
Powyższy projekt ustawy przewiduje m.in. dodanie ust. 1a i 1b do art. 15 nowelizowanej ustawy [LINK] [dalej: u.g.o.o.].

Proponowane przepisy wprowadzą nowy rodzaj oznakowania opakowań. Przy czym na dzień dzisiejszy nie obowiązują

szczegółowe wytyczne dotyczące oznaczeń, o których mowa w projektowanych przepisach.

W uzasadnieniu projektu ustawy o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi

oraz niektórych innych ustaw wskazano, że nowe przepisy (tj. art. 15 ust. 1a u.g.o.o.) zobowiązują wprowadzających

produkty w opakowaniach do umieszczania na opakowaniach oznakowania wskazującego na sposób selektywnego

zbierania odpadów. Innymi słowy, odbiorcom przyszłych regulacji nie udzielono żadnego wyjaśnienia,

lecz w rzeczywistości Projektodawca powtórzył fragment treści przyszłego przepisu. W treści dokumentu pn. Ocena

Skutków Regulacji sporządzonego na potrzeby procesu legislacyjnego również brak dodatkowych informacji

w przedmiotowym zakresie. Projekt ustawy także nie zawiera definicji lub wyjaśnień wskazujących na szczegóły

dot. oznakowania umieszczanego na opakowaniach.

Wobec powyższego pozostaje jedynie interpretacja problematycznego przepisu w ramach docelowej, obowiązującej

ustawy i treści projektowanego przepisu. Z brzmienia przyszłego art. 15 ust. 1a wynika, że:

Przedsiębiorca wprowadzający produkty w opakowaniach ma obowiązek umieszczać na opakowaniach

oznakowania wskazujące na sposób selektywnego zbierania odpadów powstałych z tych opakowań

według frakcji odpadów, zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 4a ust. 1 ustawy z dnia

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządkuw gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888).

Nowy obowiązek umieszczania 

na opakowaniach oznaczeń 

wskazujących na sposób 

selektywnego zbierania 

odpadów
5 sierpnia 2021 r. na stronie Rządowego Centrum Legislacji został

opublikowany projekt [LINK] ustawy o zmianie ustawy o gospodarce

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi oraz niektórych innych

ustaw, zawierający m.in. propozycje nowych przepisów

nakładających na przedsiębiorców wprowadzających produkty

w opakowaniach obowiązek umieszczania na opakowaniach

oznaczeń wskazujących na sposób selektywnego zbierania

odpadów powstałych z tych opakowań według frakcji odpadów.
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Z kolei art. 4a ust. 1 przywołanej ustawy wskazuje, że Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze

rozporządzenia, sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Z treści obecnego rozporządzenia [LINK]

wynika, że selektywnej zbiórce podlegają odpady następujących frakcji: papier; szkło; metale; tworzywa sztuczne;

odpady opakowaniowe wielomateriałowe; bioodpady. Zatem przepis najpewniej nałoży obowiązek umieszczania

na opakowaniach oznaczeń wskazujących nabywcom tych opakowań rodzaj frakcji odpadów, do których należy

opakowania przyporządkować w procesie selektywnej zbiórki odpadów. Innymi słowy, np. na opakowaniach

klasyfikowanych (ze względu na rodzaj materiałów, z których zostały wykonane), jako odpady opakowaniowe

wielomateriałowe powinno znaleźć się oznaczenie wskazujące na zbieranie takich odpadów opakowaniowych

w pojemnikach lub workach koloru żółtego, oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”. Natomiast pudełka

czy opakowania kartonowe będą jako papier zbierane do worków niebieskich (vide rozporządzenie Ministra Klimatu

i Środowiska z dnia 10 maja 2021 r. w sprawie sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów).

Należy mieć na względzie, że na chwilę obecną nie określono wzorów wspomnianych oznaczeń. Niemniej możemy

przypuszczać z wysokim prawdopodobieństwem, jaka jest intencja Projektodawcy przepisu i założenie komunikatu

płynącego z treści informacyjnej tych oznaczeń. Natomiast jednocześnie nie sposób określić jest obecnie, jakie będą

wymogi dotyczące przyszłych wzorów oznaczeń. Art. 15 u.g.o.o. zostanie uzupełniony o ust. 1a i 1b, lecz nie ulegną

uchyleniu pozostałe jego przepisy. Zatem – po pierwsze – można określić ogólne wymogi jakim zostaną poddane

oznaczenia, tzn.:

Jak mogą wyglądać przyszłe wzory oznaczeń? 

Po drugie, art. 15 ust. 4 u.g.o.o. – w odniesieniu do obecnego zakresu oznaczeń określonych w ust. 1 art. 15 u.g.o.o. –

wskazuje, że Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia [LINK], wzory oznakowania

opakowań, kierując się potrzebą zapewnienia prawidłowego postępowania z odpadami opakowaniowymi. Zatem

po wejściu w życie nowelizacji u.g.o.o. Minister właściwy do spraw klimatu powinien zaktualizować ww. rozporządzenie

o wzory oznaczeń wskazujących na sposób selektywnego zbierania odpadów.

z kolei ust. 1b art. 15 u.g.o.o. wprowadzi 

dodatkowo obowiązek polegający na 

dostosowaniu oznaczeń tak, aby mogły korzystać 

z nich osoby niedowidzące i niewidome. Wobec 

czego można przyjąć założenie o konieczności 

nanoszenia na opakowania oznaczeń w alfabecie 
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powinny być wyraźne, widoczne, czytelne i trwałe 

również po otwarciu opakowania, a ponadto 

oznaczenia powinny być umieszczone na 

opakowaniu lub na naklejonej na nim etykiecie, a 

jeżeli rozmiary opakowania na to nie pozwalają - na 

dołączonej do opakowania ulotce informacyjnej, w 

sposób, który nie stanowi przeszkody dla recyklingu 

odpadów opakowaniowych
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