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Szanowny Panie,

w związku z petycją z dnia 22 października 2019 r. (znak: DGO.7000.6.2019.KS) 
dotyczącą wydania przepisów wykonawczych w sprawie opakowań ulegających 
biodegradacji przedstawiam poniższe informacje.

Zgodnie z § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 19, z 2018 r. poz. 2482), podlegające selektywnej zbiórce odpady 
ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, powinno się zbierać 
do brązowego pojemnika lub worka z odpowiednim opisem. W uzupełnieniu należy także 
dodać, że przez odpady ulegające biodegradacji, zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 10 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z późn. zm.), rozumie się odpady 
ulegające rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów.

W normie PN-EN 13432:2002/AC:2006 Polskiego Komitetu Normalizacyjnego 
(Opakowania – Wymagania dotyczące opakowań przydatnych do odzysku przez 
kompostowanie i biodegradację – Program badań i kryteria oceny do ostatecznej akceptacji 
opakowań) z 27 grudnia 2002 r., podano wymagania oraz procedury określające przydatność 
do kompostowania i obróbki opakowań i materiałów opakowaniowych w warunkach 
beztlenowych, uwzględniając następujące cechy:

 biodegradowalność,

 rozdrobnienie podczas obróbki biologicznej,

 wpływ na proces obróbki biologicznej oraz,

 wpływ na jakość uzyskanego kompostu.
W przypadku, gdy opakowanie składa się z różnych elementów, z których część 

podlega procesom kompostowania a pozostałe nie, to takie opakowanie nie nadaje się 



2

do kompostowania. Kompostowalność to zdolność opakowania lub tworzywa do rozpadu 
w czasie cyklu kompostowania. Wskazana norma EN 13432 wymaga aby:

a) przynajmniej 90% opakowania ulegało degradacji podczas sześciomiesięcznego cyklu 
kompostowania,

b) poziom zawartości metali ciężkich nie przekraczał ustalonego limitu,
c) w uzyskanym kompoście nie było widocznych pozostałości opakowania,
d) opakowanie nie posiadało negatywnego wpływu na sam proces kompostowania oraz 

na jakość wytworzonego kompostu.
Spełnienie powyższych warunków jest podstawą do odróżnienia opakowań 

kompostowalnych od niekompostowalnych, a zarazem możliwości ich deponowania 
w pojemnikach dedykowanych na frakcję biodegradowalną.

W odniesieniu do propozycji wprowadzenia obowiązkowego oznakowania opakowań 
biodegradowalnych informuję, że 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 
na ogólnym poziomie unijnym. 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 sprawa zostanie przeanalizowana pod kątem 
możliwości wprowadzenia zachęt do dobrowolnego stosowania oznaczeń wskazujących 
na biodegradowalność opakowań.

Niniejsza odpowiedź nie stanowi wiążącej wykładni prawa i nie jest prawnie wiążąca 
dla organów administracji orzekających w sprawach indywidualnych.

Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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