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dol. wydania przepisów wykonawczych w sprawie opakowań  ulegających biodegradacji 

Szanowni Państwo, 

w imieniu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" poniżej przekazuję  
uwagi dotyczące ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, które powinny być  
wzięte pod uwagę  przez Ustawodawcę. 

Zdaniem Związku, zasadnym jest wprowadzenie w Ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, upoważnienia ustawowego do wydania przepisów 
wykonawczych w sprawie koloru opakowań  ulegających biodegradacji. Przepisy te powinny regulować  
szczegółowe zasady postępowania z takimi opakowaniami. Związek proponuje wprowadzenie przepisu, który 
rezerwowałby określony kolor dla opakowań  biodegradowalnych oraz kompostowalnych, dedykując takim 
opakowaniom np. kolor amber. Poniżej przedstawiamy argumenty przemawiające za przyjętym przez nas 
stanowiskiem. 

Na wstępie należy zauważyć, że istnieje system certyfikacji opakowań  do recyklingu organicznego - 
kompostowania DIN CERTCO (Niemiecki Instytut Standaryzacji). W Polsce uprawnienia tego urzędu i zgodę  
na przyzwanie certyfikatu - na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 stycznia 2013 r w sprawie 
reorganizacji Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań  (Dz. U z 2013 r poz. 28) - posiada 
Centralny Ośrodek Badawczo- Rozwojowy Opakowań  w Warszawie (Centrum Certyfikacji Opakowań). Przy 
certyfikacji wykorzystuje się  normę  europejską  EN 13432:2000. Norma ta, zgodnie z Decyzją  Komisji 
Europejskiej z dnia 28 czerwca 2001 r. odnosząca się  do opublikowania odniesień  do norm EN 13428:2000, 
EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN 13431:2000 i EN 13432:2000 w Dzienniku Urzędowym Wspólnot 
Europejskich, w związku z dyrektywą  94/62/WE w sprawie opakowań  i odpadów opakowaniowych 
2001/524/EC (Dz. Urz. WE L 190/21 z 12.07.2002, s. 368), została uznana za zharmonizowaną  z dyrektywą  
94/62/WE Parlamentu Europejskiego Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań  i odpadów 
opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, s. 349,358). W Załączniku nr II pkt 3 lit. c i d dyrektywy 
94/62/WE zostały określone wymogi szczególne związane z przydatnością  opakowań  nadających 
się  do odzysku, m.in. opakowań  podlegających odzyskowi przez kompostowanie i opakowań  ulegających 
biodegradacji). 
Opakowania kompostowalne oznacza się  specjalnym symbolem. Produkty biodegradowalne ze znaczkiem 
kompostowania/kompostowalne oznaczają  to samo. W związku z tym, że pozyskanie certyfikatu nie jest 
obligatoryjne, wiele przedsiębiorstw nie korzysta z możliwości jego zdobycia albo posiadają  certyfikaty 
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z innych państw. Dlatego zdaniem Związku zasadnym wydaje się  wydanie w tym zakresie przepisów 
powszechnie obowiązujących. 

Przedstawiciele Związku odbyli spotkania z przedsiębiorcą  wdrażającym proces produkcji opakowań  
BIO z PLA. Zgodnie z tym, co zostało przedstawione Związkowi przez przedsiębiorcę, PLA jest materiałem 
pochodzenia biologicznego, otrzymywanym ze źródeł  odnawialnych i kompostowalnych (biodegradowalny 
w procesie kompostowania przemysłowego). Można go wytwarzać  ze skrobi wyekstrahowanej z kukurydzy, 
buraków i trzciny cukrowej. Jest dostępny zarówno transparentny jak i kolorowy. Linia BIO uzyskała 
certyfikat CIC, który zgodnie z normą  UNI EN 13432 z 2002 r. gwarantuje, że produkty są  kompostowalne. 
Ważnym zaznaczenia jest fakt, że opakowania z PLA wyglądają  dokładnie tak jak te z tworzyw 
sztucznych, co utrudnia rozpoznanie PLA wśród innych tworzyw. Nawet oznaczenia stosowane na 
opakowaniach są  mylące. PLA jest oznaczane jako 7 Other, czyli inne: 

(
4#1:\ 

O 

Bisphenol A 
and others 

Jednak pod tym symbolem znajdują  się  także inne rodzaje tworzyw, w tym takie, które są  nie przystosowane 
do kontaktu z żywnością. 
W związku z tym, że obecnie brak jest konkretnych regulacji prawnych (powszechnie obowiązujących 
w zakresie postępowania z odpadami PLA), odpady te mogą  trafić  jednocześnie do tworzyw sztucznych - 
albo do bioodpadów — co może powodować  zanieczyszczenie ww. frakcji odpadów. Ze względu na zbliżony 
wygląd, ciężko jest odróżnić  czy odpad opakowaniowy umieszczony w pojemniku jest opakowaniem 
z tworzyw sztucznych i powinien być  wrzucony zgodnie z zasadami segregacji do pojemnika na Metale 
i tworzywa sztuczne czy też  jest to odpad kompostowalny lub biodegradowalny i powinien być  umieszczony 
w pojemniku na Bioodpady. Przykłady zamieszczamy poniżej: 

Pojemnik z PET Pojemnik z PLA 

Źródło: htips://opakowaniakrakow.plipl/p/Pojemnik-PET-okragly-z-laczonym-wieczkiem-1000-m1-50-szt. opak./918 

Do Związku kierowanych jest coraz więcej pytań  i wątpliwości, nie tylko ze strony producentów opakowań, 
którzy mają  w swojej ofercie produkty posiadające certyfikaty kompostowalności, np. oznaczone symbolem 
OK Compost (co oznacza, że produkt ten jest biodegradowalny w procesie kompostowania przemysłowego), 
ale również  ze strony samych mieszkańców. Pytania te dotyczą  szczegółowych kwestii, czyli w jaki sposób 
segregować  takie odpady. 
Co więcej, wprowadzone regulacje na mocy Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o mianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 1579) w zakresie art. 3 ust. 2 
pkt 5), zobowiązują  ZM GOAP do zapewnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych, które 
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obejmuje co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
oraz bioodpady. W tym zakresie jesteśmy także zobowiązani do określenia szczegółowych zasad utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy dotyczących wymagań  w zakresie selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, 
szkło, odpady opakowaniowe wielomaterialowe oraz biood pady, zgodnie z art. 4, ust. 2 pkt 1) lit. a. 
Właściciel nieruchomości ma też  swoje obowiązki wynikające z przyjętej nowelizacji, ponieważ  zgodnie z art 
5 ust. 1 pkt 3) jest zobowiązany do zbierania w sposób selektywny powstałych na terenie nieruchomości 
odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie oraz sposobem określonym 
w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ust. 1. Ustawa wprowadza też  określone kary za nieprzestrzeganie 
zasad selektywnej zbiórki. Jak więc, Gmina oraz Podmiot odbierający odpady komunalne ma realizować  swoje 
obowiązki wynikające z Ucpg oraz kontrolować  jakość  selektywnej zbiórki, w szczególności pojemniki 
do gromadzenia Bioodpadów, jeżeli nie można odróżnić  tych dwóch frakcji, tj. odpadów opakowaniowych 
biodegradowalnych z odpadami opakowaniowymi z tworzyw sztucznych. Zgodnie z nowelizacją  Ucpg, 
art. 6 k ust. 1 wskazano, że „ W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym wójta, burmistrza lub prezydenta miasta 
oraz właściciela nieruchomości." Brak możliwości odróżnienia wskazywanych frakcji odpadów będzie 
uniemożliwiał  realizację  prawidłowej kontroli strumienia odpadów zbieranych selektywnie. 

Nakreślony powyżej problem związany z brakiem możliwości odróżnienia odpadów opakowaniowych 
biodegradowalnych od odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych może powodować, że zbierane 
odpady nie trafią  do właściwych systemów dedykowanych do ich zagospodarowania. Na uwagę  zasługuje 
również  fakt, że konsument kupując opakowanie BIO ma nadzieję, że wplywa pozytywnie na system 
gospodarki odpadami oraz chroni środowisko, a docelowo odpady te są  niestety przekazywane 
do niewłaściwych procesów przetwarzania. Wprowadzenie przez przedsiębiorców linii BIO opakowań  
pozwoli na realizację  projektów służących ochronie środowiska, a poza tym jest to także istotne działanie w 
aspekcie społecznym. 

Jedynie wspólna realizacja zadań  na poziomie ministerstwa, jednostek odpowiedzialnych za nadzór 
nad gospodarką  odpadami na poziomie lokalnym oraz przedsiębiorców wdrażających proces produkcji 
opakowań  biodegradowalnych pozwolą  zaprojektować  odpowiedni system produkcji ww. opakowań, który 
będzie faktycznie służył  ochronie środowiska. Związek Międzygminny wyraża także gotowość  do podjęcia 
z Państwem współpracy w zakresie rozwiązania sygnalizowanego problemu, w tym także do objęcia 
patronatem wszelkich akcji edukacyjnych dot. prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi 
podlegającymi odzyskowi przez kompostowanie i ulegających biodegradacji. 

Z uwagi na powyższe ZM GOAP proponuje wprowadzenie przepisu, który rezerwowałby kolor 
opakowań, o których mowa w Załączniku nr II pkt 3 lit c id dyrektywy 94/62/WE. 
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