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Sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu 
     
  
 Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888), która weszła w życie z początkiem 2014 r., zmieniła 
dotychczasowy sposób obliczania poziomów odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych, wynikający z uchylonych przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 
obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.), wprowadzając dwie 
metody obliczeń, które powinny być stosowane przez przedsiębiorców wprowadzających 
produkty w opakowaniach, zależnie od tego czy rozpoczynali bądź kontynuowali swoją 
działalność w danym roku sprawozdawczym. 
 Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi 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. 
 Natomiast zgodnie z art. 20 ust. 3 ww. ustawy, wprowadzający produkty w 
opakowaniach, który rozpoczyna działalność gospodarczą w danym roku kalendarzowym, 
oblicza poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych za ten rok w stosunku do 
masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku. 
 W przypadku polegającym na kontynuowaniu działalności polegającej na 
wprowadzaniu produktów w określonych rodzajach opakowań i rozpoczęciu wprowadzania 
produktów w nowym rodzaju opakowań, należy przyjąć, że w odniesieniu do nowych 
opakowań jest to rozpoczęcie działalności, a więc prawidłowy sposób obliczania poziomów 
odzysku i recyklingu dla tych opakowań wynika z art. 20 ust. 3 ww. ustawy. 
 Zgodnie z art. 34 ust. 1 ww. ustawy rozliczenie obowiązku określonego w art. 17 ust. 
1 ww. ustawy następuje na koniec danego roku kalendarzowej. Natomiast przy obliczaniu 
poziomów odzysku i recyklingu, zawarte w art. 20 ust. 2 i 3 ww. ustawy odniesienie 
opakowań wprowadzanych w danym roku do masy opakowań wprowadzonych w roku 
poprzednim lub w roku rozpoczęcia działalności gospodarczej jest jedynie sposobem 
obliczenia wymaganych ustawą poziomów odzysku i recyklingu. 
 


