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Pan
 
 

Szanowny Panie,

w związku z otrzymaną petycją z dnia 13 stycznia 2019 r. dotyczącą rozwiązań 

w zakresie gospodarki odpadami, przesyłam stosowne wyjaśnienia. 

W odniesieniu do propozycji wprowadzenia obowiązkowego oznakowania opakowań 

informuję, że obecnie nie jest to możliwe ze względu na przepisy dyrektywy 94/62/WE 

w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych oraz decyzji Komisji ustanawiającej system 

identyfikacji materiałów opakowaniowych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE. Zgodnie z art. 3 

ww. decyzji Komisji, decyzja w sprawie wprowadzenia obowiązkowego systemu identyfikacji 

w przypadku jakiegokolwiek materiału lub materiałów może być podjęta zgodnie z procedurą 

ustanowioną w art. 21 dyrektywy 94/62/WE. Powyższe oznacza, że obowiązkowe oznakowanie 

może zostać wprowadzone wyłącznie na poziomie obowiązującym wszystkie kraje Unii 

Europejskiej. Ma to związek z art. 18 ww. dyrektywy – państwa członkowskie nie utrudniają 

wprowadzania do obrotu na ich terytorium opakowań spełniających wymogi niniejszej 

dyrektywy. Niemniej jednak informuję, że w Polsce funkcjonują dobrowolne, indywidualne 

systemy oznakowania opakowań i według posiadanej wiedzy aktualnie w przygotowaniu jest 

system oznakowania opakowań wskazujących na odpowiednie pojemniki, w których należy 

umieścić poszczególne opakowania.

Z kolei w odniesieniu do zaproponowanych obostrzeń obejmujących opakowania 

plastikowe i dopuszczalne rodzaje opakowań informuję, że aktualnie prowadzone są prace nad 

transpozycją tzw. pakietu odpadowego (pakietu zmian dyrektyw w zakresie prawa 

odpadowego), w ramach którego wprowadzone zostaną nowe obowiązki dla producentów 

produktów w opakowaniach w ramach rozszerzonej odpowiedzialności producenta. Pakiet 

odpadowy zobowiązuje państwa członkowskie do wprowadzenia regulacji zapewniających, 
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aby producenci produktów w opakowaniach ponosili koszty zbierania, transportu 

i przetwarzania odpadów opakowaniowych co najmniej na poziomie określonym w dyrektywie 

94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. Ponadto koszty ponoszone przez 

producentów na ten cel powinny być zróżnicowane w zależności od rodzajów opakowań, 

co pozwoli regulować system w taki sposób, aby mniej opłacalne było korzystanie z opakowań 

mających negatywny wpływ na środowisko.

Odnosząc się do przedstawionego przez Pana problemu konsumpcjonizmu informuję, 

że pod koniec 2015 r. Komisja Europejska opublikowała komunikat Zamknięcie obiegu – plan 

działania UE dotyczący gospodarki o obiegu zamkniętym. Stanowi on zestaw propozycji 

na nadchodzące lata do zrealizowania w Unii Europejskiej, które przyczynią się do zmiany 

modelu gospodarczego z linearnego na cyrkularny. Powyższy komunikat jest propozycją 

działań obejmujących wszystkie etapy cyklu życia produktu, a ponadto wskazuje na niektóre 

obszary priorytetowe, takie jak tworzywa sztuczne, odpady żywności, surowce krytyczne, 

odpady rozbiórkowe i budowlane oraz biomasę i bioprodukty. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym (GOZ) – to koncepcja gospodarcza, w której 

produkty, materiały oraz surowce powinny pozostawać w obiegu tak długo, jak jest to możliwe, 

a wytwarzanie odpadów powinno być jak najbardziej zminimalizowane. Żeby to osiągnąć, 

odpowiednie działania powinny zostać zaproponowane na wszystkich etapach cyklu życia, 

zaczynając od pozyskania surowca, przez projektowanie, produkcję, konsumpcję, zbieranie 

odpadów, aż do ich zagospodarowania. To, co odróżnia GOZ od dotychczasowej 

tzw. gospodarki linearnej, opierającej się na zasadzie „weź – wyprodukuj – zużyj – wyrzuć”, 

to umiejscowienie etapu zagospodarowania odpadu w cyklu życia. W podejściu GOZ, jeżeli 

odpad już powstanie, powinien być traktowany jako surowiec wtórny i być wykorzystany do 

ponownej produkcji. Natomiast na wszystkich pozostałych etapach cyklu życia powinny istnieć 

mechanizmy, które przyczynią się do wydłużenia czasu korzystania z produktów albo 

zastępowania produktów innymi, również niematerialnymi, substytutami. Podejście GOZ 

nierozerwalnie wiąże się więc także z innowacyjnością, nowymi modelami biznesowymi 

i zmianą świadomości środowiskowej społeczeństwa.

Zaproponowane zmiany w dyrektywach dotyczących odpadów (pakiet odpadowy) 

określają kierunki polityki gospodarki odpadami, wyznaczając cele w perspektywie do roku 

2035. Zmiany te mają doprowadzić do pełnego wdrożenia hierarchii sposobów postępowania 

z odpadami we wszystkich państwach członkowskich, zmniejszenia ilości wytwarzanych 

odpadów, zapewnienia wysokiej jakości recyklingu oraz wykorzystania poddanych 

recyklingowi odpadów jako ważnego źródła surowców w Unii, a także doprowadzić do pełnego 
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wdrożenia zasady rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP). Rozszerzona 

odpowiedzialność producenta przesuwa ciężar zarządzania odpadami powstającymi 

z produktów z administracji samorządowej i użytkowników tych produktów, 

na wprowadzających do obrotu. Nałożenie na wprowadzających do obrotu produkty 

obowiązków w zakresie finansowania i organizowania systemów zbierania i przetwarzania 

odpadów, powinno zarazem stymulować producentów do takiego projektowania produktów 

i opakowań, aby zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami zapobiegać powstawaniu 

nadmiernej masy odpadów oraz zwiększać ich potencjał recyklingu.

GOZ jest zagadnieniem szerokim, obejmującym wszystkie etapy cyklu życia, ale 

i dotyka wielu dziedzin życia społecznego oraz dużej liczby branż gospodarki. Z tego względu 

zagadnienia związane z gospodarką o obiegu zamkniętym na szczeblu rządowym 

koordynowane są przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Resort ten 

przygotowuje w tym zakresie Mapę drogową transformacji w kierunku Gospodarki o obiegu 

zamkniętym, która m.in. zaproponuje narzędzia służące przejściu od gospodarki linearnej 

do gospodarki o obiegu zamkniętym. Ponadto w resorcie środowiska trwają prace nad 

transpozycją do polskiego porządku prawnego pakietu odpadowego.

Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie 
ul. Wawelska 52/54, 00-922.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email: 
inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl 

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu rozpatrywania skarg, wniosków i petycji 
kierowanych do Ministra Środowiska [1].

4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 40 lat.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie 
Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych 
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym.

1 Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku 
z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
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