
      

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 21 grudnia 2021 r. 

Poz. 2365 

 

ROZPORZĄDZENIE  

MINISTRA KLIMATU I ŚRODOWISKA 1) 

z dnia 17 grudnia 2021 r. 

w sprawie szczegółowych warunków zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi2), 3) 

Na podstawie art. 21 ust. 9 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowanio-

wymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114 oraz z 2021 r. poz. 2151) zarządza się, co następuje: 

§ 1. Warunki zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych recyklingowi są określone w art. 6c ust. 1 

i art. 6d decyzji Komisji 2005/270/WE z dnia 22 marca 2005 r. ustanawiającej formaty w odniesieniu do systemu baz da-

nych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych 

(Dz. Urz. UE L 86 z 05.04.2005, str. 6, z późn. zm.4)). 

§ 2. 1. Odpady opakowaniowe powstałe z opakowań wielomateriałowych lub innych opakowań składających się 

z więcej niż jednego materiału zalicza się do masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi w odniesieniu do 

masy każdego materiału zawartego w tych opakowaniach. 

2. Warunkiem zaliczenia odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań wielomateriałowych lub innych opako-

wań składających się z więcej niż jednego materiału do masy odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi według 

materiału dominującego w danym odpadzie jest to, że masa każdego z pozostałych materiałów zawartych w tym opakowa-

niu nie przekracza 5% całkowitej masy tego opakowania. 

§ 3. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

Minister Klimatu i Środowiska: A. Moskwa 

                                                           
1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949). 
2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE z dnia 

20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10 – Dz. Urz. UE Pol-

skie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 13, str. 349, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1, Dz. Urz. UE L 47 z 18.02.2004, str. 26, 

Dz. Urz. UE L 70 z 16.03.2005, str. 17, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 37 z 08.02.2013, str. 10, Dz. Urz. 

UE L 115 z 06.05.2015, str. 11 oraz Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 141). 
3) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji służy stosowaniu decyzji Komisji 2005/270/WE z dnia 22 marca 2005 r. usta-

nawiającej formaty w odniesieniu do systemu baz danych zgodnie z dyrektywą 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. UE L 86 z 05.04.2005, str. 6, Dz. Urz. UE L 160 z 25.06.2018, str. 6 

oraz Dz. Urz. UE L 112 z 26.04.2019, str. 26). 
4) Zmiany wymienionej decyzji zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 160 z 25.06.2018, str. 6 oraz Dz. Urz. UE L 112 z 26.04.2019, str. 26. 
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