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Dotyczy: projektu ustawy o zmianie ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej oraz niektórych innych ustaw 

 

 

 

 

 W imieniu Sygnatariuszy tworzących „Porozumienie dla Mleczarstwa” tj. Krajowego 

Związku Spółdzielni Mleczarskich, Związku Polskich Przetwórców Mleka, Krajowego 

Stowarzyszenia Mleczarzy, Polskiej Izby Mleka oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i 

Producentów Mleka tj. organizacji reprezentujących zarówno przetwórców oraz producentów mleka, 

poniżej przedstawiamy stanowisko naszych organizacji wobec projektu ustawy o zmianie ustawy o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej oraz niektórych innych ustaw. W naszej opinii wprowadzanie, w dobie pandemii 

COVID-19, dodatkowych obciążeń, które skutkować będą dalszym wzrostem kosztów przetwórstwa 

mleka, jedynie pogorszy sytuację w branży, nie przynosząc żadnych wymiernych korzyści 

konsumentom, środowisku ani budżetowi Państwa.   

  

Zwracamy się o wprowadzenie do projektu ustawy zapisów, które zagwarantują zwolnienie 

produktów mlecznych z opłaty o której mowa w art 1 punkt 5) ww. projektu ustawy,  który 

wprowadza art. 3k do ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1903)  . 

Opłata, o której mowa w nowowprowadzanym art. 3k ma dotyczyć pokrywania kosztów: zbierania 

odpadów pozostawionych w publicznych systemach zbierania odpadów, w tym kosztów utworzenia i 

utrzymania tych systemów, transportu tych odpadów i ich przetwarzania oraz uprzątania, transportu i 

przetwarzania odpadów.  

 

Produkty mleczne są w ogromnej większości nabywane z zamiarem konsumpcji w domu, 

wiele z nich wymaga dodatkowych czynności umożliwiających przygotowanie z nich posiłku i nie są 

spożywane odrębnie. Ponadto, większość spośród tych, które bywają konsumowane bez dodatku 

innych produktów, wymaga od konsumenta posługiwania się sztućcami. To również powoduje, że na 

ogół konsumowane są one w domach, a opakowania po nich trafiają do zbiórki selektywnej w 

systemie pojemnikowym / workowym przy miejscach zamieszkania konsumentów. Tymczasem 

projekt ustawy wprowadza do polskiego systemu prawnego rozszerzoną odpowiedzialność 

producentów dot. pokrywania kosztów zagospodarowania odpadów opakowaniowych wykazujących 

się tzw. tendencją do zaśmiecania przestrzeni publicznych. Nie ulega wątpliwości, że problem ten 

zasadniczo nie dotyczy opakowań na produkty takie jak mleko, śmietana, jogurt, kefir, masło, sery 

żółte i topione, twaróg, serki i desery, mleko w proszku. Opakowań tych produktów nie znajdujemy na 

plażach, w lasach, w parkach. W związku z tym obciążanie ich opłatą z tytułu usuwania skutków 

zaśmiecania byłoby niezgodne z duchem dyrektywy SUP. 



  

 

Postulujemy zatem, aby do ustawy dodać zapis wskazujący, że opłatą o której mowa w art. 3k 

nie są objęte opakowania produktów będących wyrobami, w których na pierwszym miejscu w 

wykazie składników znajduje się mleko albo jego przetwory, niezależnie od ich sklasyfikowania w 

Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług – jest to forma funkcjonująca już w polskim systemie 

prawnym (została wprowadzona do Ustawy o zdrowiu publicznym po uchwaleniu Ustawy o zmianie 

niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów). 

 

Ponadto, w kontekście nakładania dodatkowych obciążeń na producentów produktów 

mlecznych chcielibyśmy zwrócić uwagę na to, że kwestię tę należy rozpatrywać w szerszym 

kontekście. Mleko i jego przetwory są produktami bardzo wrażliwymi na różnego rodzaju czynniki 

zewnętrzne i w związku z tym wymagającymi szczególnej ochrony, w tym przed zagrożeniami 

mikrobiologicznymi. Opakowania z tworzyw sztucznych są obecnie najlepszym dostępnym i 

racjonalnym kosztowo rozwiązaniem, dzięki któremu konsumenci mogą cieszyć się smacznymi i 

zdrowymi polskimi produktami mlecznymi. Zastąpienie ich innymi materiałami jest w części 

przypadków niemożliwe bez zmniejszenia poziomu bezpieczeństwa, w innych przypadkach 

przyniosłoby skokowy wzrost cen, a przez to jednocześnie pogorszyłoby dostęp do nich dla 

konsumentów oraz uderzyłoby w ekonomiczne podstawy działalności polskich producentów i 

przetwórców mleka. Z punktu widzenia ekologii także nie każda zmiana opakowań z tworzyw 

sztucznych na inne jest korzystna, należy bowiem uwzględniać takie wskaźniki jak ślad węglowy i 

ślad wodny, a także to, że opakowania po produktach konsumowanych w domach objęte są 

funkcjonującym w kraju systemem zbiórki selektywnej. 
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