
Projekt z dnia 19 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA ŚRODOWISKA1)

z dnia

w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu 

dla opakowań wielomaterialowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych

Na podstawie art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479) zarządza się, co następuje:

§ 1. Minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu, w poszczególnych latach dla opakowań:

1) wielomaterialowych - są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia;

2) po środkach niebezpiecznych - są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.

§2. Traci moc rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie 

minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomaterialowych oraz dla 

opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać 

określone poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. poz. 618).

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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Załączniki do rozporządzenia 
Ministra Środowiska 
z dnia (poz. )

Załącznik nr 1

MINIMALNE ROCZNE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU DLA OPAKOWAŃ WIELOMATERIAŁOWYCH

2021 r.2019 r. 2020 r. 2022 r. 2023 r. 2024 r. 2025 r.
poziom [%]Rodzaj opakowaniaPoz.

odzysku odzysku recyklinguodzysku recyklingu odzysku recyklingu recyklingu odzysku recyklingu recyklingu odzysku recyklingu odzysku

4644 44 46 50 50 60 60 65 65wielomateriałowe 42 42 55 55I

2029 r.2026 r. 2027 r. 2028 r. 2030 r.
poziom [%]Rodzaj opakowaniaPoz.

odzysku recyklingu odzysku recyklingu odzysku recyklingu odzysku recyklingu odzysku recyklingu

67 68 69 69 70 70wielomateriałowe 66 66 67 681
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Załącznik nr 2

MINIMALNE ROCZNE POZIOMY ODZYSKU I RECYKLINGU DLA OPAKOWAŃ PO ŚRODKACH NIEBEZPIECZNYCH

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2022 r. 2024 r. 2025 r.2023 r.Rodzaj opakowania po środkach 
niebezpiecznych według rodzaju 

materiału z
Poz. poziom [%]

odzysku recyklingu odzysku recyklingu odzysku recyklingu odzysku recyklingu odzysku recyklingurecyklingu odzysku recyklingu odzysku
1 tworzywa sztucznego

aluminium2

3 stali, w tym z blachy stalowej

4 papieru i tektury
42 37 45 41 48 65 6545 53 50 58 55 62 60

5 szkła

6 drewna

7 wielomaterialowe

8 pozostałe

2026 r. 2027 r. 2028 r. 2029 r. 2030 r.
Rodzaj opakowaniaPoz. poziom [%]

odzysku recyklingu odzysku recyklingu odzysku recyklingu odzysku recyklingu odzysku recyklingu
1 tworzywa sztucznego

2 aluminium

3 stali, w tym z blachy stalowej

4 papieru i tektury
66 66 67 67 68 68 69 69 70 70

szkła5

6 drewna

wielomaterialowe7

8 pozostałe



UZASADNIENIE

Projektowane rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 25 ust. 4 

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479) i było poprzedzone rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku 

i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach 

niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone 

poziomy w porozumieniu zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. poz. 618).

Projekt rozporządzenia określa minimalne roczne poziomy odzysku i recyklingu dla 

opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych. 

Przedsiębiorcy wprowadzający do obrotu produkty w tych opakowaniach oraz organizacje 

samorządu gospodarczego, w ramach porozumień zawieranych z marszałkami województw, 

zobowiązani będą osiągnąć wyznaczone w rozporządzeniu poziomy wzrastające 

w poszczególnych latach w perspektywie do dnia 31 grudnia 2030 r. oraz w latach następnych 

na poziomie wyznaczonym dla roku 2030.

Ustalenie w przedmiotowym projekcie rozporządzenia wymaganych minimalnych 

rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla 

opakowań po środkach niebezpiecznych pozwoli w poszczególnych latach wprowadzającym 

produkty w opakowaniach oraz organizacjom samorządu gospodarczego na płynne dojście 

w 2030 r. do poziomów odzysku i recyklingu wymaganych nowymi przepisami przyjętymi 

na poziomie Unii Europejskiej w ramach pakietu odpadowego.

Rezygnacja w załączniku nr 1 z dotychczasowego podziału opakowań 

wielomateriałowych ze względu na dominujący rodzaj materiału i wskazanie tylko jednego 

rodzaju opakowania ma na celu uproszczenie obliczania poziomów odzysku i recyklingu dla 

opakowań wielomateriałowych. Zmiana ta wynika m.in. z możliwości rozliczania opakowań 

wielomateriałowych dowolnym odpadem opakowaniowym wielomateriałowym bez względu 

na rodzaj materiału dominującego w tym opakowaniu. Ponadto ustawa z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi przewiduje jedną stawkę 

opłaty produktowej dla wszystkich rodzajów opakowań wielomateriałowych.

Z kolei dodana w załączniku nr 2 projektowanego rozporządzenia pozycja 8 - 

„pozostałe” pozwoli na określenie poziomu odzysku i recyklingu dla rzadko występujących
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opakowań środków niebezpiecznych wykonanych z materiałów innych niż wymienione 

w pozycjach 1-7. Opakowania te były dotychczas objęte obowiązkiem odzysku i recyklingu, 

ale był problem z określeniem wymaganych dla nich poziomów. Natomiast zmiana brzmienia 

pozycji 7 z dotychczasowego „opakowań wielomateriałowych” na „wielomateriałowe” jest 

dostosowaniem do zmiany tytułu kolumny, w której wymieniono opakowania środków 

niebezpiecznych, dla których określono poziomy odzysku i recyklingu.

Ustanowienie poziomów na 2025 r., a następnie do 2030 r. jest wynikiem przepisów 

przyjętych na poziomie Unii Europejskiej w ramach pakietu odpadowego. Zgodnie ze zmianą 

dyrektywy 94/62/WE poziom recyklingu dla wszystkich odpadów opakowaniowych będzie 

równy 65% w 2025 r. i 70% w 2030 r.
Zmiana dynamiki wzrostu poziomów odzysku i recyklingu jest wynikiem uwzględnienia 

głosu branży związanej z gospodarką odpadami powstałymi z opakowań wielomateriałowych 

i opakowań po środkach niebezpiecznych. Do Ministerstwa Środowiska napływały sygnały od 

przedsiębiorców dotyczące ograniczenia możliwości wykonania ustawowych obowiązków 

w zakresie recyklingu tych odpadów opakowaniowych. Z tych informacji wynika, że dostępne 

zdolności przerobowe w zakresie recyklingu ww. odpadów są ograniczone i wykorzystane 

niemal w całości, w związku z czym istnieje ryzyko nieosiągnięcia celów w zakresie recyklingu 

po roku 2018.

Niemniej jednak należy mieć na uwadze, że najpóźniej od 30 czerwca 2021 r. w całym 

kraju będą obowiązywać jednolite zasady selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

wprowadzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 19). Odpady opakowaniowe wielomateriałowe będą zbierane w pojemnikach koloru 

żółtego oznaczonego napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. W związku z powyższym 

oczekuje się zwiększenia strumienia odpadów opakowaniowych wielomateriałowych 

przekazywanych do recyklingu. Dlatego też w projekcie rozporządzenia określono stopniowy 

wzrost poziomów odzysku i recyklingu.

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, gdyż 

nie wprowadza nowych obowiązków. Poziomy zaproponowane w rozporządzeniu są niższe niż 

obowiązujące obecnie dla opakowań wykonanych z innych materiałów. Dopiero w roku 2030 

zrównają się z poziomami dla pozostałych opakowań, jakie przewiduje przyjęty 

na poziomie UE pakiet odpadowym zmieniający m.in. dyrektywę 94/62/WE w sprawie
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opakowań i odpadów opakowaniowych. Należy przy tym zauważyć, że dojście

w czasie do 2030 r.do docelowych poziomów odzysku i recyklingu jest rozłożone 

co znacząco ułatwi przedsiębiorcom dostosowanie się do tych poziomów.
Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na rodzinę, obywateli,

gospodarstwa domowe, osoby z niepełnosprawnością i osoby starsze.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 

krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039 oraz z 2004 r. 

poz. 597) i nie podlega notyfikacji.

Nie zachodzi konieczność przedkładania projektu rozporządzenia właściwym organom 

i instytucjom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu 

uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji oraz uzgodnienia.

Stosownie do przepisu art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. 2017 poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce 

Rządowy Proces Legislacyjny.

Projekt rozporządzenia jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r.
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Data sporządzenia
17 września 2018 r.

Nazwa projektu
Rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 
minimalnych rocznych poziomów odzysku i recyklingu 
dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań 
po środkach niebezpiecznych
Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące
Ministerstwo Środowiska

Źródło:
Upoważnienie ustawowe

Art. 25 ust. 4 ustawy z dnia 13 czerwca 
2013 r. o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 150, 650 i 1479).

Nr w wykazie prac
446

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, 
Sekretarza Stanu lub Podsekretarza Stanu
Podsekretarz Stanu Pan Sławomir Mazurek

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu
Tomasz Zaliwski, tel. 22 36 92 840 
e-mail: tomasz.z.aliwski@mos.gov.pl

ÄlBkMföMus:
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
zobowiązuje m.in. wprowadzających produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki 
niebezpieczne w opakowaniach do uzyskania określonych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych. Ten obowiązek może być realizowany przez wprowadzającego za pośrednictwem 
organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 ww. ustawy, w ramach 
porozumienia zawartego z marszałkiem województwa. Minimalne poziomy odzysku i recyklingu dla 
porozumień określa Minister Środowiska w drodze aktu wykonawczego do ww. ustawy.

Do Ministerstwa Środowiska napływały sygnały od przedsiębiorców dotyczące ograniczenia 
możliwości wykonania ustawowych obowiązków w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych 
powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz z opakowań po środkach niebezpiecznych. Z tych 
informacji wynika, że dostępne zdolności przerobowe w zakresie recyklingu ww. odpadów 
są ograniczone i wykorzystane niemal w całości, w związku z czym istnieje ryzyko nieosiągnięcia 
celów w zakresie recyklingu po roku 2018.

W związku z powyższym, rozwiązywanym problemem jest ryzyko nieosiągnięcia wymaganych 
poziomów recyklingu odpadów powstałych z opakowań wielomateriałowych i opakowań 
po środkach niebezpiecznych przez podmioty reprezentujące porozumienia. Nieosiągnięcie tych 
poziomów wiąże się z obowiązkiem wnoszenia opłaty produktowej przez przedsiębiorców.
2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt

Proponuje się wydać nowe rozporządzenie zastępujące obecnie obowiązujące rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 16 kwietnia 2014 r. w sprawie minimalnych rocznych poziomów odzysku 
i recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, 
w poszczególnych latach, poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu 
zawieranym z marszałkiem województwa (Dz. U. poz. 618), kierując się mocami przerobowymi 
istniejących i planowanych instalacji oraz ochroną środowiska, zdrowia i życia ludzi.

Rekomenduje się zmianę dynamiki wzrostu poziomów odzysku i recyklingu dla odpadów 
powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz z opakowań po środkach niebezpiecznych 
począwszy od 2019 r. Wymagane poziomy nadal będą wzrastać, ale wzrost ten zostanie rozłożony 
do roku 2030. Poziom wyznaczony na rok 2025 oraz 2030 będzie uwzględniał poziomy wynikające 
z projektowanych zmian prawa Unii Europejskiej w ramach tzw. waste package tj. zmiany dyrektywy 
94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych, gdzie 
przewidziano docelowo w 2025 r. poziom recyklingu na poziomie 65%, a w 2030 r. na poziomie 
70%. Rozłożenie w czasie wzrostu wymaganych poziomów odzysku i recyklingu pozwoli również 
branży przetwarzającej odpady na dostosowanie się do zapotrzebowania na zdolności przerobowe.

Zmieniając poziomy odzysku i recyklingu jednocześnie zostanie zachowany ich stopniowy 
wzrost, ale już w dłuższym okresie, który będzie nadal stymulował dalszy rozwój infrastruktury do 
zbierania i przetwarzania odpadów objętych projektowanym rozporządzeniem. Dalszy rozwój tej 
infrastruktury pozwoli na zminimalizowanie ryzyka obciążenia przedsiębiorców wprowadzających

mailto:tomasz.z.aliwski@mos.gov.pl
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produkty w opakowaniach wielomateriałowych oraz środki niebezpieczne w opakowaniach opłatą 
produktową, jakie by wystąpiło przy obecnie ograniczonej wydolności systemu i jednocześnie 
wymaganych do uzyskania w najbliższych latach wysokich poziomów odzysku i recyklingu 
określonych obecnie obowiązującym rozporządzeniem.
3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich 

OECD/UE?
Rozliczanie odpadów powstałych z opakowań wielomateriałowych oraz opakowań po środkach 

niebezpiecznych za pośrednictwem porozumień jest polskim rozwiązaniem. Najczęściej takie odpady 
opakowaniowe są rozliczane w państwach członkowskich UE w ramach zagospodarowania 
pozostałych odpadów opakowaniowych wg rodzaju materiału z jakiego zostały wykonane.
4. Podmioty, na które oddziałuje projekt

Źródło danych OddziaływanieWielkośćGrupa
Wydłużenie czasu, 
w którym poziomy 
odzysku i recyklingu 
osiągną docelowy pułap, 
w związku z czym 
w pierwszych latach 
zmniejszy się ryzyko 
poniesienia opłaty 
produktowej._________
Zmiana warunków

Wprowadzający produkty 
w opakowaniach 
wielomateriałowych 
i środki niebezpieczne 
w opakowaniach

1786

Marszałkowie 
województw, którzy 
zawarli porozumienia

5
porozumienia 
z organizacjami 
samorządu gospodarczego, 
w zakresie zmienionych 
projektowanym 
rozporządzeniem 
poziomów odzysku 
i recyklingu.

z organizacjami 
samorządu gospodarczego 
reprezentującymi 
przedsiębiorców 
wprowadzających środki 
niebezpieczne 
w opakowaniach oraz 
produkty w opakowaniach 
wielomateriałowych_____

Raporty składane 
w ramach

porozumienia za rok 
2017

Organizacje samorządu 
gospodarczego 
reprezentujące 
przedsiębiorców, które 
zawarły porozumienia 
z marszałkiem 
województwa

Wydłużenie czasu, 
w którym poziomy 
odzysku i recyklingu 
osiągną docelowy pułap, 
w związku z czym 
w pierwszych latach 
poziomy obniżą się wobec 
zawartych w obecnie 
obowiązującym 
rozporządzeniu. Ponadto 
zmianie ulegną warunki

11

porozumienia 
z marszałkiem 
województwa.

Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej

1 W przypadku 
nieosiągnięcia poziomów 
odzysku i recyklingu przez 
podmioty reprezentujące
porozumienia 
w najbliższych latach,
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wplywy z tytułu opłat 
produktowych będą niższe 
niż w przypadku 
utrzymania obecnego 
tempa wzrostu tych 
poziomów.
W dłuższej perspektywie 
czasu zwiększy się 
zapotrzebowanie na 
zdolność przerobową 
ponad docelowe poziomy 
określone w obecnie

Dane własne18Prowadzący odzysk 
i recykling odpadów 
opakowaniowych 
powstałych z opakowań 
wielomateriałowych 
i opakowań po środkach 
niebezpiecznych obowiązującym 

rozporządzeniu. Natomiast 
w najbliższych kilku latach 
poziomy odzysku 
i recyklingu zostaną 
zmniejszone wobec 
poziomów na poszczególne 
lata przewidzianych 
obowiązującym 
rozporządzeniem, co 
przyczyni się do 
zmniejszenia potencjalnego 
zapotrzebowania na 
zdolności przerobowe.

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt rozporządzenia nie był przedmiotem pre-konsultacji. Projekt rozporządzenia zostanie 

przekazany do konsultacji publicznych, z terminem zgłaszania uwag równym 10 dni, które zostaną 
przeprowadzone zgodnie zuchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 2013 r. - 
Regulamin pracy Rady Ministrów (M. P. z 2016 r. poz. 1006 i 1204 oraz z 2018 r. poz. 114 i 278). 
Projekt rozporządzenia zostanie przekazany do następujących podmiotów:
1. Krajowa Izba Gospodarcza;
2. Polska Izba Ekologii;
3. Polska Izba Gospodarcza „Ekorozwój”;
4. Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań;
5. Izba Przemysłowo-Handlowa Inwestorów w Polsce;
6. Krajowa Izba Gospodarcza Przemysłu Spożywczego i Opakowań;
7. Izba Gospodarcza Metali Nieżelaznych i Recyklingu;
8. Północna Izba Gospodarcza;
9. Jaworznicka Izba Gospodarcza;
10. Związek Pracodawców Izba Recyklingu i Odzysku Opakowań;
11. Ogólnopolska Izba Gospodarcza Ochrony Środowiska;
12. Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin;
13. Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego;
14. PMP Recykl;
15. Tektura Opakowania Papier S.A.;
16. Fabryka Papieru i Tektury Beskidy S.A.;
17. Mondi Świecie S.A.;
18. Stena Recycling Sp. z o.o.;
19. Wileco Sp. z o.o. Sp. Komandytowa;
20. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Robac;
21. Drum-Clean-Recycling Sp. z o.o.;
22. „Polska Grupa Recyklingu ProEko” Sp. z o.o.;___________________
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23. IBC Service;
24. Zakład Złotniczy „ARGS” S.C.;
25. Plast MM;
26. Polimer Inno Tech Sp. z o.o.;
27. Cid-Rol Sp. z o.o. Sp. K.;
28. KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi „Głogów”;
29. PPHU EkoProd S.C.;
30. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „EkoBud”;
31. Fenix Metals Sp. z o.o.

Ponadto projekt rozporządzenia w ramach opiniowania zostanie przekazany marszałkom 
województw oraz do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Projekt rozporządzenia zostanie także przekazany do opiniowania przez Komisję Wspólną Rządu 
i Samorządu Terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 6 maja 2005 r. o Komisji Wspólnej Rządu 
i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej Polskiej w Komitecie 
Regionów Unii Europejskiej (Dz. U. poz. 759).

Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy praw i interesów związków pracodawców oraz 
zadań związków zawodowych, projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne organizacje 
pracodawców i związki zawodowe. Projekt nie dotyczy spraw, o których mowa w art. 1 ustawy z dnia 
24 lipca 2015 r. o Radzie Dialogu Społecznego i innych instytucjach dialogu społecznego (Dz. U. 
poz. 1240, z 2017 r. poz. 2371 orazz2018r. poz. 1464), dlatego nie podlega opiniowaniu przez Radę 
Dialogu Społecznego.

Projekt nie podlega także opiniowaniu, konsultacjom ani uzgodnieniom z organami i instytucjami 
Unii Europejskiej, w tym z Europejskim Bankiem Centralnym.

Projekt rozporządzenia, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 
w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 poz. 248), oraz wyniki konsultacji publicznych 
i opiniowania zostaną zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej 
Rządowego Centrum Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny. Ponadto wyniki 
przeprowadzonych konsultacji zostaną dodatkowo streszczone w zamieszczonym na stronie RCL 
Raporcie z konsultacji. _________ ___
6. Wpływ na sektor finansów publicznych
(ceny stałe z r-) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [min zł]

Łącznie
(0-10)0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Dochody ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Wydatki ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)

Saldo ogółem
budżet państwa
JST
pozostałe jednostki (oddzielnie)
Źródła finansowania
Dodatkowe Projektowane rozporządzenie pośrednio może wpłynąć na wysokość
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wpływów z tytułu opłaty produktowej wpłacanej do marszałków 
województw, a następnie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej, które jednak nie są możliwe do przewidzenia.

informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie 
przedsiębiorców oraz na rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie 
zmian

0 1 2 3 5 10 Łącznie
(0-10)

W ujęciu 

pieniężnym 

(w min zł, 

ceny stałe z

duże
przedsiębiorstwa
sektor mikro
małych i średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe

r.)

(dodaj/usuń)
duże
przedsiębiorstwa

W ujęciu 
niepieniężnym

sektor mikro
małych i średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, 
obywatele oraz 
gospodarstwa 
domowe
osoby z
niepełnosprawnoś 
cią i osoby 
starsze

Niemierzalne
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Projektowane rozporządzenie pośrednio może wpłynąć na finanse 
przedsiębiorców w przypadku ewentualnej opłaty produktowej. 
Od wysokości uzyskanych przez przedsiębiorców poziomów odzysku 
i recyklingu zależą ewentualne wpływy z tytułu opłaty produktowej, które 
tym samym nie są możliwe do przewidzenia.

Ponadto projektowane rozporządzenie może w przyszłości wpłynąć 
pozytywnie finansowo na przedsiębiorców prowadzących instalacje do 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań 
wielomateriałowych i opakowań po środkach niebezpiecznych, ze względu 
na wzrastające w perspektywie roku 2030 poziomy. Planuje się, że poziomy 
odzysku i recyklingu zostaną dostosowane do pakietu odpadowego, a więc 
w okresie do 2030 r. wzrosną wobec tych obecnie obowiązujących. Takie 
działanie w dłuższej perspektywie czasu zwiększy więc zapotrzebowanie na 
zdolności przerobowe tego typu odpadów.

8. Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających 
z projektu

1X1 nie dotyczy
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U tak
□ nie
I I nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza 
bezwzględnie wymaganymi przez UE 
(szczegóły w odwróconej tabeli zgodności).

I I zwiększenie liczby dokumentów 
3] zwiększenie liczby procedur 
J wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

J zmniejszenie liczby dokumentów 
U zmniejszenie liczby procedur 

I I skrócenie czasu na załatwienie sprawy 
I I inne:

H tak
□ nie
O nie dotyczy

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do 
ich elektronizacji.

9. Wpływ na rynek pracy
Projekt rozporządzenia może pośrednio wpłynąć na rynek pracy. Przez dostosowanie poziomów 

odzysku i recyklingu spodziewany jest dalszy stopniowy rozwój branży związanej z gospodarką 
odpadami opakowaniowymi powstałymi z opakowań wielomateriałowych i opakowań po środkach 
niebezpiecznych.
10. Wpływ na pozostałe obszary
1^1 środowisko naturalne 

I] sytuacja i rozwój regionalny 
I I inne:

H informatyzacja 
I I zdrowie

H demografia 
I I mienie państwowe

Projektowane rozporządzenie przyczyni się do rozwoju branży 
związanej z gospodarką odpadami powstałymi z opakowań 
wielomateriałowych i opakowań po środkach niebezpiecznych, 

Omówienie wpływu co w dłuższej perspektywie czasu wpłynie na zmniejszenie
zanieczyszczenia środowiska odpadami tego typu. W efekcie pośrednio 
pozytywnie wpływa także na zdrowie ludzi, zwłaszcza w kontekście 
odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych.

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Wejście w życie przedmiotowego rozporządzenia nastąpi z dniem 1 stycznia 2019 r. Zatem 

w ramach realizacji porozumień, o których mowa w art. 25 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r 
o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, począwszy od roku 2019 będą 
realizowane poziomy wskazane w przedmiotowym rozporządzeniu.___________
12. W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki 

zastosowane? zostaną

Wyniki w zakresie odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych osiągane w ramach 
porozumień, przekazywane są jako coroczny raport do Ministerstwa Środowiska składanego do dnia 
15 marca przez podmioty reprezentujące porozumienia. Tak więc w 2020 r. na podstawie ww 
zostanie dokonana pierwsza ocena efektów uzyskanych przez porozumienia.____ raportów

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)
Nie dotyczy.__________
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