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UZASADNIENIE 

Projekt ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi oraz ustawy o odpadach (UC98), zwany dalej „projektem ustawy”, 

przewiduje zmiany w ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, Dz. U. z 2021 r. poz. 2151) oraz 

ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2022 r. poz. 699) i stanowi częściową 

transpozycję do polskiego porządku prawnego 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 (Dz. Urz. L 155 z dnia 12.06.2019, str. 1), 

zwanej dalej „dyrektywą SUP”.  

W art. 9 powyższej dyrektywy zawarty jest obowiązek zapewnienia selektywnego 

zbierania odpadów opakowaniowych powstałych z butelek jednorazowego użytku z tworzyw 

sztucznych na napoje o pojemności do 3l wraz z ich zakrętkami i wieczkami na poziomie 

77% w 2025 r. oraz 90% w 2029 r. 

W celu zapewnienia wskazanych powyżej poziomów selektywnego zbierania 

odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań, o których mowa w art. 9 ust. 1 

dyrektywy SUP w odniesieniu do opakowań wskazanych w części F załącznika do tej 

dyrektywy, w projekcie ustawy przewidziano wprowadzenie systemu kaucyjnego 

obejmującego opakowania na napoje z tworzyw sztucznych. Projekt ustawy określa 

wymagania dotyczące utworzenia i prowadzenia systemu kaucyjnego, który będzie 

wspomagać selektywne zbieranie odpadów powstałych z tych opakowań. Ze względu na 

konieczność identyfikacji, opakowania na jakie napoje zostaną objęte systemem kaucyjnym, 

oraz w związku z zapewnieniem braku rozbieżności interpretacyjnych w ustawie 

zaproponowano w projektowanym art. 8b wprowadzenie definicji „opakowania na napoje”. 

Wskazano, że opakowaniem na napoje jest opakowanie na płyn przeznaczony do 

bezpośredniego wypicia, bez konieczności poddania go dalszej obróbce, w szczególności 

woda, sok, nektar, mleko, jogurt i inny pitny produkt mleczny, napój alkoholowy, z 

wyłączeniem produktów leczniczych w rozumieniu ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo 

farmaceutyczne (Dz. U. z 2021 r. poz. 1977, 2120 oraz z 2022 r. poz. 830, 974, 1095 i 1344), 

wyrobów medycznych w rozumieniu ustawy z dnia 7 kwietnia 2022 r. o wyrobach 

medycznych (Dz. U. poz. 974) oraz żywności specjalnego przeznaczenia medycznego, 

zgodnie z definicją w art. 2 lit. g) rozporządzenia (UE) nr 609/2013. 
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W projekcie ustawy zaproponowano także objęcie systemem kaucyjnym opakowań 

szklanych na napoje wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l, ponieważ już obecnie 

funkcjonują takie systemy tworzone głównie przez browary. Nie są to jednak systemy 

uregulowane przepisami prawa oraz nie podlegają ewidencji i sprawozdawczości w zakresie 

gospodarki odpadami. Dlatego będą one wymagały dostosowania się do podstawowych 

warunków dotyczących systemu kaucyjnego określonych przepisami projektowanej ustawy. 

Aby projektowany system był efektywny, ważne jest, aby objął szeroką grupę danego rodzaju 

opakowań. Należy zauważyć, że opakowania szklane na napoje rzadko przekraczają 

pojemność 1,5l. Jest to więc pojemność, która pozwoli objąć systemem kaucyjnym większość 

wprowadzających napoje w tego rodzaju opakowaniach. Dodatkowo należy pamiętać, że 

puszki aluminiowe stanowią około 30% opakowań napojowych na rynku polskim. Objęcie 

tego rodzaju opakowań systemem kaucyjnym spowoduje nie tylko wzrost osiąganych 

poziomów zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych z aluminium, ale także wpłynie 

korzystnie ekonomicznie na wprowadzany system kaucyjny oraz zwiększy wygodę dla 

konsumentów. Dzięki włączeniu puszek aluminiowych do systemu kaucyjnego, zebrane, a 

następnie poddane recyklingowi będą odpady powstające z tych opakowań, które dziś 

najczęściej zaśmiecają tereny publiczne. 

W praktyce gospodarczej przyjęło się używać określenia „system kaucyjny” dla 

opakowań wielokrotnego użytku oraz określenia „system depozytowy” dla opakowań 

jednorazowego użytku. Projektowana ustawa przyjmuje jednak jedno określenie „system 

kaucyjny” zarówno w odniesieniu do opakowań wielokrotnego użytku, jak i jednorazowego 

użytku. Ujednolicenie nazewnictwa ma na celu uproszczenie całości systemu oraz 

jednoczesne zapewnienie jednoznacznej identyfikacji tego systemu przez użytkowników. 

Przez system kaucyjny należy rozumieć system, w którym przy sprzedaży produktów 

w opakowaniach na napoje będących napojami pobierana jest opłata, która jest zwracana w 

momencie zwrotu opakowań lub odpadów opakowaniowych bez konieczności okazania 

paragonu potwierdzającego wcześniejsze uiszczenie kaucji. Nieodebrana kaucja zostanie 

przeznaczona na finansowanie systemu kaucyjnego.  

Wprowadzający napoje w opakowaniach oraz wprowadzający napoje bezpośrednio, 

którzy będą tworzyć system kaucyjny, będą w ramach tego systemu zobowiązani do 

sfinansowania co najmniej: 

1) selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych w celu osiągania 
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wymaganych poziomów zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych; 

2) odbierania opakowań i odpadów opakowaniowych z jednostek handlu detalicznego i 

hurtowego oraz innych punktów odbierających opakowania i odpady opakowaniowe 

objętych systemem kaucyjnym; 

3) transportu opakowań do producenta oraz odpadów opakowaniowych do zakładu 

przetwarzania; 

4) prowadzenia ewidencji i sporządzania sprawozdawczości; 

5) rozliczania kaucji z jednostkami handlu detalicznego i hurtowego oraz innymi punktami 

objętymi systemem kaucyjnym, w szczególności finansowanie wypłat kaucji dla 

użytkowników końcowych; 

6) finansowania kosztów zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych przez 

przedsiębiorcę prowadzącego jednostkę handlu detalicznego i hurtowego oraz inny punkt 

objęty systemem kaucyjnym. 

Wyżej wymienione działania zapewni wstępnie podmiot reprezentujący w związku z 

prowadzeniem systemu kaucyjnego. Wprowadzający napoje w opakowaniach oraz 

wprowadzający napoje bezpośrednio uczestniczący w systemie kaucyjnym będą jednak 

refundować koszty powstałe w związku z tymi działaniami, zgodnie z zasadą rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta. 

W projekcie określono podstawowe warunki, które musi spełnić system kaucyjny 

tworzony przez podmiot reprezentujący wprowadzających napoje w opakowaniach. System 

kaucyjny powinien objąć obszar całego kraju i być powszechnie dostępny, przez co 

m.in. konsumentom łatwiej będzie przekazać opakowanie lub odpad opakowaniowy powstały 

z opakowania objętego systemem kaucyjnym. Ponadto utworzony system ma być 

powszechny i równie dostępny: 

1) dla jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów odbierających 

opakowania i odpady opakowaniowe objęte systemem kaucyjnym, bez względu na ich 

powierzchnię, a także 

2) dla wprowadzających napoje w opakowaniach. 

Wprowadzający lub grupa wprowadzających napoje w opakowaniach oraz 

wprowadzających napoje bezpośrednio ustanowią podmiot, który będzie ich reprezentował, 

zwany dalej „podmiotem reprezentującym”. Podmiot ten będzie odpowiedzialny za 

utworzenie i prowadzenie systemu kaucyjnego. Wprowadzający napoje w opakowaniach i 
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wprowadzający napoje bezpośrednio będą mogli na równych zasadach przystępować do 

utworzonych i funkcjonujących już systemów kaucyjnych. 

Projekt ustawy nie określa liczby tworzonych systemów kaucyjnych, a tym samym 

liczby podmiotów reprezentujących wprowadzającego lub grupę wprowadzających napoje 

w opakowaniach. Tym samym dopuszcza się możliwość utworzenia dwóch lub więcej 

systemów kaucyjnych. 

System kaucyjny będzie mógł zacząć funkcjonować po uzyskaniu zezwolenia, 

wydanego przez ministra właściwego do spraw klimatu w drodze decyzji. Natomiast wniosek 

o wydanie zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego podmiot reprezentujący jest 

obowiązany złożyć minimum 6 miesięcy przed planowanym uruchomieniem systemu. 

Dodatkowo, w celu zabezpieczenia interesów wprowadzających, którzy przystąpią do 

systemu kaucyjnego, w projekcie wskazano warunki, jakie powinien spełniać podmiot 

reprezentujący. Powinien wykonywać działalność w formie spółki akcyjnej mającej siedzibę 

na terytorium kraju, a akcjonariuszami powinni być wyłącznie wprowadzający napoje w 

opakowaniach oraz wprowadzający napoje bezpośrednio. Dodatkowo podmiot reprezentujący 

jest obowiązany do przeznaczania uzyskanych dochodów na cele statutowe. De facto podmiot 

reprezentujący będzie zatem podmiotem prowadzącym działalność w formie not for profit. 

Należy zauważyć także, że podmiot reprezentujący będzie zobowiązany do posiadania 

kapitału zakładowego w wysokości 5 mln zł i utrzymywania kapitału własnego w wysokości 

co najmniej połowy kapitału zakładowego albo do posiadania określonej gwarancji 

ubezpieczeniowej lub bankowej. 

Wprowadzający napoje w opakowaniach, którzy będą chcieli przystąpić do systemu 

kaucyjnego, będą obowiązani zawrzeć umowę z podmiotem reprezentującym. Umowa określi 

m.in. terminy płatności oraz wysokość wkładów finansowych ponoszonych przez 

wprowadzających na finansowanie systemu kaucyjnego. 

Projektowane przepisy, w przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów 

selektywnego zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych przez wprowadzającego 

będącego w systemie kaucyjnym, zakładają konieczność wniesienia opłaty produktowej przez 

tego wprowadzającego oraz podmiot reprezentujący prowadzący system kaucyjny w 

wysokości 50% każdy. Mechanizm ten ma na celu motywację podmiotu reprezentującego do 

podejmowania działań zmierzających do uzyskiwania wysokich poziomów selektywnej 

zbiórki opakowań objętych systemem kaucyjnym. Dodatkowo, do obliczenia i wniesienia 
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opłaty produktowej zobowiązani będą wszyscy wprowadzający napoje w opakowaniach 

objętych systemem kaucyjnym, którzy nie przystąpią do systemu kaucyjnego, ponieważ 

wspomniane poziomy będzie można uzyskać jedynie w ramach takiego systemu. Butelki po 

napojach objętych systemem kaucyjnym, które zostaną zebrane poza tym systemem w ramach 

systemu gminnego, nie będą wliczane do uzyskiwanych poziomów selektywnego zbierania. 

Jest to mechanizm, który ma na celu zachęcanie przedsiębiorców do utworzenia systemu 

kaucyjnego. Opłata produktowa ma zatem niejako charakter sankcyjny. 

W celu uzyskania rzetelnych informacji na temat zebranej selektywnie masy 

opakowań i odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem 

kaucyjnym, projekt ustawy przewiduje upoważnienie dla ministra właściwego do spraw 

klimatu do wydania rozporządzenia w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy 

opakowań i odpadów opakowaniowych do zebranych selektywnie (art. 40l ust. 5). Wydając 

rozporządzenie minister właściwy do spraw klimatu powinien kierować się koniecznością 

zapewnienia jednolitych zasad obliczania osiągniętych poziomów recyklingu odpadów 

opakowaniowych oraz przepisami przyjętymi w tym zakresie przez Komisję Europejską. 

W rozporządzeniu zostaną wprowadzone odpowiednie odesłania do decyzji wykonawczej 

Komisji (UE) 2021/1752 z dnia 1 października 2021 r. ustanawiającej zasady stosowania 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/904 w odniesieniu do obliczania, 

weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących selektywnej zbiórki odpadów będących 

jednorazowymi butelkami na napoje z tworzyw sztucznych oraz warunki zaliczania masy 

opakowań i odpadów opakowaniowych objętych systemem kaucyjnym. 

Przepisy projektowanej ustawy określą maksymalną wysokość kaucji, a docelowa jej 

wysokość dla poszczególnych rodzajów opakowań zostanie wskazana w rozporządzeniu 

wydanym przez ministra właściwego do spraw klimatu w porozumieniu z ministrem 

właściwym do spraw finansów publicznych oraz ministrem właściwym do spraw gospodarki. 

Zatem wysokość kaucji dla danego rodzaju opakowania objętego systemem kaucyjnym, 

niezależnie od tego w którym systemie kaucyjnym uczestniczył będzie dany wprowadzający, 

w przypadku występowania dwóch lub więcej systemów kaucyjnych, będzie taka sama. 

Działanie to ma na celu wykluczenie dezorientacji użytkowników, w szczególności 

w przypadku funkcjonowania kilku systemów kaucyjnych w kraju. 

Podmiot reprezentujący wprowadzających napoje w opakowaniach uczestniczących 

w systemie będzie składał ministrowi właściwemu do spraw klimatu coroczne sprawozdanie 
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za pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach 

oraz o gospodarce odpadami. Sprawozdanie będzie zawierało m.in. informacje o: 

1) wysokości środków przeznaczonych na funkcjonowanie systemu kaucyjnego; 

2) wysokości nieodebranej kaucji; 

3) masie opakowań i odpadów opakowaniowych zebranych selektywnie w ramach systemu 

kaucyjnego.  

Dodatkowo wprowadzający, którzy nie będą uczestniczyć w systemie kaucyjnym, 

będą zobowiązani, w ramach sprawozdania o produktach, opakowaniach i o gospodarowaniu 

odpadami, do przekazywania, za pośrednictwem systemu BDO, informacji o masie 

opakowań, w których zostały wprowadzone do obrotu napoje, z podziałem na poszczególne 

rodzaje opakowań objętych systemem kaucyjnym. Takie samo sprawozdanie, w imieniu 

każdego wprowadzającego uczestniczącego w ramach systemu kaucyjnego, będzie składał 

podmiot reprezentujący. 

Ponadto zgodnie z art. 40n ust. 5 projektowanej ustawy masę odpadów 

opakowaniowych powstałych z opakowań, o których mowa w załączniku nr 1a do ustawy, 

zebranych w danym roku, ustala się na podstawie, prowadzonej przez podmioty odbierające 

odpady opakowaniowe z jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów 

odbierających opakowania i odpady opakowaniowe objętych systemem kaucyjnym, 

ilościowej i jakościowej ewidencji odpadów, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach. Jednocześnie należy zauważyć, że odpady te, zbierane z terenu 

gmin z jednostek handlu detalicznego i hurtowego oraz innych punktów objętych systemem 

kaucyjnym, będą stanowiły jednocześnie odpady komunalne, w związku z powyższym 

podmioty zbierające będą zobligowane również do sporządzenia sprawozdania wynikającego 

z art. 9nb ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach.  

Zgodnie z ww. przepisem podmiot zbierający odpady komunalne, z wyłączeniem 

podmiotu, o którym mowa w art. 9na ust. 1 powyższej ustawy, oraz podmiotu zbierającego 

odpady komunalne przyjmującego odpady komunalne od innego zbierającego odpady 

komunalne, jest obowiązany do sporządzania rocznych sprawozdań, w których zmieszczą 

m.in. informacje dotyczące masy poszczególnych rodzajów zebranych odpadów 

komunalnych, ze szczególnym uwzględnieniem odpadów opakowaniowych, wraz ze 

wskazaniem nazwy i adresu instalacji, do których zostały przekazane zebrane odpady 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytenjwg4ztmltqmfyc4nbthaytonjrg4
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komunalne oraz masy odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia i do 

recyklingu, powstałych z zebranych odpadów komunalnych.  

W związku z powyższym odpady zebrane w danej gminie z jednostek handlu 

detalicznego i hurtowego oraz innych punktów objętych systemem kaucyjnym, a następnie 

przekazane do recyklingu będą mogły zostać rozliczone w ramach sprawozdań gminnych (tak 

jak to ma już miejsce w obecnym systemie prawnym). 

Należy jednak pamiętać, że w projekcie wyodrębniono grupę wprowadzających 

napoje bezpośrednio. Mowa tu o przedsiębiorcach, którzy wykonują działalność gospodarczą 

w zakresie wprowadzania do obrotu produktów w butelkach szklanych wielokrotnego użytku 

o pojemności do 1,5l na napoje, będących napojami, dokonujących wyłącznie sprzedaży 

bezpośredniej, polegającej na dostarczaniu napojów w opakowaniach przez wprowadzającego 

napoje bezpośrednio do miejsca ustalonego między tym wprowadzającym a nabywającym i 

jednocześnie odbieraniu przez tego wprowadzającego opakowań po produktach tego samego 

rodzaju, wprowadzonych przez tego samego wprowadzającego oraz w takiej samej ilości jak 

opakowania, w których zostały dostarczone produkty. 

Wprowadzający napoje bezpośrednio będą zwolnieni z obowiązku osiągania 

poziomów selektywnego zbierania opakowań w systemie kaucyjnym. Taki system sprzedaży 

opiera się na dostawach napojów w butelkach szklanych wielokrotnego użytku, które po 

opróżnieniu są odbierane przy kolejnej dostawie. Zwrócone opakowania przekazywane są 

bezpośrednio do zakładu produkcyjnego. Opierając się na danych z prowadzonej ewidencji 

podmioty takie wskazują, że ich system pozwala na zapewnienie ponad 99% poziomu 

zbierania wprowadzanych przez nich opakowań szklanych rocznie. Niemniej jednak tacy 

wprowadzający będą mogli przystąpić do systemu kaucyjnego na zasadzie dobrowolności. 

Dodatkowo, w przypadku nieprzystąpienia do systemu kaucyjnego, wprowadzający napoje w 

butelkach szklanych wielokrotnego użytku o pojemności do 1,5l, prowadzący sprzedaż 

bezpośrednią konsumentom, będą obowiązani do prowadzenia ewidencji obejmującej 

informacje o opakowaniach, w których wprowadzili napoje do obrotu, w tym o ich liczbie, 

pojemności i masie. Wprowadzający napoje bezpośrednio zostaną zobowiązani także do 

osiągnięcia w roku 2025 oraz w latach następnych określonych poziomów selektywnego 

zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych. Będą to mogli jednak uczynić poza 

systemem kaucyjnym, np. w ramach zbiórki własnej. 

Zaproponowane przepisy zobowiązują każdą jednostkę handlu detalicznego i 
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hurtowego o powierzchni handlowej powyżej 200 m2, w której oferowane są użytkownikom 

produkty w opakowaniach objętych systemem kaucyjnym, do odbierania pustych opakowań i 

odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań objętych systemem kaucyjnym oraz do 

zwrotu kaucji. Są to na tyle duże powierzchnie, że pozwolą one na magazynowanie zebranych 

opakowań bez uciążliwości. Mniejsze jednostki handlowe będą mogły odbierać te 

opakowania i odpady opakowaniowe, a zarazem zwracać kaucję na zasadzie dobrowolności. 

Wszystkie jednostki handlowe będą natomiast obowiązane do pobierania kaucji. Zasady 

pobierania i zwracania kaucji nie zostały doprecyzowane w projekcie ustawy. Wskazano 

jednak, że kaucja będzie stanowiła określoną kwotę pieniężną, która zostanie pobrana w 

momencie sprzedaży napoju w opakowaniu, objętym systemem kaucyjnym i zwrócona w 

momencie zwrotu pustego opakowania lub odpadu opakowaniowego powstałego z 

opakowania objętego systemem kaucyjnym. Nie dopuszcza się zatem zwrotu kaucji w innej 

postaci, np. w formie bonu czy vouchera na realizację przyszłych zakupów w danym sklepie 

bądź sieci sklepów. Należy zatem przyjąć, że jednostka handlowa będzie naliczała kaucję na 

paragonie, na którym widniał będzie zakupiony produkt w opakowaniu objętym systemem 

kaucyjnym, czyli w taki sposób, jak ma to miejsce obecnie przy nieuregulowanych prawnie 

systemach kaucyjnych. Z kolei kaucja będzie uiszczana przez użytkownika końcowego w 

momencie zapłaty za zakupy, tj. łącznie. Natomiast w przypadku zwrotu opakowań lub 

odpadów opakowaniowych możliwe jest kilka rozwiązań. Odbiór takich opakowań może 

następować w kasach obsługowych lub w specjalnie przygotowanych do tego miejscach na 

zasadzie zbiórki ręcznej. Nie jest też wykluczona zbiórka automatyczna, czyli z 

wykorzystaniem tzw. butelkomatów. W ramach systemów kaucyjnych możliwe jest także 

zastosowanie zbiórki mieszanej. Szczególnie w przypadku zbiórki zautomatyzowanej nie 

można jednoznacznie stwierdzić, na jakich zasadach będzie odbywało się zwracanie kaucji. 

Możliwe jest, że automat po zeskanowaniu kodów kreskowych bądź innych, specyficznych w 

ramach danego systemu kaucyjnego (np. kodów QR), będzie wydawał bezpośrednio 

określoną kwotę, którą otrzyma użytkownik końcowy. Prawdopodobne jest także wydawanie 

przez automat specjalnego paragonu, na którym będzie widniała kwota, którą zwróci 

sprzedawca po jego okazaniu. Nie można jednak wykluczyć innych zasad pobierania i 

zwracania kaucji. Niemniej jednak te zostaną wskazane przez podmiot reprezentujące we 

wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie systemu kaucyjnego. 

Należy dodać, że w ramach systemu kaucyjnego przedsiębiorca prowadzący jednostkę 
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handlu detalicznego i hurtowego będzie zobowiązany do podpisania umowy z podmiotem 

reprezentującym, Jednakże to ten podmiot będzie musiał zgłosić się do danej jednostki. 

Ustawa nie wprowadza obowiązków sprawozdawczych dla jednostek handlu detalicznego i 

hurtowego. Zobowiązuje jednak te jednostki oraz inne punkty uczestniczące w systemie 

kaucyjnym w zakresie co najmniej pobierania i zwracania kaucji oraz odbierania pustych 

opakowań i odpadów opakowaniowych do prowadzenia ewidencji, obejmującej: 

1) liczbę nabytych i sprzedanych opakowaniach objętych systemem kaucyjnym; 

2) liczbę zwróconych przez konsumentów opakowań i odpadów opakowaniowych; 

3) wysokość pobranych, zwróconych i niezwróconych kaucji. 

Z kolei przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, lub 

inny punkt objęty systemem kaucyjnym oraz uczestniczący w systemie kaucyjnym jedynie w 

zakresie pobierania kaucji zostanie obowiązany do prowadzenia ewidencji obejmującej liczbę 

nabytych i sprzedanych napojów w opakowaniach, objętych systemem kaucyjnym.  

Dodatkowo przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, 

lub inny punkt oraz uczestniczący w systemie kaucyjnym w zakresie co najmniej pobierania 

kaucji będzie obowiązany do umieszczenia, w widocznym miejscu, informacji o warunkach i 

trybie zwrotu pustych opakowań i odpadów opakowaniowych w ramach systemu kaucyjnego 

oraz możliwości zwrotu pobranej kaucji.  

Nadzór nad przestrzeganiem przepisów w zakresie systemu kaucyjnego został 

powierzony wojewódzkim inspektoratom ochrony środowiska. Należy przy tym wskazać, że 

kary pieniężne za nieprzestrzeganie przepisów art. 44 wskazanych w  funkcjonującej obecnie 

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

prowadzi także właściwy wojewódzki inspektor ochrony środowiska. W związku z 

powyższym wydaje się, że nadzór ten nie będzie wiązał się z dodatkowymi obciążeniami 

finansowymi dla tego organu. 

Utworzenie systemu kaucyjnego wspomoże osiągnięcie celu selektywnego zbierania 

oraz recyklingu odpadów opakowaniowych powstałych opakowań napojów wykonanych 

z tworzyw sztucznych, a także ułatwi wielokrotne użycie opakowań szklanych. W założeniu 

projektodawcy system kaucyjny stanie się bodźcem finansowym dla konsumentów, który 

spowoduje, że zamiast wyrzucania butelek po napojach objętych tym systemem, będą je 

oddawali do jednostek handlu detalicznego w celu odzyskania uiszczonej wcześniej kaucji. 
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System kaucyjny, oprócz umożliwienia realizacji obowiązków wynikających 

z dyrektywy SUP, ma być także elementem wsparcia systemu rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta (zwany dalej „ROP”), w ramach którego przedsiębiorcy 

wprowadzający produkty w opakowaniach są obowiązani do zagospodarowania odpadów 

powstałych z wprowadzonych przez nich do obrotu opakowań. Obecnie funkcjonujący 

w Polsce system ROP jest dostosowywany do nowych wymagań w tym zakresie 

wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 

2018 r. zmieniającej dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L. 2018 

Nr 150, str. 109), w ramach równolegle prowadzonych prac w Ministerstwie Klimatu 

i Środowiska nad projektem ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych ustaw (UC81). W powyższym projekcie 

zostanie wprowadzone zwolnienie dla wprowadzających napoje w opakowaniach, którzy 

przystąpili do systemu kaucyjnego, z wnoszenia opłaty opakowaniowej, w celu uniknięcia 

podwójnego obciążenia tych wprowadzających. Zwolnienie będzie obliczane na podstawie 

różnicy pomiędzy masą wprowadzonych do obrotu opakowań wraz z produktami i masy 

selektywnie zebranych opakowań (wyłącznie pierwsza rotacja) i odpadów opakowaniowych 

w systemie kaucyjnym. 

Projekt ustawy nie wymaga przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii 

Europejskiej lub Europejskiemu Bankowi Centralnemu.  

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 ustawy został zamieszczony 

w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, 

w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny. 

Projekt zawiera przepisy techniczne 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 podlega notyfikacji technicznej 

Komisji Europejskiej. Projekt podlega także notyfikacji Komisji Europejskiej na podstawie 

art. 17 dyrektywy SUP.  

Projekt jest zgodny z prawem Unii Europejskiej.  

Zgodnie z projektem ustawy wejdzie ona w życie po upływie miesiąca od dnia 

ogłoszenia. 


