Podstawowe obowiązki z zakresu odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych
Jakie przepisy regulują kwestie związane z opakowaniami i
przetwarzaniem odpadów opakowaniowych w Polsce?
Jakie instytucje krajowe kontrolują przestrzeganie
przepisów? Jakie kary grożą przedsiębiorstwu, które nie
przestrzega przepisów?
Regulacje prawne dotyczące opakowań i odpadów
opakowaniowych zawarte są w Ustawie z dnia 6 sierpnia 2013 r. o
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.
2013 poz. 888). Ustawa ta wdraża Dyrektywę opakowaniową
(94/62/WE) oraz Dyrektywę o zrównoważonym stosowaniu
pestycydów (2009/128/WE).
Organem kontrolującym przestrzeganie zapisów ustawy są Urzędy
Marszałkowskie oraz lokalne oddziały Inspekcji ochrony
środowiska. Kontrole na zgodność z przepisami prowadzone są
relatywnie sporadycznie, zaś przypadki wymierzenia kar są
uważane raczej za okazjonalne. Należy mieć jednak na uwadze,
iż maksymalnie kary mogą dochodzić do 500 000 PLN*.
Dodatkowo przedsiębiorca, który nie przestrzegał przepisów będzie
zobowiązany do wypełnienia obowiązku odzysku i recyklingu
opakowań za 5 poprzednich rocznych okresów rozliczeniowych.

Jakie kroki musi podjąć podmiot w celu przystąpienia
do programu zgodności?
Istnieją trzy możliwości spełnienia obowiązku:


wniesienie opłaty produktowej na konto Urzędu
Marszałkowskiego



poddanie odzyskowi i recyklingowi odpadów
opakowaniowych we własnym zakresie,



przeniesienie obowiązku odzysku i recyclingu odpadów
opakowaniowych na organizację odzysku – np.
INTERSEROH Organizacja Odzysku S.A.

Poniżej przedstawiamy tabelę z wymaganymi poziomami recyklingu
oraz wysokością opłaty produktowej w 2014 r. wnoszonej na konto
Urzędu Marszałkowskiego

Grupa
materiałowa

Paper

Poziomy
recyklingu
(%)

Jednostkowa stawka
opłaty produktowej
(Pln/kg)

Paper

60

0.65

Glass

60

0.26

22.5
60

2.73

4,00

Jakie są kryteria bycia uznanym za podmiot
zobowiązany do realizacji obowiązku?

Plastics
Metal

50

0.82

Zgodnie z polskimi przepisami obowiązkiem recyklingu i odzysku
odpadów opakowaniowych objęte są przedsiębiorstwa
wprowadzające na rynek krajowy produkty w opakowaniach,
zaliczamy tu zarówno producentów, jak i importerów sprzedających
produkty klienta w Polsce (zgodnie z fakturą importer jest prawnym
właścicielem produktów, za moment ich wprowadzenia na rynek
polski uznaje się przeważnie moment przekroczenia przez nie
polskiej granicy). Jeśli zaimportowane produkty są
przepakowywane w Polsce i ponownie wprowadzone na rynek
krajowy obowiązek odzysku i recyklingu opakowań pojawia się
dwukrotnie. Wyjątkiem jest przypadek, gdy dana organizacja
produkuje wyroby dla innej marki – w takim przypadku objętym
obowiązkiem jest właściciel marki. Minimalny próg, przy którym
pojawia się obowiązek przestrzegania przepisów, to 1 Mg (tona)
opakowań wprowadzonych na polski rynek wraz z produktami.
Ilość odpadów opakowaniowych jaką należy poddać odzyskowi i
recyklingowi zależna jest od rodzaju i ilości opakowań
wprowadzonych wraz z produktami na rynek**. Aby móc wypełnić
obowiązek odzysku i recyklingu opakowań przedsiębiorca musi być
zarejestrowany w Polsce z nadanym numerem NIP. Polskie
przepisy traktują identycznie opakowania transportowe oraz
jednostkowe i zbiorcze.

Wood

15

0.33

Czy istnieje możliwość dobrowolnego przejęcia
odpowiedzialności za przestrzeganie przepisów oraz
przesunięcia odpowiedzialności w ramach łańcucha
dostaw?
Przesunięcie obowiązku na inny podmiot w górę lub dół łańcucha
dostaw jest nie możliwe. Dopuszczalne jest jedynie przekazanie
odpowiedzialności na Organizację Odzysku.

Aby uniknąć wysokiej opłaty produktowej i przenieść obowiązek
odzysku i recyklingu na Interseroh należy:


zebrać informacje na temat spodziewanej ilości i rodzajach
opakowań wprowadzanych na rynek w nadchodzącym
okresie,



przekazać informacje na temat szacowanej ilości i rodzajów
opakowań do INTERSEROH Organizacja Odzysku S.A. oraz
po dojściu do porozumienia podpisać umowę o współpracy.

Jakie dodatkowe wymagania należy wziąć pod uwagę?


Dodatkowym obowiązkom sprawozdawczym podlegają:
rodzaje i ilości wyprodukowanych opakowań, rodzaje i
ilości zaimportowanych pustych opakowań, rodzaje i ilości
wyeksportowanych pustych opakowań i opakowań wraz z
produktami



Opakowania wielomateriałowe i opakowania po
substancjach niebezpiecznych podlegają innym
obowiązkom niż pozostałe opakowania
Przedsiębiorcy objęci obowiązkiem odzysku i recyklingu
opakowań zobowiązani są do prowadzenia publicznych
kampanii edukacyjnych



* 1 PLN = 0,24 Euro
** Poziom recyklingu w 2014 r. dla opakowań z papieru wynosi 60 %. Przedsiębiorca
wprowadził na rynek krajowy 120 Mg opakowań z papieru jego obowiązkiem jest więc
zapewnienie odzysku i recyklingu dla 72 Mg odpadów opakowaniowych z papieru i tektury.

Na następnej stronie znajduje się nota prawna oraz
dane kontaktowe.
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LEGAL NOTICE

Nota prawna

Pomimo tego, że dostawca przygotowuje treść z
najwyższą starannością, nie może on jednak
zagwarantować, że jest ona poprawna, kompletna lub
aktualna. Treść informacji nie zastępuje porady prawnej.
Treść informacji jest wykorzystywana przez
Zamawiającego na jego własne ryzyko.

KONTAKT
Anna Babina
Menedżer produktu

Treść informacji jest objęta polskimi przepisami o ochronie
praw autorskich. Każdy sposób wykorzystania
niedozwolony przez polskie przepisy o ochronie praw
autorskich wymaga wcześniejszej pisemnej zgody twórcy.
Ma to zastosowanie zwłaszcza do przeróbki, kopiowania,
zwielokrotniania, utrwalania, rozpowszechniania,
edytowania, tłumaczenia, zapisywania, przetwarzania i
przesyłania treści za pośrednictwem baz danych i innych
mediów i systemów elektronicznych w celach
komercyjnych do użytkowników końcowych.
Nieautoryzowane zwielokrotnianie, rozpowszechnianie,
kopiowanie lub przesyłanie dalej fragmentów lub całych
stron jest również niedozwolone.

(Angielski, Niemiecki, Rosyjski)

Kontakt w języku polskim przez e-mail

Tel. kom.:

+49 176 1471 4872

Tel:

+49 2203 9147-1404

+49 2203 9157-9656
E-Mail:

consulting@interseroh.com

Zamówienia podlegają prawu polskiemu.

Ostatnia aktualizacja: listopad 2014 r.
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