
Projekt z dnia 20 grudnia 2021 r. 

 

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E  

M I N I S T R A  K L I M A T U  I  Ś R O D O W I S K A 1R )  

z dnia ………………. 

w sprawie wzoru zaświadczenia o masie zebranych narzędzi połowowych zawierających 

tworzywa sztuczne stanowiących odpady 

Na podstawie art. 8d ust. 15 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców 

w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1903) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wzór zaświadczenia potwierdzającego masę zebranych narzędzi połowowych 

zawierających tworzywa sztuczne stanowiących odpady jest określony w załączniku do 

rozporządzenia.  

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

MINISTER KLIMATU I 

ŚRODOWISKA 

 

  

                                                             
1)  Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – klimat, na podstawie § 1 ust. 1 pkt 2 

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949). 
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Załącznik do rozporządzenia 

Ministra Klimatu i Środowiska 

z dnia ….. (poz. ….) 

WZÓR 

ZAŚWIADCZENIE POTWIERDZAJĄCE MASĘ ZEBRANYCH NARZĘDZI POŁOWOWYCH 

ZAWIERAJACYCH TWORZYWA SZTUCZNE STANOWIACYCH ODPADY 

Egzemplarz przeznaczony dla1):  

wprowadzającego  do obrotu narzędzia połowowe zawierające 

tworzywa sztuczne 
□ 

przedsiębiorcy prowadzącego portowe urządzenia do odbioru 

odpadów 
□ 

przedsiębiorcy prowadzącego inne równoważne systemy zbierania □ 

marszałka województwa  □ 

Okres, za jaki wystawiono 

zaświadczenie 

Od (DD/MM/RRRR): Do (DD/MM/RRRR): 

  

Data wystawienia (DD/MM/RRRR): Kolejny numer wystawionego zaświadczenia: 

Dane prowadzącego 

działalność  

w zakresie zbierania 

wydającego 

zaświadczenie 

Numer rejestrowy2) 
 

Imię i nazwisko lub 
nazwa oraz adres siedziby 

 

Numer identyfikacji 

podatkowej (NIP)  

 

Dane przedsiębiorcy, któremu wydawane jest zaświadczenie  

Numer rejestrowy2)  

Imię i nazwisko lub nazwa 

oraz adres siedziby 
 

Numer identyfikacji 
podatkowej (NIP) 

 

Kod i nazwa rodzaju odpadów powstałych z zebranych 

narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne 

stanowiących odpady  

Masa zebranych narzędzi połowowych 

zawierających tworzywa sztuczne 

stanowiących odpady4)  
Kod3) Nazwa3) 

   

   

   

Dane osoby sporządzającej zaświadczenie 

Imię  Nazwisko  

Telefon służbowy5)  E-mail służbowy6)  

Imię i nazwisko oraz podpis własnoręczny7) albo podpis elektroniczny8) osoby upoważnionej do reprezentowania 

przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie zbierania 

 

 

Objaśnienia: 

1) Należy zaznaczyć kwadrat symbolem X. 

2) Należy podać indywidualny numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779 i 784).  
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3) Należy podać kod i nazwę rodzaju odpadu określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

4) Z dokładnością do 0,1 kg. 

5) O ile osoba sporządzająca zaświadczenie posiada telefon i e-mail służbowy. 

6) Dotyczy postaci papierowej zaświadczenia. 

7) Dotyczy postaci elektronicznej zaświadczenia. 
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UZASADNIENIE 

 

Rozporządzenie stanowi realizację upoważnienia zawartego w art. 8d ust. 15 ustawy  

z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020  r. poz. 1903). 

Projektowane rozporządzenie ma na celu zapewnienie kontroli obowiązku 

prawidłowości rozliczenia obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania 

narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne stanowiących odpady, o którym 

mowa w art. 8d ust. 4 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej.  

Minimalny roczny poziom zbierania w danym roku kalendarzowym jest obliczany jako 

stosunek masy zebranych narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne 

stanowiących odpady do masy wprowadzonych do obrotu w poprzednim roku 

kalendarzowym narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne. 

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki 

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

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, z późn. zm.) i nie 

podlega notyfikacji Komisji Europejskiej. 

Projekt rozporządzenia nie wymaga zasięgnięcia opinii, dokonania konsultacji oraz 

dokonania uzgodnienia z właściwymi organami i instytucjami Unii Europejskiej, w tym 

Europejskim Bankiem Centralnym. 

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie 

stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia został zamieszczony  

w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy 

Proces Legislacji. 

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej. 

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

  



 

5 

 

Nazwa projektu 

Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru 

zaświadczenia o masie zebranych narzędzi połowowych zawierających 

tworzywa sztuczne stanowiących odpady 

 

Ministerstwo wiodące i ministerstwa współpracujące 

 Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

 

Osoba odpowiedzialna za projekt w randze Ministra, Sekretarza Stanu 

lub Podsekretarza Stanu  

Sekretarz Stanu Pan Jacek Ozdoba 

 

Kontakt do opiekuna merytorycznego projektu 

Paweł Sosnowski tel. 22 36 92 726, e-mail: 

pawel.sosnowski@klimat.gov.pl  
Tomasz Zaliwski  tel. 22 36 92 840, e-mail: 

tomasz.zaliwski@klimat.gov.pl 

Data sporządzenia 

21 października 2021 r. 

 

Źródło:  

Upoważnienie ustawowe  

Art. 8d ust. 15 ustawy  z dnia 11 maja 2001 

r. o obowiązkach przedsiębiorców w 

zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. 

U. z 2020  r. poz. 1903) 
 

Nr w wykazie prac 

 

OCENA SKUTKÓW REGULACJI 

1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Potrzeba wydania tego rozporządzenia jest związana z transpozycją do prawa krajowego przepisów dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904  z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych 

produktów z tworzyw sztucznych na środowisko, w odniesieniu do rozszerzonej odpowiedzialności producenta, o której 

mowa w art. 8 ust. 8 dyrektywy, a dotyczącej narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne. 

Rozporządzenie określa wzór zaświadczenia o masie zebranych narzędzi połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne stanowiących odpady.  

Minimalny roczny poziom zbierania w danym roku kalendarzowym jest obliczany jako stosunek masy zebranych 

narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne stanowiących odpady do masy wprowadzonych do 

obrotu w poprzednim roku kalendarzowym narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne.  

Projektowane rozporządzenie nie będzie miało wpływu na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość,  

w tym funkcjonowanie mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.  
Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia do wydania aktu wykonawczego określonego 

w art. 8d ust. 15 ustawy  z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903). 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Proponuje się wprowadzenie wzoru  zaświadczenia o masie zebranych narzędzi połowowych zawierających 

tworzywa sztuczne stanowiących odpady w celu zapewnienie kontroli obowiązku prawidłowości rozliczenia 

obowiązku osiągnięcia minimalnego rocznego poziomu zbierania narzędzi połowowych zawierających tworzywa 

sztuczne stanowiących odpady, o którym mowa w art. 8d ust. 4 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. 
Oczekiwanym efektem regulacji jest zebranie danych o wielkościach zebranych narzędzi połowowych 

zawierających tworzywa sztuczne stanowiących odpady w celu osiągnięcia minimalnych poziomów zbierania,  

i wiarygodnych danych na ten temat, zgodnie z 8d ust. 4 ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej. 
Takie rozwiązanie ma również przyczynić się do ograniczenia liczby  narzędzi połowowych zawierających 

tworzywa sztuczne stanowiących odpady pozostawianych w niewłaściwy sposób przez użytkowników. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

Brak danych w tym zakresie. 

mailto:pawel.sosnowski@klimat.gov.pl
mailto:tomasz.zaliwski@klimat.gov.pl


 

6 

 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Wprowadzający 

narzędzia połowowe 

zawierające tworzywa 

sztuczne, przedsiębiorcy 

prowadzący portowe 

urządzenia do odbioru 

odpadów, przedsiębiorcy 

prowadzący inne 

równolegle systemy 

zbierania  

  

 

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt rozporządzenia nie był przedmiotem pre-konsultacji. W ramach konsultacji publicznych projekt zostanie 

skierowany, na 14 dni, do następujących podmiotów:  

1) Producenci tworzyw sztucznych i produktów z tworzyw sztucznych  
a) CAN-PACK S.A. canpack@canpack.eu  

b) British American Tobacco Polska Trading Sp. z o.o, andrzej_kornatowski@bat.com  

c) Stowarzyszenie Producentów Tworzyw Sztucznych Plastics Europe Polska info.pl@plasticseurope.org  
d) ALPLA Opakowania z Tworzyw Sztucznych Sp. z o.o. office-zywiec@alpla.com  

e) IPC Polska Sp. z o.o. ipcpolska@ipcpolska.pl  

f) Internationl Plastic Polska Sp. z o.o. biuro@ippl.pl  
g) Imperial Tobacco Polska S.A. karolina.bursa-moczulska@pl.imptob.com 

h) Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego pspt@pspt.org.pl  

i) Tobacco Trading International Poland sp. z o.o. biuro@ttipoland.pl  

j) Krajowe Stowarzyszenie Przemysłu Tytoniowego kspt@kspt.org.pl, magdalena.wlodarczyk@kspt.org.pl  
k) Philip Morris Polska Distribution Sp. z o.o., PMPLBiuroPrasowe@pmi.com  

l) Fundacja ProKarton biuro@prokarton.org  

m) ZELAN Sp. z o.o. tomasz.zwoniarski@zelan.pl  
n) Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych office@tworzywa.org.pl  

o) Grupa INCO S.A. Laboratorium Badawczo-Rozwojowe kontakt@inco.pl  

p) Japan Tobacco International Polska warsaw@jti.com  
q) Kompol Torby Reklamowe i Opakowania Foliowe kompol@kompol.pl  

r) Indorama Ventures Poland Sp. z o.o. sekretariat@pl.indorama.net  

s) PlastFarb Sp. z o.o. Sp. k. Toruń plast-farb@plast-farb.com  

t) ANWIL S.A. anwil@anwil.pl  
u) Polska Izba Przemysłu Chemicznego pipc@.org.pl  

v) Krajowa Izba Gospodarcza kig@kig.pl  

w) Polskie Stowarzyszenie Producentów Styropianu biuro@producencistyropianu.pl  
x) Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej biuro@miwo.pl  

 

2) Producenci produktów alternatywnych do tworzyw sztucznych 

a) GreenTree biuro@greentree.com.pl  
b) ZOOMPACK Sp. z o.o. biuro@zoompack.pl  

c) Tetrapak sp. zoo. tetrapak.polska@tetrapak.com  

d) Synthos Group synthos-pl@synthosgroup.com  
e) Basf Polska Sp. z o.o. recepcja.basfpolska@basf.com  

f) Silbo Sp. z o.o. info@silbo.pl  

g) Stowarzyszenie Papierników Polskich info@spp.pl  
 

3) Wprowadzający produkty w opakowaniach z tworzyw sztucznych i opakowania  

a) Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców biuro@pfpz.pl  

mailto:canpack@canpack.eu
mailto:andrzej_kornatowski@bat.com
mailto:info.pl@plasticseurope.org
mailto:office-zywiec@alpla.com
mailto:ipcpolska@ipcpolska.pl
mailto:biuro@ippl.pl
mailto:karolina.bursa-moczulska@pl.imptob.com
mailto:pspt@pspt.org.pl
mailto:biuro@ttipoland.pl
mailto:kspt@kspt.org.pl
mailto:magdalena.wlodarczyk@kspt.org.pl
mailto:PMPLBiuroPrasowe@pmi.com
mailto:biuro@prokarton.org
mailto:tomasz.zwoniarski@zelan.pl
mailto:office@tworzywa.org.pl
mailto:kontakt@inco.pl
mailto:warsaw@jti.com
mailto:kompol@kompol.pl
mailto:sekretariat@pl.indorama.net
mailto:plast-farb@plast-farb.com
mailto:anwil@anwil.pl
mailto:pipc@.org.pl
mailto:kig@kig.pl
mailto:biuro@producencistyropianu.pl
mailto:biuro@miwo.pl
mailto:biuro@greentree.com.pl
mailto:biuro@zoompack.pl
mailto:tetrapak.polska@tetrapak.com
mailto:synthos-pl@synthosgroup.com
mailto:recepcja.basfpolska@basf.com
mailto:info@silbo.pl
mailto:info@spp.pl
mailto:biuro@pfpz.pl
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b) Polskie Stowarzyszenie Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego biuro@kosmetyki-detergenty.pl  

c) Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego biuro@kosmetyczni.pl  
d) Interseroh Organizacja Odzysku Opakowań S.A. biuro@interseroh.pl 

e) REKOPOL ORGANIZACJI ODZYSKU OPAKOWAŃ S.A. rekopol@rekopol.pl  

f) Konfederacja LEWIATAN recepcja@konfederacjalewiatan.pl 

g) Danone Sp. z o.o. recepcja.warszawa@danone.com  
h) Związek Pracodawców Przemysłu Opakowań i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK biuro@eko-pak.biz  

i) CCR Polska Sp. z o.o. biuro@ccr.pl  

j) CASTORAMA Polska Sp. z o.o. pawel.gembara@castorama.pl  
k) IKEA Polska maciej.krzyczkowski@ikea.com office.poland@IKEA.com  

l) GRUPA LOTOS lotos@grupalotos.pl, Karolina.Sutor@grupalotos.pl  

m) Carrefour Polska Sp. z o.o. wiktoria_plocha@carrefour.com  
n) ZPPP Browary Polskie biuro@browary-polskie.pl  

o) Stowarzyszenie Krajowa Unia Producentów Soków biuro@kups.org.pl  

p) Krajowa Izba Gospodarcza - Przemysł Rozlewniczy kigpr@kigpr.pl, prezes@kigpr.pl  

q) Związek Pracodawców Branży Elektroodpadów oraz Opakowań ElektroOdzysk biuro@elektro-odzysk.org.pl  
r) Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin psor@psor.pl  

 

4) Przedsiębiorcy z branży recyklingu 
a) Polska Izba Odzysku i Recyklingu Opakowań biuro@pioiro.pl  

b) Stowarzyszenie „Polski Recykling” sekretariat@polskirecykling.org  

c) Interseroh Polska Sp. z o.o. biuro@interseroh.pl  

d) PRT Radomsko Sp. z.o.o. office@petrecyclingteam.eu  
e) Veolia Energia Polska S.A dariusz.mikolajczyk@veolia.com  

f) GreenTech Polska S.A. biuro@greentechpolska.pl 

g) WMB International Sp. z o. o. grzegorz.gieszczyk@wmbgroup.pl  
h) Grupa ENERIS info@eneris.pl  

i) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu biuro@oigr.pl  

j) REPLAS Recycling Plastics Spółka z o. o ak@replas.eu, dz@replas.eu  
k) FORS (Stowarzyszenie Forum Recyklingu Samochodów) biuro@fors.pl 

l) Klaster Gospodarki Opdpaowej i Recyklingu biuro@klasterodpadowy.com  

 

5) Inne podmioty (organizacje konsumenckie, organizacje handlu) 
a) Rada Krajowa Federacji Konsumentów sekretariat@federacja-konsumentow.org.pl  

b) Stowarzyszenie Konsumentów Polskich sekretariat@skp.pl  

c) Fundacja n/rz Odzysku Opakowań Aluminiowych RECAL recal@recal.pl  
d) Deloitte jpatorska@deloittece.com  

e) Green Management Group Sp. z o.o. info@gmgroup.biz  

f) Fundacja ProTerra Centrum Edukacji Ekologicznej dla Zrównoważonego Rozwoju biuro@pro-terra.pl 
g) CEC Governement Relations mm@cecgr.com  

h) GOZ WORLD lukasz@goz.world  

i) Polska Organizacja Handlu i Dystrybucji pohid@pohid.pl  

j) TGE Towarowa Giełda Energii S.A. tge@tge.pl  
k) CSR Consulting aleksandra.kretkowska@csr-consulting.pl  

l) Centruym UNEP/GRID Warszawa maria.andrzejewska@gridw.pl  

m) Greenpeace CEE/Polska magdalena.figura@greenpeace.org  
n) CMS Law.Tax. tomasz.pietrzyk@cms-cmno.com  

o) Stowarzyszenie Klub Polskie Forum ISO 14000 M.Krawczyk@rekopol.pl  

p) KIG Przemysłu Spożywczego i Opakowań kig-ps@kig-ps.pl  

q) Kancelaria Domański Zakrzewski Palinka Maciej.Bialek@dzp.pl  
r) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami biuro@kigo.pl  

s) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami biuro@zpgo.pl 

t) Młodzieżowa Rada Klimatyczna mlodziezowa.rada.klimatyczna@klimat.gov.pl  
u)  WWF Polska kontakt@wwf.pl 

mailto:biuro@kosmetyki-detergenty.pl
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mailto:jpatorska@deloittece.com
mailto:info@gmgroup.biz
http://pro-terra.pl/kontakt/biuro@pro-terra.pl
mailto:mm@cecgr.com
mailto:lukasz@goz.world
mailto:pohid@pohid.pl
http://tge@tge.pl
mailto:aleksandra.kretkowska@csr-consulting.pl
mailto:maria.andrzejewska@gridw.pl
mailto:magdalena.figura@greenpeace.org
mailto:tomasz.pietrzyk@cms-cmno.com
mailto:M.Krawczyk@rekopol.pl
mailto:kig-ps@kig-ps.pl
mailto:Maciej.Bialek@dzp.pl
mailto:biuro@kigo.pl
mailto:biuro@zpgo.pl
mailto:mlodziezowa.rada.klimatyczna@klimat.gov.pl
mailto:kontakt@wwf.pl
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v) Uniwersytet Jagielloński Instytut Nauk o Środowisku sekretariat.inos@uj.edu.pl, m.grodzinska-jurczak@uj.edu.pl, 

a.krawczyk@doctoral.uj.edu.pl 
w) Uniwersytet Warszawski Wydział Zarządzania, wz@wz.uw.edu.pl 

x) Politechnika Warszawska, Katedra Chemii i Polimerów jostojska@ch.pw.edu.pl 

y) Politechnika Łódzka Wydział Chemiczny deanchem@adm.p.lodz.pl 

 
W ramach opiniowania projekt zostanie skierowany do następujących podmiotów: 

1) Związek Miast Polskich biuro@zmp.poznan.pl 

2) Związek Gmin Wiejskich RP biuro@zgwrp.pl 
3) Unia Metropolii Polskich biuro@metropolie.pl  

4) Miasto Wrocław and.sobolak@ekosystem.wroc.pl  

5) Instytut Ochrony Środowiska sekretariat@ios.gov.pl  
6) Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych ietu@ietu.pl 

7) Polska Izba Gospodarki Odpadami biuro@pigo.org.pl, www.pigo.org.pl 

8) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami biuro@kigo.pl 

9) Inspekcja Handlowa UOKIK uokik@uokik.gov.pl 
10) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej fundusz@nfosigw.gov.pl 

11) Główny Inspektorat Ochrony Środowiska sekretariatgios@gios.gov.pl  

 

Z uwagi na zakres regulacji projektu, który dotyczy także problematyki samorządu terytorialnego, projekt będzie 

podlegał opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

Projekt 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. z 2018 r. poz. 2232), w związku z czym zostanie przedstawiony 

Radzie Dialogu Społecznego do zaopiniowania. 

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. 

Jednak mając na uwadze, że członkami reprezentatywnej organizacji pracodawców wskazanej w pkt 3 lit. f powyżej 

są przedsiębiorstwa z branży przedsiębiorstw wprowadzających do obrotu produkty w opakowaniach jednorazowego 

użytku z tworzywa sztucznego i opakowania jednorazowego użytku z tworzywa sztucznego, zasadne jest przekazanie 

projektu do tych organizacji w ramach konsultacji publicznych.  

Projekt nie podlega 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 r. poz. 248) oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania, zostaną zamieszczone na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces 

Legislacyjny.  

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z …… r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Łącznie 

(0-10) 

Dochody ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

Jednostki sektora finansów 

publicznych 
- - - - - - - - - - - - 

Wydatki ogółem - - - - - - - - - - - - 

budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

Jednostki sektora finansów 

publicznych 
- - - - - - - - - - - - 

Saldo ogółem - - - - - - - - - - - - 

mailto:biuro@zmp.poznan.pl
mailto:biuro@zgwrp.pl
mailto:biuro@metropolie.pl
mailto:and.sobolak@ekosystem.wroc.pl
mailto:sekretariat@ios.gov.pl
mailto:ietu@ietu.pl
http://www.pigo.org.pl/
mailto:biuro@kigo.pl
mailto:fundusz@nfosigw.gov.pl
mailto:sekretariatgios@gios.gov.pl
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budżet państwa - - - - - - - - - - - - 

JST - - - - - - - - - - - - 

Jednostki sektora finansów 

publicznych 
- - - - - - - - - - - - 

Źródła finansowania  - 

Dodatkowe 

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 mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa - - - - - - - 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

- - - - - - - 

rodzina, obywatele 

oraz gospodarstwa 

domowe 

- - - - - - - 

Osoby niepełnosprawne 

i starsze 
- - - - - - - 

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa - 

sektor mikro-, małych 

i średnich 

przedsiębiorstw 

Określenie wzoru zaświadczenia nie będzie miało wpływ na sektor mikro, 

małych i średnich przedsiębiorców.  

rodzina, obywatele, w 

tym osoby 

niepełnosprawne i 

starsze, oraz 

gospodarstwa 

domowe  

Określenie wzoru zaświadczenia nie będzie miało wpływu na rodzinę, 

obywateli oraz gospodarstwa domowe.  

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  

(dodaj/usuń)  

Dodatkowe 

informacje, w tym 

wskazanie źródeł 

danych i przyjętych 

do obliczeń założeń  

- 

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

 nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej 

tabeli zgodności). 

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 
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 zmniejszenie liczby dokumentów  

 zmniejszenie liczby procedur 

 skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

 zwiększenie liczby dokumentów 

 zwiększenie liczby procedur 

 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

 inne:       

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  

 tak 

 nie 

 nie dotyczy 

Komentarz: 

Obowiązek wydawania zaświadczenia wynika wprost z ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, niniejsze 

rozporządzenie określa jedynie jego wzór.  

9. Wpływ na rynek pracy  

Brak  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 środowisko naturalne 

 sytuacja i rozwój regionalny 

  sądy powszechne, 

administracyjne lub wojskowe 

 demografia 

 mienie państwowe 

 inne:       

 informatyzacja 

 zdrowie 

Omówienie wpływu  

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Rozporządzenie wejdzie w życie od 1 stycznia 2023 r. Spodziewanym efektem jest ujednolicenie  sposobu 

przekazywania danych oraz zebranie danych o wielkościach zebranych narzędzi połowowych zawierających 

tworzywa sztuczne stanowiących odpady.  

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Ewaluacja efektów projektu rozporządzenia nastąpi najwcześniej w 2024 r., po pełnym roku obowiązywania 

przepisów. Ewaluacji zostanie poddana ilość wprowadzanych do obrotu  narzędzi połowowych zawierających 

tworzywa sztuczne i zebranych narzędzi połowowych zawierających tworzywa sztuczne stanowiących odpady, a także 

stan środowiska. Przewiduje się, że ewaluacji dokona Ministerstwo Klimatu i Środowiska wspólnie z Ministerstwem 

Infrastruktury oraz Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi.  

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

- 

 


