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Ujednolicenie zasad wykonywania ustawowych obowiązków:

• wprowadzający produkty w opakowaniach wykonują
ustawowe obowiązki wyłącznie za pośrednictwem
organizacji ROP opakowań,



Zaktualizowany schemat systemu ROP



System ROP

Ustawowe obowiązki w odniesieniu do opakowań i odpadów
opakowaniowych rozliczane oddzielnie w odniesieniu do:

• opakowań produktów przeznaczonych do używania
w gospodarstwach domowych,

• pozostałych opakowań (np. opakowania transportowe,
przemysłowe itp.).



System ROP

Wprowadzający produkty w opakowaniach będzie ponosił:

• opłatę P1 na rzecz gminy poprzez urząd marszałkowski,
która jest przeznaczana na dofinansowanie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych – dot. wprowadzających
produkty w opakowaniach przeznaczonych dla
gospodarstw domowych,

• opłatę P2 na rzecz organizacji ROP opakowań, która jest
przeznaczona na realizację ustawowych obowiązków, w tym
zbieranie, transport i recykling odpadów opakowaniowych,
a także finansowanie systemu kaucyjnego – dot. wszystkich
wprowadzających produkty w opakowaniach.



System ROP

• Wysokość opłaty P1 będzie określana przez Ministra Klimatu
w drodze rozporządzenia w podziale na poszczególne
rodzaje opakowań, z uwzględnieniem możliwości recyklingu
odpadów opakowaniowych oraz kosztami ich
zagospodarowania.

• Opłata P1 będzie wnoszona w związku z wprowadzaniem
produktów w opakowaniach przeznaczonych dla
gospodarstw domowych.

• Opłata P1 będzie przekazywana do urzędu
marszałkowskiego, który będzie przekazywał te środki do
NFOŚiGW.



System ROP

• NFOŚiGW na podstawie wojewódzkich sprawozdań dot.
gospodarowania odpadami komunalnymi będzie
proporcjonalnie - w odniesieniu do zebranych w danym
województwie odpadów komunalnych - rozdzielał 95%
środków pochodzących z opłaty P1 pomiędzy WFOŚiGW.

• WFOŚiGW na podstawie sprawozdań gminnych będą
proporcjonalnie rozdzielały środki pomiędzy gminy.

• Gminy będą mogły przeznaczać otrzymane środki wyłącznie
na obniżenie opłaty za odbiór odpadów komunalnych
zbieranych selektywnie.

• 5% środków pochodzących z opłaty P1 NFOŚiGW będzie
przeznaczał na finansowania zadań regulatora.



System ROP

Regulatorem będzie Minister Klimatu lub wyznaczony przez niego 
podmiot – jednostka sektora finansów publicznych lub jednostka 
podległa lub nadzorowana.

Zadania regulatora:

• ustalenie minimalnych stawek opłaty P2 biorąc pod uwagę m.in.
możliwość recyklingu opakowań, zawartość w opakowaniu
materiału pochodzącego z recyklingu, uwzględniając koszty netto
zagospodarowania odpadów,

• monitorowanie rynku opakowań i gospodarowania odpadami
opakowaniowymi, w tym nadzór nad przepływem środków
pochodzących z opłaty P2,

• organizacja platformy dialogu z uczestnikami rynku,
np. w postaci rady działającej przy regulatorze.



System ROP

W przyszłości zakres działania regulatora będzie rozszerzany
na pozostałe rodzaje produktów objętych regulacjami
w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta, tj.:

• sprzęt elektryczny i elektroniczny,

• pojazdy,

• baterie i akumulatory,

• oleje i opony,

• jednorazowe produkty z tworzyw sztucznych.



System ROP

Organizacje ROP opakowań będą:

• pobierały opłaty P2 na poziomie nie niższym niż stawki
minimalne ustalone przez regulatora,

• przeznaczały środki pochodzące z opłaty P2 na działania
związane ze zbieraniem opakowań i odpadów
opakowaniowych oraz ich zagospodarowaniem,

• tworzyły system kaucyjny,

• podlegały okresowym audytom zewnętrznym.



System ROP

W przypadku nieosiągnięcia wymaganych poziomów
recyklingu odpadów opakowaniowych wprowadzający
produkty w opakowaniach oraz organizacje ROP
opakowań będą wspólnie ponosić odpowiedzialność
finansową.



Zaktualizowany schemat systemu kaucyjnego



System kaucyjny

Opakowania jednorazowego i wielokrotnego użytku na napoje
do objęcia systemem kaucyjnym (co najmniej):

• butelki z tworzyw sztucznych o pojemności do 3l,

• puszki aluminiowe o pojemności do 1l,

• butelki szklane o pojemności do 1,5l.



System kaucyjny

• Wprowadzający produkty w opakowaniach objętych
systemem kaucyjnym będzie miał obowiązek osiągnięcia
poziomu zbierania opakowań lub odpadów
opakowaniowych.

• Obowiązek będzie realizowany wyłącznie za pośrednictwem
organizacji ROP opakowań, które przejmą obowiązki od
wprowadzających produkty w opakowaniach objętych
kaucją oraz utworzą i będą prowadzić system kaucyjny.

• Zbieranie opakowań i odpadów opakowaniowych
w systemie kaucyjnym będzie realizowane w ramach
środków pochodzących z opłaty P2.



System kaucyjny

W ustawie mogą zostać określone warunki wstępne dla
systemu kaucyjnego, np.:

• powszechność systemu,

• zwrot pobranej kaucji nie wymagający okazania dowodu
zakupu,

• rozliczanie okresowe pobranej kaucji np. miesięczne,

• powierzchnia jednostek handlowych, które będą
obowiązane do uczestnictwa w systemie,

• uwzględnienie PSZOKów oraz innych punktów zbierania
w systemie.



System kaucyjny

• Organizacje ROP opakowań będą mogły współpracować
ze sobą w celu utworzenia systemu kaucyjnego.

• Po utworzeniu systemu kaucyjnego kolejne organizacje będą
mogły swobodnie przystępować do już istniejącego systemu.

• Organizacje ROP opakowań będą musiały przygotować
szczegółowe zasady funkcjonowania systemu obejmujące
m.in. informacje o:
• uruchomieniu systemu,

• sposobie przepływu środków finansowych w systemie,

• sposobie finansowania systemu kaucyjnego,

• zasadach odbioru opakowań i odpadów opakowaniowych
od punktów zbierania i ich dalszego przekazywania
i zagospodarowania.



System kaucyjny

• System kaucyjny zostanie uruchomiony wyłącznie po
zatwierdzeniu zasad jego funkcjonowania przez regulatora.

• Regulator będzie prowadził nadzór nad realizacją obowiązku
w zakresie zbierania opakowań i odpadów opakowaniowych
oraz funkcjonowaniem systemu kaucyjnego wg przyjętych
wcześniej zasad.


