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Aktualności

 Pod koniec kwietnia b.r. ukazało się w BIP informacja o wpisaniu projektu nowej ustawy mającej implementować 
zasadę ROP do polskiego porządku prawnego według zapisów znowelizowanej Dyrektywy o odpadach oraz 
Dyrektywy SUP do wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów

 Wraz z informacją zamieszczono streszczenie projektu nowej ustawy, z którego można wyczytać jakie główne 
założenia będą przyświecać legislatorowi 

 Z lektury streszczenia można wyciągnąć wnioski iż MKiS planuje :

 Rozdzielenie strumienia odpadów opakowaniowych na GD i PiH (niezbędny mechanizm do właściwego wprowadzenia 
systemu ROP np. z pw. pokrywania kosztów netto) 

 Ustanowienie opłaty opakowaniowej na opakowania przeznaczone do GD – stawka ustalana przez Ministerstwo (ryzyko 
daleko posuniętej uznaniowości przy ustalaniu stawek)

 Ustanowienie obowiązku zapewnienia wykorzystania recyklatu w butelkach na napoje i ich poziomu zbierania 
(transpozycja Dyrektywy SUP)

 Powierzenie nadzoru i działań analitycznych nad systemem ROP Instytutowi Ochrony Środowiska (wydaje się że obecny 
IOŚ może nie posiadać wymaganych kompetencji do realizacji tego zadania)

 Przekształcenie ooo w oop, wprowadzenie nowych wymogów i procesu akredytacji. 
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 Utrzymanie systemu DPR ale ze zmianą obiegu - nowy gracz IOŚ rozdzielający DPR-y na poszczególne oop
(możliwe zerwanie relacji pomiędzy Wprowadzającymi a zbierającymi odpady z GD)

 Regulacja minimalnego wynagrodzenia dla oop – dla zobrazowania przyszłych obciążeń MKiS wykorzystało stawki 
czeskie z 2018 roku, przedstawiono potencjalne minimalne przychody oop za realizację obowiązku w GD (145,3 
mln PLN) i w PiH (663,4 mln PLN) – według Rekopolu kalkulacja za PiH zawiera ISTOTNY BŁĄD – wykorzystano 
stawki za GD do kalkulacji obowiązku w PiH – czeskie stawki za PiH są średnio o ok. 10 razy mniejsze niż za GD  

Na podstawie streszczenia można wyciągnąć wniosek, iż przemysł zostanie potencjalnie pozbawiony 
najważniejszego mechanizmu wpływu na zbiórkę i recykling odpadów z GD jakim jest pieniądz – rozdzielenie  
pokrywania kosztów netto od realizacji poziomów recyklingu

Wszystko wskazuje na to że kształt systemu w 2022 roku nie ulegnie jeszcze zmianie a co za tym idzie także zakres 
działalności operacyjnej OOO 

Streszczenie nie zawiera odpowiedzi na inne fundamentalne pytanie – jak będą kalkulowane obowiązki 
Wprowadzających – recykling jakich ilości odpadów będzie musiał być opłacony przez przemysł  - co będzie miało 
wpływ na finalne koszty
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 Grupa Medialna Fratria po raz drugi (pierwsze spotkanie odbyło się rok temu) zorganizował spotkanie dotyczące przyszłości 
gospodarki odpadami w Polsce. Główną postacią był Minister Jacek Ozdoba. 

 Minister odpowiedział: „iż za 20 dni przedstawiony zostaną kompleksowe założenia nowego systemu ROP. To jest 
najtrudniejsza cześć nowego systemu gospodarki, najwięcej jest głosów, interesów i pomysłów. Dlatego też on woli by to 
było przekonsultowane i wydyskutowane. Nie było przez tak długi okres czasu i nie znaczy to, że teraz będzie pośpiech”

 Konsultacjom będą służyły cztery wspomniane w DGP spotkania które rozpoczną się na przełomie czerwca / lipca. 

 Cały proces może się wydłużyć i 2022 pozostaje w odniesieniu do ROPu bez zmian. 

 „Dyskutując o ROPie będą trwały i zakończone zostaną prace nad innymi regulacjami dotyczącymi odpadów np. SUP i 
kaucja i tego można się spodziewać jesienią”. 

 Czy depozyt wejdzie wcześniej czy wraz z ROPem – sprawa niejasna – z najnowszych informacji wynika, iż to będzie 2024? 

 Minister podkreślał konieczność zmiany sytuacji w odniesieniu do posiadania danych o odpadach. 

 Podniósł także kwestie konieczności badania świadomości wśród konsumentów


