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W nawiązaniu do petycji z dnia 10 maja 2016 r. w sprawie recyklingu odpadów 
opakowaniowych po środkach niebezpiecznych przedstawiam poniższe informacje.

Odnosząc się do zaproponowanego przez Państwa wariantu rozliczenia recyklingu opakowań 
po środkach niebezpiecznych wykonanych z papieru bądź ze szkła, poprzez recykling odpadów 
papieru i szkła nie  pochodzących  z opakowań po środkach niebezpiecznych informuję, że zgodnie 
z art. 18 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 888, z późn. zm.) wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest 
obowiązany zorganizować system zbierania oraz zapewniać odzysk, w tym recykling, odpadów 
opakowaniowych po środkach niebezpiecznych. Mając na uwadze powyższe, zaproponowane przez 
Państwa rozwiązanie nie mogłoby zostać zrealizowane ze względu na niezgodność z ww. ustawą.

Ponadto informuję, że wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach realizując 
na podstawie art. 18 ust. 1 ww. ustawy obowiązek zorganizowania systemu zbierania oraz 
zapewnienia odzysku, w tym recyklingu, odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, 
nie został jednocześnie obowiązany do osiągnięcia tych poziomów takim samym rodzajem pod 
względem materiałowym odpadów opakowaniowych jak opakowania, w których wprowadza produkty 
do obrotu. Zatem w przypadku wprowadzania do obrotu środków niebezpiecznych w opakowaniach 
rozliczenie ustawowych obowiązków może być dokonane odpadami opakowaniowymi po dowolnych 
środkach niebezpiecznych bez względu na rodzaj materiału, z jakiego zostały wytworzone 
opakowania, w których były wprowadzone do obrotu środki niebezpieczne. Również wprowadzający 
środki niebezpieczne będące środkami ochrony roślin może rozliczyć obowiązek dowolnym rodzajem 
odpadów opakowaniowych po opakowaniach środków niebezpiecznych będących środkami ochrony 
roślin.

Informuję również, że w chwili obecnej nie są prowadzone prace legislacyjne w zakresie 
zmiany przepisów dotyczących poziomów odzysku i recyklingu oraz możliwości rozliczenia 
obowiązku recyklingu w sposób innych niż określony w ustawie o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi.
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