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Rozpoczęcie działalności polegającej na wprowadzaniu na rynek nowych rodzajów 

opakowań  

 

 
W myśl przepisów art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r .o gospodarce opakowaniami  

i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) wprowadzający produkty w opakowaniach jest 
obowiązany do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku  
i recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 do tej 
ustawy, z wyłączeniem wprowadzającego produkty w opakowaniach wielomateriałowych lub środki 
niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki ochrony roślin, który należy do porozumienia, o którym 
mowa w art. 25 ustawy. Ust. 2 tego artykułu wskazuje, że poziom odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych w danym roku kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu 
masy odpadów opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku 
oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym. Zatem ten 
sposób obliczania poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych stosować będzie podmiot, 
który prowadzi działalność, określoną na wstępie niniejszego pisma, co najmniej od roku 
poprzedzającego rok, dla którego oblicza się przedmiotowy poziom. Natomiast w art. 20 ust. 3 ww. 
ustawy ustawodawca doprecyzował specyfikę obliczania poziomu odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych przez podmiot, który rozpoczął działalność w zakresie wprowadzania do obrotu  
(po raz pierwszy) produktów w danym rodzaju opakowań w roku, dla którego oblicza ww. poziom.  

W związku z powyższym należy pamiętać, że obliczając poziom odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych za 2014 r. należy wziąć pod uwagę masę opakowań, które zostały wprowadzone do 
obrotu w 2013 r., o ile przedsiębiorca je wprowadził w poprzednim roku. Oznacza to tym samym, że 
jeżeli w 2014 r. podmiot wprowadził do obrotu np. opakowania z papieru oraz aluminium, a w 2013 r. 
wprowadził tylko opakowania z papieru, to w stosunku do opakowania z papieru przedsiębiorca 
oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za 2014 r., w oparciu o masę tych 
opakowań wprowadzonych do obrotu w 2013 r., a dla opakowań z aluminium poziom ten wyliczany 
byłby w oparciu o masę tego typu opakowań wprowadzonych do obrotu w 2014 r.  Gdyby jednak 
przedsiębiorca wprowadzał produkty w opakowaniach z aluminium przed rokiem 2013 to 
wprowadzenie produktów w tego typu opakowaniach nie byłoby rozpoczęciem działalności  
w tym zakresie. W takim przypadku przedsiębiorca rozliczałby się w oparciu o rok poprzedni czyli  
o 2013 r., a więc w tej sytuacji podstawą rozliczenia opakowań z aluminium byłaby wartość „0” kg.  
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