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Projekt Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 został przekazany do 

konsultacji społecznych dnia 4 kwietnia 2016 r. m.in. przez zamieszczenie ogłoszenia  

w prasie ogólnopolskiej oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

internetowej Ministerstwa Środowiska informacji dotyczącej udziału społeczeństwa  

w opracowaniu dokumentu, w części „Strategie, plany, programy”, w dziale „Krajowy Plan 

Gospodarki Odpadami”, w sekcji „Konsultacje społeczne projektu Krajowego planu 

gospodarki odpadami z dnia 9 marca 2016 r. wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko, 

wynikające z przepisów ustawy o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko  

z dnia 3 października 2008 r.”. 

Ponadto, projekt Kpgo2022 został przekazany dnia 1 kwietnia 2016 r. do konsultacji 

publicznych następującym podmiotom: 

1)  Krajowa Izba Gospodarcza; 

2)  Krajowa Izba Gospodarki Odpadami; 

3)  Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu; 

4)  Polska Izba Gospodarki Odpadami; 

5)  Polska Izba Ekologii; 

6)  Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Środowiska; 

7)  Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój; 

8)  Związek Miast Polskich; 

9)  Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej; 

10)  Unia Metropolii Polskich; 

11)  Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 

„Komunalnik"; 

12)  Stowarzyszenie Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami; 

13)  Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; 

14)  Związek Pracodawców EKO-PAK; 

15)  Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami; 

16)  Polski Związek Producentów Kruszyw; 

17)  Związek Pracodawców „Polskie Szkło"; 

18)  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. 

W konsultacjach publicznych na zgłaszanie uwag wyznaczono 7 - dniowy termin od 

dnia otrzymania dokumentu do zajęcia stanowiska. Szczegółowe omówienie zgłoszonych 

uwag i propozycji, wraz z odniesieniem się do nich, znajduje się w poniższej tabeli.
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RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH  

PROJEKTU KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 2022 

 

L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

1.  
Kpgo Wykaz pojęć i 

skrótów 

Brak Brak skrótu BiR  Konfederacja 

Lewiatan 

Uwaga przyjęta. 

2.  

Kpgo ROZDZIAŁ 2 

ANALIZA STANU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI; pkt 2.1. 

str.11 drugi akapit pod 

tabelą 

„… w oparciu o 

sprawozdania 

marszałków…” 

Powinna być data na 

która spłynęły 

wszystkie 

sprawozdania 

Wprowadzenie daty ułatwi 

uchwycenie momentu 

oceny wykonania 

obowiązków 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

Sprawozdania dotyczą 

konkretnego roku. roku 

(w tym przypadku 

2014). 

 

3.  

Kpgo ROZDZIAŁ 2 

ANALIZA STANU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI; str. 11, 

trzeci akapit pod 

tabelką 

„Nie prowadzono 

kompleksowych badań 

składu 

morfologicznego 

odpadów komunalnych 

po 2008r…Wobec tego 

przyjęto skład 

morfologiczny 

odpadów komunalnych 

dla 2008r.” 

Przyjęcie składu 

morfologicznego 

jednolitego dla całego 

kraju (rok 2008) jest 

błędem z uwagi na 

zróżnicowanie sposobu 

selektywnej zbiórki w 

poszczególnych 

regionach jak i 

zróżnicowanie 

zamożności 

mieszkańców. 

Odniesienie się do 

roku 2008 kiedy nie 

obowiązywał system 

selektywnej zbiórki nie 

Inny skład morfologiczny 

będzie na Śląsku zaś  inny 

będzie występował na 

Mazowszu czy 

Lubelszczyźnie. Należy 

odnieść się do  

wykonanych badań dla 

poszczególnych regionów 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

Są gminy, które 

przeprowadzały takie 

badania, jednakże 

brak jest badań 

kompleksowych,  

dlatego w 

harmonogramie 

zawarte zostało 

zadanie dot. 

przeprowadzenia 

takich badań. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

odzwierciedla 

rzeczywistego składu 

odpadów 

komunalnych 

4.  

Kpgo ROZDZIAŁ 2 

ANALIZA STANU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI; str. 12 i 

13 

Rysunek 1,2 3 – opis 

rysunków zbyt drobny, 

przez co nieczytelny. 

Kolorystyka opisu nie 

daje możliwości 

odniesienia do wykresu  

Propozycja zmiany 

opisu wykresu poprzez 

użycie wartości 

procentowych obok 

opisu 

Takie rozwiązanie daje 

możliwość szybkiego i 

poprawnego odczytania 

wykresu  

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

Wykresy są czytelne, 

zawierają odnośniki.. 

5.  

Kpgo ROZDZIAŁ 2 

ANALIZA STANU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI, str. 23, 

Tabela 8 

 

Tabela 8 określa 

teoretyczne moce 

przerobowe instalacji w 

poszczególnych 

województwach. 

Stwierdzenie (drugi 

akapit), że moce 

przerobowe MBP są 

wystarczające jest 

błędne, uważamy, że 

należy odnosić się do 

mocy przerobowych w 

poszczególnych 

regionach i ilości 

odpadów jakie należy 

tam przetworzyć. 

Proponujemy zmienić 

tabelę i odnieść się do 

mocy przerobowych w 

poszczególnych 

regionach, a nie w 

województwach. 

Zgodnie z ustawą o 

odpadach nie ma 

możliwości 

zagospodarowania 

odpadów zmieszanych 

komunalnych i zielonych 

poza regionem właściwym 

dla miejsca wytworzenia, 

dopiero odniesienie się do 

konkretnych regionów i 

ilości wytarzanych tam 

odpadów urealni potrzeby, 

bądź nadwyżki mocy 

przerobowych instalacji.  

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

Szczegółowa analiza 

dotycząca 

poszczególnych 

regionów gospodarki 

odpadami 

komunalnymi będzie 

zawarta w wpgo. 

6.  

Kpgo ROZDZIAŁ 2 

ANALIZA STANU 

GOSPODARKI 

4) możliwość łączenia 

przetargu na odbiór i 

zagospodarowanie 

Wniosek o usunięcie 

przytoczonego zapisu, 

ponieważ zgodnie z 

Możliwość łączenia 

przetargu na odbiór i 

zagospodarowanie nie jest 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

W przypadku 

przetargu na 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

ODPADAMI, str. 26, 

pkt. 4) identyfikacji 

problemów 

odpadów, co ogranicza 

nadzór gminy nad 

właściwym 

postępowaniem z 

odpadami 

komunalnymi; 

literą prawa gminy 

mogą prowadzić 

odrębne przetargi na 

odbiór i 

zagospodarowanie 

odpadów. 

nakazem. Prawo daje 

możliwość organizacji 

odrębnych przetargów na 

odbiór i zagospodarowanie 

odpadów.  

odbieranie gmina 

wskazuje wykonawcy 

instalacje, do których 

zostaną przekazane 

odpady komunalne 

odebrane z terenu 

gminy, natomiast w 

przypadku przetargu 

na odbieranie i 

zagospodarowanie 

odpadów podmiot 

odbierający odpady 

będzie wybierał i 

wskazywał w ofercie 

instalacje, do których 

będzie przekazywał 

odpady  (gmina je 

niejako tylko 

zaakceptuje poprzez 

wybór jego oferty- nie 

ma kontroli nad tym 

strumieniem 

odpadów). 

7.  

Kpgo ROZDZIAŁ 2. 

ANALIZA STANU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

Podrozdział 2.2. 

Odpady poużytkowe 

Odpady poużytkowe to 

jest oleje odpadowe, 

zużyte opony, zużyte 

baterie i akumulatory, 

ZSEE, odpady 

opakowaniowe oraz 

Zbiórka oraz 

zagospodarowanie 

odpadów 

poużytkowych to jest 

olejów odpadowych, 

zużytych opon, 

W Polsce EPR został 

wprowadzony 

fragmentarycznie.  W 

szczególności brak 

pełnego EPR widoczny 

jest w grupie odpadów 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

 

Nie jest prawdą, że 

EPR w ustawie o 

gospodarce 

opakowaniami i 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

Str. 27 

 

pojazdy wycofane z 

eksploatacji objęte są 

EPR. 

Zasada EPR stanowi 

odpowiedź na 

wyzwania, które 

stanęły w szczególności 

przed samorządem 

gminnym w zakresie 

zarządzania 

wskazanymi wyżej 

odpadami. Założenia 

EPR prowadzą do 

przesunięcia ciężaru 

zarządzania odpadami 

poużytkowymi z 

administracji 

samorządowej i 

użytkowników 

produktów, z których te 

odpady powstają, na 

producentów olejów, 

opon, baterii i 

akumulatorów, sprzętu 

elektrycznego i 

elektronicznego, 

produktów w 

opakowaniach i 

opakowań oraz 

zużytych baterii i 

akumulatorów, ZSEE, 

odpadów 

opakowaniowych oraz 

pojazdów wycofanych 

z eksploatacji, 

współorganizowane są 

przez organizacje 

odzysku bądź przez 

dobrowolne 

porozumienia 

organizacji 

przedsiębiorców z 

właściwymi organami 

administracji 

publicznej bądź też 

przez samych 

przedsiębiorców w 

ramach samodzielnych 

działań. Obowiązek 

finansowej 

odpowiedzialności 

przedsiębiorców w 

pokrywaniu kosztów 

związanych ze zbiórką 

i przetwarzaniem 

odpadów i / lub 

zapewnieniu 

odpowiednich 

opakowaniowych, gdzie 

formalnym obowiązkiem 

wprowadzających jest 

zapewnienie odzysku, w 

tym recyklingu odpadów 

opakowaniowych takiego 

samego rodzaju jak 

odpady opakowaniowe 

powstałe z tego samego 

rodzaju opakowań jak 

opakowania (art. 17 ust. 1 

ustawy o gospodarce 

opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi.). 

Jedynym zaś narzędziem 

realizacji tego obowiązku 

jest pozyskanie (zakup) 

przez wprowadzających 

bądź działających w ich 

imieniu organizacje 

odzysku Dokumentów 

Potwierdzających 

Recykling i Dokumentów 

Potwierdzających Odzysk 

od przedsiębiorców 

prowadzących recykling 

i/lub odzysk, na podstawie 

wniosków wystawionych 

przez uprawnione w 

odpadami 

opakowaniowymi 

sprowadza się do 

podpisania umowy z 

organizacją odzysku 

opakowań. Jak 

wspomniano w 

przedmiotowym 

fragmencie 

wprowadzający 

produkty w 

opakowaniach mają 

wybór: samodzielne 

wykonanie obowiązku 

lub przystąpienie do 

organizacji odzysku 

opakowań. Natomiast 

system zbierania przez 

wprowadzającego 

produkty w 

opakowaniach jest 

finansowany poprzez 

środki przekazywane 

organizacji odzysku 

opakowań, która 

wykonuje zlecone jej 

obowiązki. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

pojazdów. Celem 

wdrażania EPR, przez 

nałożenie na 

producentów 

wskazanych wyżej 

produktów 

obowiązków w zakresie 

finansowania i 

organizowania 

systemów zbierania i 

przetwarzania 

odpadów, jest 

zachęcenie 

producentów do 

przeprojektowania 

produktów i opakowań, 

w taki sposób aby 

zmniejszyć udział 

odpadów 

przeznaczonych jedynie 

do składowania, a 

zwiększyć ich potencjał 

recyklingu. 

 

W myśl zasady EPR 

odpowiedzialność 

producenta za produkt 

zostaje rozszerzony na 

etap post-konsumencki 

poziomów recyklingu 

w/w odpadów przez 

wprowadzających 

bądź organizacji 

działających w ich 

imieniu wynika z  

postanowień 

poszczególnych 

dyrektyw UE.  

 

W Polsce dyrektywy te 

transponowane są 

przepisami 

następujących ustaw:  

1. z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi (Dz. 

U. poz. 888) 

(dyrektywa 

94/62/WE);  

2. z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o bateriach i 

akumulatorach (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 687, z 

późn. zm.) (dyrektywa 

2006/66/WE );  

3. z dnia 11 września 

ustawie podmioty. 

 

Obecna ustawa o 

gospodarce opakowaniami 

i odpadami 

opakowaniowymi nie 

nakłada więc na 

wprowadzających (ani na 

organizacje odzysku) 

jakichkolwiek formalnych 

mechanizmów 

dotyczących finansowania 

i organizowania systemów 

zbierania i przetwarzania 

odpadów.  

 

Potwierdzeniem 

powyższego jest też zapis 

dotyczącego EPR ze str. 

39 („Istniejące systemy 

zagospodarowania”): „Na 

każdego przedsiębiorcę, 

który wprowadza na rynek 

produkty w opakowaniach 

nałożono obowiązek 

zapewnienia poziomów 

odzysku i recyklingu 

odpadów 

opakowaniowych 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

cyklu życia tego 

produktu. Oznacza to 

tym samym, że 

producenci mają 

obowiązek zebrać z 

rynku i prawidłowo 

przetworzyć odpady, 

które powstały z 

produktów 

wprowadzonych przez 

nich do obrotu. Mogą 

swoje zadania w tym 

zakresie wykonywać 

samodzielnie lub 

dołączając do 

systemów zbiorowych, 

na przykład: 

organizacji odzysku 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego czy 

organizacji odzysku 

opakowań. 

 

W UE państwa 

członkowskie są 

obowiązane do 

wdrożenia postanowień 

poszczególnych 

dyrektyw, które 

2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. 

U. poz. 1688) 

(dyrektywa 

2012/19/UE);  

4. z dnia 20 stycznia 

2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych 

z eksploatacji (Dz. U. z 

2015 r. poz. 140, z 

późn. zm.) (dyrektywa 

2000/53/WE);  

5. z dnia 11 maja 2001 

r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w 

zakresie 

gospodarowania 

niektórymi odpadami 

oraz o opłacie 

produktowej (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1413, z 

późn. zm.) (dyrektywa 

94/62/WE).  

 

Podstawowym 

elementem każdego z 

powyższych aktów 

prawnych jest 

powstałych po tych 

produktach, realizując w 

ten sposób EPR. W 

przypadku nieosiągnięcia 

przez przedsiębiorcę 

wymaganych poziomów 

odzysku i recyklingu 

zobowiązany jest on do 

uiszczenia opłaty 

produktowej obliczonej w 

odniesieniu do różnicy 

pomiędzy wymaganym a 

uzyskanym poziomem 

odzysku i recyklingu. 

Opłata ta ma więc 

charakter sankcji 

nakładanej na 

przedsiębiorcę 

wprowadzającego na rynek 

produkty w opakowaniach 

za niewykonanie 

ustawowych 

obowiązków.” 

 

Koszty ponoszone przez 

przedsiębiorców 

(organizacje odzysku 

opakowań) na działanie 

związane z realizacją 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

wprowadzają zasadę 

EPR. W Polsce 

dyrektywy te 

transponowane są 

przepisami 

następujących ustaw:  

1. z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi (Dz. 

U. poz. 888) 

(dyrektywa 94/62/WE);  

2. z dnia 24 kwietnia 

2009 r. o bateriach i 

akumulatorach (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 687, z 

późn. zm.) (dyrektywa 

2006/66/WE );  

3. z dnia 11 września 

2015 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. U. 

poz. 1688) (dyrektywa 

2012/19/UE);  

4. z dnia 20 stycznia 

2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych 

z eksploatacji (Dz. U. z 

zobowiązanie 

wprowadzających do 

obrotu na terytorium 

Polski oleje, opony, 

baterie i akumulatory, 

sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, 

produkty w 

opakowaniach i 

opakowania oraz 

pojazdy w 

szczególności do 

ekoprojektowania to 

jest stosowania w 

czasie produkcji 

rozwiązań 

projektowych lub 

procesów ułatwiający 

ponowne użycie i 

przetwarzanie 

odpadów z nich 

powstających oraz do 

zapewnienia później 

prawidłowego 

zagospodarowania 

tych odpadów w celu 

uzyskania 

wymaganych przez 

prawo poziomów 

poziomów odzysku i 

recyklingu  w żaden 

sposób nie pokrywają 

kosztów zbiórki i 

przetwarzania odpadów 

opakowaniowych. Ponadto 

nie jest wiadome, na co 

podmioty uprawnione do 

wnioskowania o 

wystawienie DPR i DPO a 

współpracujące z 

organizacjami odzysku 

przeznaczają środki z 

tytułu przekazania tych 

dokumentów do 

wprowadzających lub 

organizacji odzysku.  

 

Generalnie należy więc 

uznać, że ustawa o 

gospodarce opakowaniami 

i odpadami 

opakowaniowymi jedynie 

w niewielkim zakresie 

wdraża zasadę EPR (w 

obrębie 

ekoprojektowania), 

natomiast całkowicie 

pomija realną finansową 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

2015 r. poz. 140, z 

późn. zm.) (dyrektywa 

2000/53/WE);  

5. z dnia 11 maja 2001 

r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w 

zakresie 

gospodarowania 

niektórymi odpadami 

oraz o opłacie 

produktowej (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1413, z 

późn. zm.) (dyrektywa 

94/62/WE).  

 

Podstawowym 

elementem każdego z 

powyższych aktów 

prawnych jest 

zobowiązanie 

wprowadzających do 

obrotu na terytorium 

Polski oleje, opony, 

baterie i akumulatory, 

sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, produkty 

w opakowaniach i 

opakowania oraz 

pojazdy w 

recyklingu i odzysku. odpowiedzialność 

wprowadzających za post-

konsumencki etap życia 

produktów w 

opakowaniach, w 

szczególności zbiórkę 

odpadów 

opakowaniowych i jej 

finansowanie. 

 

Stąd też fragment 

dotyczący EPR powinien 

być głęboko 

zmodyfikowany tak, aby 

odzwierciedlał on realny 

stan prawny 

obowiązujący w Polsce, a 

nie niewdrożone w pełni 

wymagania określone w 

dyrektywach UE. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

szczególności do 

ekoprojektowania to 

jest stosowania w 

czasie produkcji 

rozwiązań 

projektowych lub 

procesów ułatwiający 

ponowne użycie i 

przetwarzanie odpadów 

z nich powstających 

oraz do zapewnienia 

później prawidłowego 

zagospodarowania tych 

odpadów przez 

finansowanie i 

organizowanie 

systemów zbierania 

odpadów i ich 

przetwarzania. 

8.  

Kpgo ROZDZIAŁ 2. 

ANALIZA STANU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

Podrozdział 2.2.5. 

Opakowania i odpady 

opakowaniowe  

Str. 38 

 

Tabela 18 Opakowania 

wprowadzone na rynek 

(wyszczególnione) oraz 

osiągnięte poziomy 

recyklingu w 2013 r. 

Tabela 18 

Opakowania 

wprowadzone na 

rynek 

(wyszczególnione) oraz 

osiągnięte poziomy 

recyklingu w 2014 r. 

Zgodnie z informacją 

zawartą w Raporcie z 

konsultacji publicznych, są 

już dostępne dane 

dotyczące osiągniętych 

poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów 

opakowaniowych w roku 

2014 (cyt. „Z danych za 

rok 2014 wynika, że 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga przyjęta. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

poziomy recyklingu 

odpadów 

opakowaniowych w 

poszczególnych grupach 

materiałowych zostały 

uzyskane.”). 

Niezrozumiałe jest więc 

nieuwzględnienie tych 

danych w tabeli 18 wraz z 

odpowiednim 

komentarzem pod tabelą. 

Brak tych danych 

powoduje też rozbieżność 

metodologiczną tej sekcji 

Kpgo z częścią 

poświęconą odpadom 

komunalnym, gdzie 

zaprezentowane zostały 

dane  

obejmujące także rok 

2014. 

 

Należy dodatkowo zwrócić 

uwagę, iż dane w tabeli 18 

obrazują dane wynikające 

ze sprawozdań organizacji 

odzysku i 

wprowadzających 

opakowania na rynek i w 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

przypadku niektórych 

odpadów 

opakowaniowych dane te 

nie są zbieżne z danymi 

przedstawianymi w 

raportach gmin dot. 

odebranych odpadów 

komunalnych oraz 

recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia. Istotne 

rozbieżności dotyczą w 

głównej mierze odpadów 

opakowaniowych ze szkła 

w 2014 roku. KPGO 

powinien również ten fakt 

opisać jak i określić 

sposób zmiany tej sytuacji. 

9.  Kpgo ROZDZIAŁ 2. 

ANALIZA STANU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

Podrozdział 2.2.5. 

Opakowania i odpady 

opakowaniowe  

Str. 38 

Wykres 2 Struktura 

rodzajów opakowań z 

których powstały 

odpady opakowaniowe 

w wybranych latach z 

okresu 2004-2013. 

Wykres 2 Struktura 

rodzajów opakowań z 

których powstały 

odpady opakowaniowe 

w wybranych latach z 

okresu 2004-2014. 

Wobec posiadania danych 

dotyczących osiągniętych 

poziomów recyklingu 

odpadów 

opakowaniowych w 

poszczególnych grupach 

materiałowych za 2014 r., 

należy odpowiednio 

uaktualnić wykres 

dotyczący struktury 

rodzajów opakowań, 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga przyjęta. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

wprowadzając dane za rok 

2014. 

10.  

Kpgo ROZDZIAŁ 2. 

ANALIZA STANU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

Podrozdział 2.2.5. 

Opakowania i odpady 

opakowaniowe  

Istniejący system 

zagospodarowania 

Str. 39 

Na każdego 

przedsiębiorcę, który 

wprowadza na rynek 

produkty w 

opakowaniach 

nałożono obowiązek 

zapewnienia poziomów 

odzysku i recyklingu 

odpadów 

opakowaniowych 

powstałych po tych 

produktach, realizując 

w ten sposób EPR. 

Na każdego 

przedsiębiorcę, który 

wprowadza na rynek 

produkty w 

opakowaniach 

nałożono obowiązek 

zapewnienia 

poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów 

opakowaniowych 

powstałych po tych 

produktach. 

Realizacja obowiązków 

osiągnięcia wymaganych 

przez prawo poziomów 

recyklingu i odzysku 

odpadów 

opakowaniowych nie jest 

realizacją EPR w 

rozumieniu prawodawstwa 

UE. 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

Zmieniono zapis na: 

„Na każdego 

przedsiębiorcę, który 

wprowadza na rynek 

produkty w 

opakowaniach 

nałożono obowiązek 

zapewnienia 

poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów 

opakowaniowych 

powstałych po tych 

produktach, realizując 

w ten sposób EPR.”. 

Zapewnienie odzysku 

i recyklingu jest 

związane ze 

zorganizowaniem 

systemu zbierania 

odpadów 

opakowaniowych albo 

przekazanie tego 

obowiązku organizacji 

odzysku opakowań. 

11.  
Kpgo ROZDZIAŁ 2. 

ANALIZA STANU 

Odmiennie realizowane 

są obowiązki w 
Odmiennie 

realizowane są 

Obecny zapis na str. 39 i 

40 całkowicie pomija 
Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga częściowo 

przyjęta. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

Podrozdział 2.2.5. 

Opakowania i odpady 

opakowaniowe  

Istniejący system 

zagospodarowania 

Str. 39 i 40 

zakresie 

zagospodarowania 

odpadów 

opakowaniowych po 

środkach 

niebezpiecznych, w 

tym ŚOR. 

Wprowadzający środki 

niebezpieczne w 

opakowaniach jest 

obowiązany 

zorganizować system 

zbierania oraz 

zapewniać odzysk, w 

tym recykling, 

odpadów 

opakowaniowych po 

środkach 

niebezpiecznych, z tym 

że wprowadzający 

środki niebezpieczne 

będące ŚOR jest 

obowiązany 

zorganizować system 

zbierania oraz 

zapewniać odzysk, w 

tym recykling, 

odpadów 

opakowaniowych po 

obowiązki w zakresie 

zagospodarowania 

odpadów 

opakowaniowych 

wielomateriałowych 

oraz po środkach 

niebezpiecznych, w 

tym ŚOR. 

Wprowadzający 

opakowania 

wielomateriałowe oraz 

środki niebezpieczne w 

opakowaniach jest 

obowiązany 

zorganizować system 

zbierania oraz 

zapewniać odzysk, w 

tym recykling, 

odpadów 

opakowaniowych 

wielomateriałowych 

oraz po środkach 

niebezpiecznych. 

 

Przedsiębiorca może 

realizować obowiązek 

zagospodarowania 

odpadów 

opakowaniowych 

gospodarowanie odpadami 

opakowaniowymi 

wielomateriałowymi, 

stanowiącymi inny rodzaj 

opakowań niż po środkach 

niebezpiecznych. Ponadto, 

zapis ten zawiera 

niepotrzebne powtórzenie. 

Wprowadzono zapis: 

„Odmiennie 

realizowane są 

obowiązki w zakresie 

zagospodarowania 

odpadów 

opakowaniowych 

wielomateriałowych 

oraz po środkach 

niebezpiecznych, w 

tym ŚOR. 

Wprowadzający 

opakowania 

wielomateriałowe oraz 

środki niebezpieczne 

w opakowaniach jest 

obowiązany 

zorganizować system 

zbierania oraz 

zapewniać odzysk, w 

tym recykling, 

odpadów 

opakowaniowych 

wielomateriałowych 

oraz po środkach 

niebezpiecznych, z 

tym że 

wprowadzający środki 

niebezpieczne będące 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

środkach 

niebezpiecznych 

będących ŚOR. 

 

Przedsiębiorca może 

realizować obowiązek 

zagospodarowania 

odpadów 

opakowaniowych po 

środkach 

niebezpiecznych, w 

tym ŚOR, samodzielnie 

lub za pośrednictwem 

porozumień. 

wielomateriałowych 

oraz po środkach 

niebezpiecznych, w 

tym ŚOR, 

samodzielnie lub za 

pośrednictwem 

porozumień. 

ŚOR jest obowiązany 

zorganizować system 

zbierania oraz 

zapewniać odzysk, w 

tym recykling, 

odpadów 

opakowaniowych po 

środkach 

niebezpiecznych 

będących ŚOR. 

Przedsiębiorca może 

realizować obowiązek 

zagospodarowania 

odpadów 

opakowaniowych 

wielomateriałowych 

oraz po środkach 

niebezpiecznych, w 

tym ŚOR, 

samodzielnie lub za 

pośrednictwem 

porozumień.” 

12.  

Kpgo ROZDZIAŁ 2. 

ANALIZA STANU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

Podrozdział 2.2.5. 

Opakowania i odpady 

opakowaniowe  

Odnośnie instalacji do 

zagospodarowywania 

opakowań po środkach 

niebezpiecznych ich 

wydajność i moce 

przerobowe w skali 

kraju uznać należy za 

Odnośnie instalacji do 

zagospodarowywania 

opakowań 

wielomateriałowych i 

po środkach 

niebezpiecznych, ich 

wydajność i moce 

Infrastruktura recyklingu 

odpadów 

opakowaniowych 

wielomateriałowych z 

dominującym udziałem 

papieru zanotowała w 

ostatnich latach szybki 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga częściowo 

przyjęta. 

Wprowadzono zapis: 

„Odnośnie instalacji 

do 

zagospodarowywania 

opakowań 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

Istniejące instalacje do 

zagospodarowania  

Str. 40 

niewystarczające w 

stosunku do 

wymaganych 

przepisami prawa 

poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów 

powstałych z tego typu 

opakowań, pomimo 

obserwowanego na 

rynku stopniowego 

wzrostu 

zainteresowania 

prowadzeniem takich 

instalacji. W związku z 

powyższym, do czasu 

zwiększenia mocy 

przerobowych instalacji 

do recyklingu odpadów 

opakowaniowych po 

środkach 

niebezpiecznych należy 

je poddawać innym niż 

recykling procesom 

odzysku lub 

unieszkodliwiania. 

przerobowe w skali 

kraju uznać należy za 

niewystarczające w 

stosunku do 

wymaganych 

przepisami prawa 

poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów 

powstałych z tego typu 

opakowań i to pomimo 

obserwowanego na 

rynku stopniowego 

wzrostu 

zainteresowania 

prowadzeniem takich 

instalacji. W 

szczególności sytuacja 

ta jest zauważalna w 

grupie odpadów 

wielomateriałowych z 

przewagą tworzyw 

sztucznych, gdzie 

istniejący potencjał 

instalacji do 

recyklingu należy 

uznać za dalece 

niewystarczający. 

 

W związku z 

wzrost; można więc 

zakładać, że analogicznie 

dynamiczny proces będzie 

miał miejsce w latach 

najbliższych. 

 

Niestety, zupełnie inna 

sytuacja występuje w 

przypadku odpadów 

wielomateriałowych z 

przewagą tworzyw 

sztucznych; brak jest w 

Polsce technologii oraz 

mocy przerobowych 

zapewniających 

osiągnięcie rosnących 

poziomów recyklingu dla 

tego typu odpadów 

wielomateriałowych. Nie 

występują też realne 

perspektywy rozwoju 

takiej infrastruktury do 

roku 2020. 

wielomateriałowych, 

w szczególności po z 

przewagą tworzyw 

sztucznych, oraz po 

środkach 

niebezpiecznych ich 

wydajność i moce 

przerobowe w skali 

kraju uznać należy za 

niewystarczające w 

stosunku do 

wymaganych 

przepisami prawa 

poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów 

powstałych z tego 

typu opakowań, 

pomimo 

obserwowanego na 

rynku stopniowego 

wzrostu 

zainteresowania 

prowadzeniem takich 

instalacji.” 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

powyższym, do czasu 

zwiększenia mocy 

przerobowych 

instalacji do 

recyklingu odpadów 

opakowaniowych po 

środkach 

niebezpiecznych oraz 

odpadów 

wielomateriałowych z 

przewagą tworzyw 

sztucznych, należy 

odpady te poddawać 

innym niż recykling 

procesom odzysku lub 

unieszkodliwiania. 

13.  

Kpgo ROZDZIAŁ 2. 

ANALIZA STANU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

Podrozdział 2.2.5. 

Opakowania i odpady 

opakowaniowe  

Identyfikacja 

problemów 

Str. 40 

W zakresie gospodarki 

odpadami 

opakowaniowymi 

zidentyfikowano 

następujące problemy:  

1) nieodpowiednia 

jakość odpadów 

opakowaniowych 

zbieranych selektywnie 

w gospodarstwach 

domowych 

uniemożliwiająca ich 

recykling;  

W zakresie gospodarki 

odpadami 

opakowaniowymi 

zidentyfikowano 

następujące problemy:  

1) brak systemowego 

powiązania 

odpowiedzialności 

przedsiębiorców i/lub 

organizacji odzysku za 

finansowanie zbiórki 

selektywnej 

jednostkowych 

Obecny zapis dotyczący 

identyfikacji problemów 

występujących w 

gospodarce odpadami 

opakowaniowymi 

całkowicie pomija tak 

kluczowe elementy jak 

niewystarczająca ilość 

odpadów selektywnie 

zbieranych w 

gospodarstwach 

domowych (niedowład 

systemu selektywnej 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

 

Ad.1) Przedsiębiorcy 

mają obowiązek 

zapewnić odzysk i 

recykling odpadów 

opakowaniowych. 

Wykonując ten 

obowiązek samemu 

bądź zlecając ten 

obowiązek organizacji 

odzysku opakowań 

finansują system. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

2) niewystarczające 

moce przerobowe 

instalacji do recyklingu 

odpadów 

opakowaniowych po 

środkach 

niebezpiecznych 

(problem szczególnie 

istotny w kontekście 

założonych do 

osiągnięcia od 2016 r. 

poziomów recyklingu 

dla przedmiotowej 

grupy odpadów);  

3) niewystarczające 

moce przerobowe 

instalacji do 

przetworzenia 

wielomateriałowych 

odpadów 

opakowaniowych w 

kontekście 

wymaganych do 

osiągnięcia poziomów 

odzysku i recyklingu.  

odpadów 

opakowaniowych 

2) oparcie realizacji 

obowiązków odzysku i 

recyklingu na 

DPR/DPO przy 

jednoczesnym braku 

skutecznego 

monitoringu obiegu 

tych dokumentów 

 3) niewystarczający 

strumień odpadów 

opakowaniowych 

zbieranych 

selektywnie w 

gospodarstwach 

domowych, 

zagrażający realizacji 

obowiązku ciążącego 

na organizacjach 

odzysku stosownie do 

zapisów art. 20 ust. 4 

ustawy o gospodarce 

opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi, 

4) nieodpowiednia 

jakość odpadów 

opakowaniowych 

zbiórki przy tolerowaniu 

systemu 

dwupojemnikowego 

„suche/mokre”) oraz 

rozprzestrzeniające się 

zjawisko „szarej strefy” w 

obrocie DPR-ami, tj. 

wystawienia takich 

dokumentów bez realizacji 

fizycznego recyklingu czy 

z realizacją znacznie 

niższych wolumenów niż 

zostało to uwidocznione w 

tych dokumentach. 

Zjawisko „szarej strefy” 

skutecznie dezorganizuje 

system gospodarki 

odpadami 

opakowaniowymi w 

Polsce, prowadząc do 

spadku cen DPR-ów a 

przez to do wielkości 

środków wpłacanych przez 

organizacje odzysku na 

rzecz podmiotów 

wnioskujących o takie 

DPR-y. Potwierdzeniem 

tego faktu jest analiza 

porównawcza sprawozdań 

Ad.2) Rok 2015 

będzie pierwszym 

rokiem audytowym, 

audyt ma za zadanie 

m.in. sprawdzić 

poprawność 

dokumentów DPO, 

DPR, EDPO i EDPR; 

Ad.3) To jest 

zagadnienie z zakresu 

ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach, a nie ustawy 

o gospodarce 

opakowaniami i 

odpadami 

opakowniowymi. Ten 

problem został 

zidentyfikowany w 

„identyfikacji 

problemów…” w pkt 

11 w rozdziale 2.1. 

Ad.4) ten punkt już 

jest; 

Ad.5) MŚ nie posiada 

informacji nt. „szarej 

strefy”; 

Ad.6) i 7) te punkty 

już są. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 
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Kpgo i/lub 

Prognoza 
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uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

zbieranych 

selektywnie w 

gospodarstwach 

domowych 

uniemożliwiająca ich 

recykling lub znacząco 

podnosząca koszt 

takiego recyklingu; 

5) występująca „szara 

strefa” w obszarze 

wystawiania i obiegu 

Dokumentów 

Potwierdzających 

Recykling i 

Dokumentów 

Potwierdzających 

Odzysk, w 

szczególności brak 

kontroli nad 

zgodnością procesów i 

wolumenu recyklingu 

z dokumentami 

potwierdzającymi 

takie procesy i 

wolumen oraz brak 

penalizacji wykrytych 

nieprawidłowości, 

6) niewystarczające 

moce przerobowe 

organizacji odzysku i 

przedsiębiorców jak i 

sprawozdań gmin dot. 

zbierania odpadów 

komunalnych i realizacji 

poziomów recyklingu i 

powtórnego wykorzystania 

za 2014 rok, który w 

KPGO nie został ujęty. 

Zjawisko to jest w 

szczególności widoczne w 

obszarze odpadów 

opakowaniowych ze szkła  

 

Ponadto, niewystarczające 

moce przerobowe do 

recyklingu odpadów 

wielomateriałowych 

występują wyłącznie w 

grupie takich odpadów z 

przewagą tworzyw 

sztucznych; moce do 

recyklingu odpadów 

wielomateriałowych z 

przewagą papieru są 

natomiast zadowalające z 

perspektywą dalszego 

wzrostu.  
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 
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(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

instalacji do 

recyklingu odpadów 

opakowaniowych po 

środkach 

niebezpiecznych 

(problem szczególnie 

istotny w kontekście 

założonych do 

osiągnięcia od 2016 r. 

poziomów recyklingu 

dla przedmiotowej 

grupy odpadów);  

7) niewystarczające 

moce przerobowe 

instalacji do 

przetworzenia 

wielomateriałowych 

odpadów 

opakowaniowych z 

przewagą tworzyw 

sztucznych w 

kontekście 

wymaganych do 

osiągnięcia poziomów 

recyklingu.  

Z kolei wymagany rosnący 

odzysk odpadów 

wielomateriałowych, 

niezależnie od materiału 

dominującego, nie jest 

zagrożony. 

14.  

Kpgo ROZDZIAŁ 2. 

ANALIZA STANU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

W trakcie 

opracowywania Kpgo 

zaobserwowano 

poprawę w niektórych 

W trakcie 

opracowywania Kpgo 

zaobserwowano 

poprawę w niektórych 

Jeśli z danych za 2014 r. 

wynika, że poziomy 

recyklingu i odzysku w 

danych grupach 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga przyjęta. 

Dodano zapis: "... a 

także osiągnięto 

ogólne poziomy 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 
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punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

Podrozdział 2.5. 

Podsumowanie  

dziedzinach gospodarki 

odpadami i udało się 

osiągnąć niektóre cele 

założone w Kpgo 2014, 

na przykład osiągnięto 

poziom ograniczenia 

masy odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazanych do 

składowania w 

stosunku do masy tych 

odpadów 

wytworzonych w 1995 

r. dla kraju zakładany w 

ustawie z dnia 13 

września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

Ponadto osiągnięto 

zakładane poziomy 

odzysku i recyklingu 

olejów odpadowych w 

latach 2011-2013, a 

także osiągnięto 

poziom selektywnego 

zbierania ZSEE 

pochodzącego z 

dziedzinach 

gospodarki odpadami i 

udało się osiągnąć 

niektóre cele założone 

w Kpgo 2014, na 

przykład osiągnięto 

poziom ograniczenia 

masy odpadów 

komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

przekazanych do 

składowania w 

stosunku do masy tych 

odpadów 

wytworzonych w 1995 

r. dla kraju zakładany 

w ustawie z dnia 13 

września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. 

Ponadto osiągnięto 

zakładane poziomy 

odzysku i recyklingu 

olejów odpadowych w 

latach 2011-2013, 

osiągnięto poziom 

selektywnego 

zbierania ZSEE 

materiałowych w 

odpadach 

opakowaniowych zostały 

osiągnięte, to fakt ten 

należy ująć także w 

podsumowaniu. 

Na uwagę zasługuje 

jednak fakt, iż w 2014 

roku ilość zebranej i 

przekazanej do recyklingu 

stłuczki szklanej przez 

gminy była 

niewystarczająca do 

realizacji poziomów przez 

wprowadzających w tym 

surowcu. Należy 

podkreślić, iż w 

odróżnieniu od innych 

frakcji materiałowych, 

odpady opakowaniowe ze 

szkła są generowane tylko 

w nieruchomościach 

zamieszkałych i w bardzo 

niewielkim stopniu w 

nieruchomościach 

niezamieszkałych jako 

efekt bytowania człowieka 

w zakładach pracy. 

Sytuacja ta wymaga 

odzysku i recyklingu 

odpadów 

opakowaniowych, 

określone w ustawie z 

dnia 13 czerwca 2013 

r. o gospodarce 

opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi." 
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(JEŻELI UWAGA 
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KONKRETNEGO 

ZAPISU) 
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-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

gospodarstw 

domowych w 

wysokości 4 

kg/mieszkańca/rok. 

pochodzącego z 

gospodarstw 

domowych w 

wysokości 4 

kg/mieszkańca/rok, a 

także osiągnięte 

poziomy recyklingu i 

odzysku odpadów 

opakowaniowych, 

wymagane przez 

ustawę o gospodarce 

opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi. 

opisania w KPGO i 

określenia działań 

mających na celu 

wyeliminowanie tej 

sytuacji.   

15.  

Kpgo Rozdział 3 

PROGNOZA ZMIAN 

W ZAKRESIE 

GOSPODARKI 

ODPADAMI; str. 81 

Sposób w jaki zostało 

zbilansowana ilość 

odpadów poddawanych 

procesom termicznym 

budzi wątpliwości, brak 

odniesienia do 

pozostałości po MBP 

które obecnie nie 

spełniają wymogów 

cementowni a nie mogą 

być składowane z 

uwagi na np. 6MJ/ksm 

Szacując moce 

przerobowe dla 

spalarni należy 

uwzględnić nie tylko 

odpady bezpośrednio 

zebrane od 

mieszańców ale 

również te które 

powstaną w wyniku 

procesów 

przetwarzania i nie 

będą mogły być w 

żaden inny sposób 

zagospodarowane. 

W obecnej chwili mamy 

sytuację w której 

pozostałości po procesie 

MBP, nie nadają się do 

recyklingu  i nie mogą być 

składowane, zaś moce 

przerobowe instalacji są 

niewystarczające do ich 

zagospodarowania np. 

odpady z grupy 19 12 ...  

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

Tabela wskazuje 

szacunki w zakresie 

dostępności 

strumienia odpadów 

komunalnych. 

Szczegółowa analiza 

powinna  być zawarta 

w wpgo. 

16.  Kpgo ROZDZIAŁ 3. Wykres 3 Wielkość Wykres 3 Wielkość Skoro znane są już dane w Konfederacja Uwaga przyjęta. 
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(JEŻELI UWAGA 
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KONKRETNEGO 
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-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

PROGNOZA ZMIAN 

W ZAKRESIE 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

Podrozdział 3.2.5. 

Opakowania i odpady 

opakowaniowe 

Str. 89 

wytworzonych 

odpadów 

opakowaniowych w 

latach 2008-2013 (w 

tys. Mg). 

wytworzonych 

odpadów 

opakowaniowych w 

latach 2008-2014 (w 

tys. Mg). 

gospodarce odpadami 

opakowaniowymi za rok 

2014, to powinny one 

zostać uwzględnione na 

wykresie. 

Lewiatan 

17.  

Kpgo ROZDZIAŁ 4. 

PRZYJĘTE CELE W 

GOSPODARCE 

ODPADAMI 

Podrozdział 4.1. 

Odpady komunalne, w 

tym odpady żywności 

i inne odpady 

ulegające 

biodegradacji 

Str. 94 

4.1. 

3)… 

b) do 2020 r. 

recyklingowi powinno 

być poddawane 50% 

odpadów komunalnych, 

zaś termicznemu 

przekształcaniu nie 

więcej niż 30% 

odpadów 

4.1. 

3)… 

b) do 2020 r. 

recyklingowi powinno 

być poddawane 50% 

odpadów komunalnych, 

zaś termicznemu 

przekształcaniu nie 

więcej niż 30% 

odpadów. 

Powyższe ograniczenie 

nie dotyczy 

wysokokalorycznej 

frakcji odpadów 

(RDF). 

30% ograniczenie masy 

odpadów komunalnych 

możliwych do poddania 

procesowi termicznego 

przekształcania odpadów, 

powinny zawierać 

doprecyzowanie 

wskazujące, że powyższe 

ograniczenie nie dotyczy 

wysokokalorycznej frakcji 

odpadów (RDF). Paliwo 

alternatywne pod postacią 

frakcji nadsitowej, 

powstające ze 

zmieszanego strumienia 

odpadów komunalnych, z 

uwagi na znaczącą zmianę 

właściwości 

fizykochemicznych, nie 

stanowi odpadu 

komunalnego w świetle 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

Biorąc pod uwagę 

wyznaczone do 

osiągnięcia cele w 

propozycji pakietu 

Komisji Europejskiej, 

dotyczące m.in. 

uzyskania poziomów 

recyklingu odpadów 

komunalnych  -

  odpowiednio 60 i 

65% w latach 2025 i 

2030 r., należy 

zapewnić realizację 

działań znajdujących 

się najwyżej w 

hierarchii sposobów 

postępowania z 

odpadami -  

a więc zapobiegać ich 

wytwarzaniu oraz 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

przepisów ustawy o 

odpadach. Wobec 

powyższego do odpadu 

jakim jest RDF, nie 

powinny znajdować 

zastosowania obowiązki i 

wymagania określone dla 

szczególnej kategorii 

odpadów, jakimi są 

odpady komunalne. 

stworzyć niezbędną 

infrastrukturę do 

selektywnego 

zbierania odpadów u 

źródła, tak aby 

zapewnić ich 

efektywny recykling i 

osiągnąć założone 

cele.  

Metody takie jak 

termiczne 

przekształcanie 

odpadów powinny być 

jedynie uzupełnieniem 

systemu.  

Natomiast plan 

rozwoju infrastruktury 

do termicznego 

przekształcania 

odpadów 

komunalnych, 

zadeklarowany przez 

urzędy 

marszałkowskie w 

ankietach 

sporządzanych na 

potrzeby 

prowadzonych prac 

nad projektem 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

aktualizacji krajowego 

planu gospodarki 

odpadami, wskazywał 

na przeszacowanie 

liczby i mocy 

przerobowych tego 

typu instalacji, biorąc 

pod uwagę wymagane 

do osiągnięcia 

poziomy 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

recyklingu.   

Wobec powyższego 

pozostawienie 

przedmiotowych 

zapisów jest 

niezbędne. 

Natomiast 

uwzględnienie 

potencjału 

cementowni w 

określeniu udziału 

masy termicznie 

przekształcanych 

odpadów 

komunalnych oraz 

odpadów 

pochodzących z 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

przetworzenia 

odpadów 

komunalnych w 

stosunku do 

wytworzonych 

odpadów 

komunalnych będzie 

uzależnione od 

indywidulanej sytuacji 

na terenie 

województwa. 

W projekcie akpgo 

zweryfikowane zapisy 

w tym zakresie. 

18.  

Kpgo ROZDZIAŁ 4. 

PRZYJĘTE CELE W 

GOSPODARCE 

ODPADAMI 

Podrozdział 4.1. 

Odpady komunalne, w 

tym odpady żywności 

i inne odpady 

ulegające 

biodegradacji 

Str. 94 

W celu obliczenia 

poszczególnych 

wartości procentowych 

wskazanych poniżej, 

należy ująć wszystkie 

odpady komunalne 

odebrane i zebrane 

(również odpady BiR 

pochodzące z 

gospodarstw 

domowych):  

a) osiągnięcie poziomu 

recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia 

W celu obliczenia 

poszczególnych 

wartości 

procentowych 

wskazanych poniżej, 

należy ująć wszystkie 

odpady komunalne 

odebrane i zebrane 

(również odpady BiR 

pochodzące z 

gospodarstw 

domowych):  

a) osiągnięcie poziomu 

recyklingu i 

przygotowania do 

Skoro Kpgo ma 

perspektywę do 2030 r., to 

w celach w zakresie 

odpadów komunalnych 

należy przewidzieć 

spodziewany obowiązek 

poddania recyklingowi co 

najmniej 65% tych 

odpadów w 2030 r. 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga przyjęta. 

Uzupełniono cel dla 

2030 r. 



28 
 
 

L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

frakcji: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i 

szkła z odpadów 

komunalnych w 

wysokości minimum 

50% ich masy do 2020 

r.,  

b) do 2020 r. 

recyklingowi powinno 

być poddawane 50% 

odpadów komunalnych, 

zaś termicznemu 

przekształcaniu nie 

więcej niż 30% 

odpadów,  

c) do 2025 r. 

recyklingowi powinno 

być poddawane 60% 

odpadów komunalnych;  

 

ponownego użycia 

frakcji: papieru, 

metali, tworzyw 

sztucznych i szkła z 

odpadów 

komunalnych w 

wysokości minimum 

50% ich masy do 2020 

r.,  

b) do 2020 r. 

recyklingowi powinno 

być poddawane 50% 

odpadów 

komunalnych, zaś 

termicznemu 

przekształcaniu nie 

więcej niż 30% 

odpadów,  

c) do 2025 r. 

recyklingowi powinno 

być poddawane 60% 

odpadów 

komunalnych; 

d) do 2030 r. 

recyklingowi powinno 

być poddawane 65% 

odpadów 

komunalnych; 

19.  Kpgo ROZDZIAŁ 4. Zmniejszenie liczby Zmniejszenie liczby Cel powinien zostać Konfederacja Uwaga nieprzyjęta. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

PRZYJĘTE CELE W 

GOSPODARCE 

ODPADAMI 

Podrozdział 4.1. punkt 

7 Opakowania i 

odpady 

opakowaniowe 

Str. 94 

składowisk 

nielegalnych  
składowisk 

nielegalnych o x% 

precyzyjnie określony. Lewiatan Ministerstwo 

Środowiska nie 

prowadzi ewidencji 

nielegalnych 

składowisk odpadów. 

Ponadto w związku z 

tym, że są nielegalne, 

ich liczba może się 

zmieniać każdego 

dnia. W związku z 

powyższym, 

precyzyjne określenie, 

o ile planuje się 

zmniejszyć liczbę 

takich składowisk, nie 

jest możliwe do 

określenia. 

20.  

Kpgo ROZDZIAŁ 4. 

PRZYJĘTE CELE W 

GOSPODARCE 

ODPADAMI 

Podrozdział 4.2.5. 

Opakowania i odpady 

opakowaniowe 

Str. 96 i 97 

W gospodarce 

opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi 

przyjęto następujące 

cele:  

1) zapewnienie 

odpowiedniej jakości 

odpadów 

opakowaniowych 

zbieranych selektywnie 

w gospodarstwach 

W gospodarce 

opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi 

przyjęto następujące 

cele:  

1) zapewnienie 

odpowiedniej jakości 

odpadów 

opakowaniowych 

zbieranych 

selektywnie w 

W odróżnieniu do 

odpadów komunalnych, 

cele w zakresie odpadów 

opakowaniowych zupełnie 

nie uwzględniają 

spodziewanych zmian 

wynikających z propozycji 

Komisji Europejskiej w 

zakresie nowelizacji 

dyrektyw odpadowych (tj. 

wzrost poziomu 

recyklingu i 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

 

Ad.1) ten punkt już 

jest; 

Ad.2) W sprawie 

propozycji Komisji 

Europejskiej nadal 

trwają negocjacje, w 

związku z czym nie 

można przewidzieć 

ich ostatecznego 

kształtu. Nie możemy 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

domowych;  

2) utrzymanie 

poziomów odzysku i 

recyklingu co najmniej 

na poziomie 

określonym w 

załączniku 1 do ustawy 

z dnia 13 czerwca 2013 

r. o gospodarce 

opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi;  

3) osiągnięcie i 

utrzymanie co najmniej 

poziomów odzysku i 

recyklingu w 

poszczególnych latach 

dla opakowań 

wielomateriałowych 

zawartych w tabeli 41; 

4) osiągnięcie i 

utrzymanie co najmniej 

poziomów odzysku i 

recyklingu w 

poszczególnych latach 

dla opakowań po 

środkach 

niebezpiecznych, w 

tym po ŚOR, zawartych 

gospodarstwach 

domowych;  

2) określenie 

poziomów odzysku i 

recyklingu co najmniej 

na poziomie 

określonym w 

załączniku 1 do 

ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o 

gospodarce 

opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi 

mając na uwadze 

jednak istotny wzrost 

tych celów na 2025 i 

2030 przewidzianych 

przez projekt KE dot. 

gospodarki 

cyrkularnej co zatem 

może się odbyć 

poprzez rewizję celów 

do 2020 i wyznaczenie 

ścieżki dojścia do 2025 

i 2030;  

3) osiągnięcie i 

utrzymanie co 

najmniej poziomów 

przygotowania do 

ponownego użycia 

odpadów 

opakowaniowych ogółem i 

w podziale na grupy 

materiałowe, jak również 

minimalne wymagania 

EPR). Treść tego 

podrozdziału nie 

odpowiada więc 

informacji na str. 8, czyli 

wzięcia pod uwagę cyt. 

„propozycji legislacyjnych 

przedstawionych przez KE 

w dniu 2 grudnia 2015 r. w 

ramach tak zwanego 

pakietu dotyczącego 

gospodarki o obiegu 

zamkniętym”. Brak 

odniesienia do tych 

propozycji KE jest 

niezrozumiałe i ogranicza 

cele w zakresie gospodarki 

odpadami 

opakowaniowymi do już 

ustanowionych bądź już 

zrealizowanych. 

 

Ponadto, brak 

w aKpgo odnosić się 

do projektu zmian 

przepisów UE. 

Ad.3), 4), 5), 6) te 

punkty już są; 

Ad.7), 8) i 9) 

Ponownie, nie znany 

jest ostateczny kształt 

przepisów, a więc 

odniesienie do nich 

nie będzie 

uwzględnione w tym 

dokumencie. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

w tabeli 42;  

5) wyeliminowanie 

stosowania 

nieuczciwych praktyk 

w zakresie wystawiania 

dokumentów 

potwierdzających 

przetworzenie odpadów 

opakowaniowych;  

6) zwiększenie 

świadomości 

użytkowników i 

sprzedawców środków 

zawierających 

substancje 

niebezpieczne, w tym 

ŚOR, odnośnie 

prawidłowego 

postępowania z 

opakowaniami po tych 

produktach.  

odzysku i recyklingu w 

poszczególnych latach 

dla opakowań 

wielomateriałowych 

zawartych w tabeli 41; 

4) osiągnięcie i 

utrzymanie co 

najmniej poziomów 

odzysku i recyklingu w 

poszczególnych latach 

dla opakowań po 

środkach 

niebezpiecznych, w 

tym po ŚOR, 

zawartych w tabeli 42;  

5) wyeliminowanie 

stosowania 

nieuczciwych praktyk 

w zakresie 

raportowania ilości 

poddawanych 

recyklingowi 

przekraczających 

istotnie ilości realnie 

zebrane i poddane 

recyklingowi; 

6) zwiększenie 

świadomości 

użytkowników i 

uwzględnienia w celach 

wprowadzenia EPR 

zgodnie z propozycją KE 

jest niespójne z zapisem 

pkt. 25 Harmonogramu 

rzeczowo-finansowego 

rekomendowanych działań 

(„Opracowanie propozycji 

zmian legislacyjnych i 

organizacyjnych w 

zakresie EPR”). 

 

 



32 
 
 

L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

sprzedawców środków 

zawierających 

substancje 

niebezpieczne, w tym 

ŚOR, odnośnie 

prawidłowego 

postępowania z 

opakowaniami po tych 

produktach. 

7) wprowadzenie EPR 

zgodnie z 

minimalnymi 

wymaganiami 

zaproponowanymi 

przez Komisję 

Europejską 

(projektowany art. 8a 

ramowej dyrektywy 

odpadowej), 

8) osiągnięcie poziomu 

recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia 

odpadów 

opakowaniowych w 

wysokości minimum 

65% ich masy do 2025 

r. oraz odpowiednich 

poziomów recyklingu i 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

przygotowania do 

ponownego użycia dla 

poszczególnych grup 

materiałowych w 

ramach tych odpadów 

przewidzianych do 

osiągnięcia w 2030 r.,  

9) osiągnięcie poziomu 

recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia 

odpadów 

opakowaniowych w 

wysokości minimum 

75% ich masy do 2030 

r. oraz odpowiednich 

poziomów recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia dla 

poszczególnych grup 

materiałowych w 

ramach tych odpadów 

przewidzianych do 

osiągnięcia w 2030 r.,  

21.  

Kpgo ROZDZIAŁ 5 

KIERUNKI 

DZIAŁAŃ W 

ZAKRESIE 

ZAPOBIEGANIA 

W zakresie zbierania i 

transportu odpadów:  

1) wdrożenie 

odpowiedniego 

systemu selektywnego 

W zakresie zbierania i 

transportu odpadów:  

1) wdrożenie 

odpowiedniego systemu 

selektywnego zbierania 

Obecnie istniejący system  

zbiórki odpadów  nie jest 

współfinansowany przez 

wprowadzających 

opakowania, co powoduje 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta.  

Organizacje odzysku 

opakowań muszą 

uwzględnić w 

osiągniętym poziomie 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

POWSTAWANIU 

ODPADÓW I 

KSZTAŁTOWANIA 

SYSTEMU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI  5.1 str 

101/102 

zbierania i odbierania 

odpadów u źródła co 

najmniej następujących 

frakcji odpadów 

komunalnych: a) papier 

i tektura, b) metale, 

tworzywa sztuczne, 

opakowania 

wielomateriałowe, c) 

szkło, d) popiół, e) 

bioodpady, w tym 

odpady zielone. 

Ponadto wskazanym 

kierunkiem działania 

jest: a) oddzielne 

zbieranie papieru i 

tektury oraz oddzielnie 

szkła opakowaniowego, 

aby zapobiec ich 

zanieczyszczeniu 

(dzięki temu surowce te 

będzie cechować 

należyta jakość i tym 

samym możliwość 

poddania ich 

recyklingowi), b) 

gromadzenie i transport 

odpadów zebranych 

selektywnie w sposób 

i odbierania odpadów u 

źródła co najmniej 

następujących frakcji 

odpadów komunalnych: 

a) papier i tektura, b) 

metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, c) 

szkło, d) popiół, e) 

bioodpady, w tym 

odpady zielone. 

Ponadto wskazanym 

kierunkiem działania 

jest: a) oddzielne 

zbieranie papieru i 

tektury oraz oddzielnie 

szkła opakowaniowego, 

aby zapobiec ich 

zanieczyszczeniu 

(dzięki temu surowce te 

będzie cechować 

należyta jakość i tym 

samym możliwość 

poddania ich 

recyklingowi), b) 

gromadzenie i transport 

odpadów zebranych 

selektywnie w sposób 

zapobiegający ich 

że cały ciężar zbiórki 

przeniesiony jest na 

mieszkańców. 

łącznego odzysku i 

recyklingu docelowo 

50% odpadów 

opakowaniowych 

pochodzących z 

gospodarstw 

domowych, w 

związku z czym 

przedsiębiorcy 

wprowadzający  

opakowania do obrotu 

również będą 

finansować system 

zbierania odpadów 

opakowaniowych 

komunalnych. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

zapobiegający ich 

zmieszaniu; 2) 

zapewnienie 

możliwości 

selektywnego zbierania 

za pośrednictwem 

PSZOK oraz w miarę 

możliwości w inny 

dogodny dla 

mieszkańców sposób, 

co najmniej 

następujących frakcji 

odpadów: a) zużyte 

baterie i zużyte 

akumulatory, b) ZSEE, 

c) przeterminowane 

leki i chemikalia, d) 

meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, e) 

zużyte opony, f) 

odpady zielone, g) 

popiół, h) odpady BiR, 

stanowiące odpady 

komunalne;  

3) oprócz zapewnienia 

selektywnego 

odbierania odpadów 

komunalnych „u 

źródła” oraz 

zmieszaniu; 2) 

zapewnienie 

możliwości 

selektywnego zbierania 

za pośrednictwem 

PSZOK oraz w miarę 

możliwości w inny 

dogodny dla 

mieszkańców sposób, 

co najmniej 

następujących frakcji 

odpadów: a) zużyte 

baterie i zużyte 

akumulatory, b) ZSEE, 

c) przeterminowane leki 

i chemikalia, d) meble i 

inne odpady 

wielkogabarytowe, e) 

zużyte opony, f) odpady 

zielone, g) popiół, h) 

odpady BiR, stanowiące 

odpady komunalne;  

3) oprócz zapewnienia 

selektywnego 

odbierania odpadów 

komunalnych „u źródła” 

oraz przyjmowania 

odpadów w PSZOK 

zalecane jest 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

przyjmowania odpadów 

w PSZOK zalecane jest 

zapewnienie zbierania 

odpadów poprzez 

gniazda na odpady 

opakowaniowe 

selektywnie zbierane 

oraz mobilne punkty 

zbierania;  

4) zagospodarowanie 

na terenach wiejskich 

odpadów zielonych i 

innych bioodpadów we 

własnym zakresie, 

między innymi w 

kompostownikach 

przydomowych lub w 

biogazowniach 

rolniczych, a na 

terenach z zabudową 

jednorodzinną w 

kompostownikach 

przydomowych. 

 

zapewnienie zbierania 

odpadów poprzez 

gniazda na odpady 

opakowaniowe 

selektywnie zbierane 

oraz mobilne punkty 

zbierania;  

4) zagospodarowanie na 

terenach wiejskich 

odpadów zielonych i 

innych bioodpadów we 

własnym zakresie, 

między innymi w 

kompostownikach 

przydomowych lub w 

biogazowniach 

rolniczych, a na 

terenach z zabudową 

jednorodzinną w 

kompostownikach 

przydomowych. 

5)Wprowadzenie 

systemu wspierania 

ekonomicznego  dla 

podmiotów 

odbierających odpady 

selektywnie zbierane 

22.  
Kpgo ROZDZIAŁ 5 

KIERUNKI 

Przewiduje się także 

wprowadzenie w 

Wniosek o usunięcie 

przytoczonego zapisu. 

Obecnie obowiązujące 

przepisy umożliwiają 
Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

Gminy ponoszą 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

DZIAŁAŃ W 

ZAKRESIE 

ZAPOBIEGANIA 

POWSTAWANIU 

ODPADÓW I 

KSZTAŁTOWANIA 

SYSTEMU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI ; pkt. 5.1 

Str. 101 

przyszłości rozwiązania 

polegającego na 

możliwości stosowania 

zamówień publicznych 

„in house” w zakresie 

gospodarki odpadami w 

celu umożliwienia 

gminom efektywnej 

kontroli sposobu 

zagospodarowania 

odpadów komunalnych. 

efektywną kontrole 

sposobu 

zagospodarowania 

odpadów komunalnych. 

ciążące na nich 

obowiązki w zakresie 

zorganizowania 

odbierania od 

właścicieli 

nieruchomości 

odpadów 

komunalnych, 

osiągnięcia 

określonych 

poziomów recyklingu 

i przygotowania do 

ponownego użycia 

frakcji odpadów 

komunalnych czy 

ograniczenia masy 

odpadów 

komunalnych 

kierowanych do 

składowania, 

obowiązki 

sprawozdawcze i 

sankcje nakładane za 

niezrealizowanie tych 

obowiązków, a brak 

jest instrumentu w 

postaci możliwości 

samodzielnej 

realizacji działań w 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

tym zakresie. 

23.  

KPGO ROZDZIAŁ 5 

KIERUNKI 

DZIAŁAŃ W 

ZAKRESIE 

ZAPOBIEGANIA 

POWSTAWANIU 

ODPADÓW I 

KSZTAŁTOWANIA 

SYSTEMU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI pkt. 5.1 

Str. 103 

e) po dokonaniu analizy 

strumienia odpadów 

komunalnych dążyć do 

wykorzystania 

potencjału 

wysokoenergetycznej 

RDF powstałej z 

funkcjonowania 

instalacji do MBP w 

instalacjach 

posiadających stosowne 

zezwolenia, w stopniu 

niestanowiącym 

zagrożenia dla 

ustalonych poziomów 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

recyklingu. 

Takie podejście wiąże 

się z koniecznością 

weryfikacji ograniczeń 

dot. składowania 

frakcji 19 12 12. 

Powstała frakcja po 

przetworzeniu w instalacji 

MBP ukierunkowana na 

realizację poziomów 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

recyklingu pozostanie 

frakcją która nie będzie 

nadawała się do produkcji 

RDF (brak odbiorców z 

uwagi na niską wartość 

opałową) natomiast nie 

będzie mogła zostać 

poddana składowaniu z 

uwagi na przekroczenie 

progu 6 MJ/kg. 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga częściowo 

przyjęta. 

Uwaga jest częściowo 

niezrozumiała. 

Niniejsze 

uzasadnienie odnosi  

się wobec tego w 

ogólnym zakresie do 

pozostałości z MBP, 

nie nazywając tego 

RDF (bo to jest 

faktycznie frakcja 

wysokoenergetyczna). 

Pkt. E) przyjmie 

następujące 

brzmienie: "po 

dokonaniu analizy 

strumienia odpadów 

komunalnych i 

wydzieleniu frakcji 

przeznaczonej do 

recyklingu dążyć do 

wykorzystania 

potencjału 

energetycznego 

frakcji powstałej z 

funkcjonowania 

instalacji do MBP w 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

instalacjach 

posiadających 

stosowne zezwolenia, 

w stopniu 

niestanowiącym 

zagrożenia dla 

ustalonych poziomów 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

recyklingu. 

24.  

Kpgo ROZDZIAŁ 5. 

KIERUNKI 

DZIAŁAŃ W 

ZAKRESIE 

ZAPOBIEGANIA 

POWSTAWANIU 

ODPADÓW I 

KSZTAŁTOWANIA 

SYSTEMU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

Podrozdział 5.2.5. 

Opakowania i odpady 

opakowaniowe 

Str. 105 i 106 

W gospodarce 

opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi 

przyjęto następujące 

kierunki działań: 

1) stosowanie działań 

na rzecz ZPO 

opakowaniowych przez 

systematyczne 

uwzględnianie 

aspektów 

środowiskowych przy 

projektowaniu produktu 

z zamiarem 

poprawienia 

charakterystyki 

oddziaływania, jakie 

dany produkt wywiera 

W gospodarce 

opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi 

przyjęto następujące 

kierunki działań: 

1) stosowanie działań 

na rzecz ZPO 

opakowaniowych 

przez systematyczne 

uwzględnianie 

aspektów 

środowiskowych przy 

projektowaniu 

produktu z zamiarem 

poprawienia 

charakterystyki 

oddziaływania, jakie 

dany produkt wywiera 

W świetle dążenia do 

wyeliminowania 

nieprawidłowości w 

obszarze gospodarki 

odpadami 

opakowaniowymi, w 

szczególności  

„wyeliminowania 

stosowania nieuczciwych 

praktyk w zakresie 

raportowania ilości 

odpadów poddanych 

recyklingowi”, konieczne 

jest uzupełnienie 

kierunków działań o 

intensyfikację 

prowadzenia kontroli w 

celu weryfikacji 

przestrzegania istniejących 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

Propozycja nr 2 nie 

została przyjęta.  

Dopóki nie ma 

sformułowanych 

nowych celów w 

zmianach  

poszczególnych 

dyrektyw w zakresie 

gospodarki odpadami, 

w projekcie Kpgo nie 

zostaną one 

uwzględnione. 

W kwestii propozycji 

nr 4 i 5 ,  audyty 

przedsiębiorców 

wystawiających 

dokumenty DPO, 

DPR, EDPO lub 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

na środowisko na etapie 

wytwarzania i przez 

cały cykl jego życia, w 

tym ograniczenie masy 

opakowania oraz 

ograniczenie wielkości 

opakowania w stosunku 

do wielkości produktu, 

stosowanie opakowań 

wielokrotnego użytku 

jeśli ma to uzasadnienie 

ekologiczne i 

ekonomiczne;  

2) rozwój systemu 

selektywnego zbierania 

odpadów 

opakowaniowych oraz 

przetwarzania odpadów 

opakowaniowych, a w 

szczególności odpadów 

opakowaniowych 

wielomateriałowych 

oraz powstałych z 

opakowań środków 

niebezpiecznych;  

3) kontynuacja 

kampanii 

informacyjnych i 

edukacyjnych 

na środowisko na 

etapie wytwarzania i 

przez cały cykl jego 

życia, w tym 

ograniczenie masy 

opakowania oraz 

ograniczenie wielkości 

opakowania w 

stosunku do wielkości 

produktu, stosowanie 

opakowań 

wielokrotnego użytku 

jeśli ma to 

uzasadnienie 

ekologiczne i 

ekonomiczne;  

2) rozwój koncepcji 

opartej na zasadzie 

ROP w celu 

przemodelowania 

dotychczasowego 

systemu 

gospodarowania 

opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi 

zgodnie z wytycznymi  

Art. 8a projektu 

Dyrektywy ramowej 

przepisów (działanie 

analogiczne jak w 

przypadku ZSEE) oraz 

wsparcie i monitoring dla 

audytów zewnętrznych, 

realizowanych na 

podstawie rozdziału 9 

ustawy o gospodarce 

opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi. W 

przeciwnym razie cel 

opisany w Kpgo na str. 97, 

pkt 5) nie zostanie 

osiągnięty. 

 

 

EDPR będą 

przeprowadzane na 

początku 2016 r. za 

rok 2015, jest to 

obowiązek każdego 

przedsiębiorcy, który 

wystawia ww. 

dokumenty. Ponadto 

należy zauważyć, że 

przedmiotowa uwaga 

odnosi się do kwestii 

ZSEE, do których 

podrozdział 5.2.5  się 

nie odnosi. 

W zakresie propozycji 

5, należy zaznaczyć, 

że MŚ prowadzi w tej 

sprawie rozmowy z 

PCA. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

skierowanych do 

sprzedawców i 

użytkowników 

substancji 

niebezpiecznych 

poszerzających wiedzę 

w zakresie właściwego 

postępowania z 

opakowaniami po tych 

środkach.  

KE 

3) rozwój systemu 

selektywnego 

zbierania odpadów 

opakowaniowych oraz 

przetwarzania 

odpadów 

opakowaniowych, a w 

szczególności odpadów 

opakowaniowych 

wielomateriałowych 

oraz powstałych z 

opakowań środków 

niebezpiecznych;  

4) intensyfikacja 

prowadzenia kontroli 

w celu weryfikacji 

przestrzegania 

obowiązujących 

przepisów prawa 

przez podmioty 

wprowadzające sprzęt 

oraz zajmujące się 

zbieraniem, 

przetwarzaniem, 

recyklingiem i 

działalnością inną niż 

recykling w zakresie 

odpadów 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

opakowaniowych, w 

tym organizacji 

odzysku; 

5) monitoring i 

wsparcie procesów 

audytu zewnętrznego 

przedsiębiorców 

prowadzących 

recykling m.in. 

poprzez opracowanie 

wytycznych dot. 

audytu recyklerów 

wspólnie pomiędzy 

Ministerstwem 

Środowiska i Polskim 

Centrum Akredytacji; 

6) kontynuacja 

kampanii 

informacyjnych i 

edukacyjnych 

skierowanych do 

sprzedawców i 

użytkowników 

substancji 

niebezpiecznych 

poszerzających wiedzę 

w zakresie właściwego 

postępowania z 

opakowaniami po tych 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

środkach.  

25.  

Kpgo ROZDZIAŁ 7. 

HARMONOGRAM I 

SPOSÓB 

FINANSOWANIA 

REALIZACJI 

ZADAŃ 

Tabela 44 

Harmonogram 

rzeczowo – finansowy 

rekomendowanych 

działań 

Pkt 25) 

Str. 124 

Opracowanie 

propozycji zmian 

legislacyjnych i 

organizacyjnych w 

zakresie EPR.  

Opracowanie 

kompleksowej 

propozycji zmian 

legislacyjnych i 

organizacyjnych 

wdrażających pełną 

zasadę EPR w 

gospodarce odpadami 

poużytkowymi.  

Z uwagi na fakt, iż obecny 

polski system gospodarki 

odpadami poużytkowymi, 

w szczególności odpadami 

opakowaniowymi, 

odzwierciedla jedynie 

częściowo EPR, w celu 

pełnego wdrożenia EPR, w 

szczególności propozycji 

KE (art. 8a ramowej 

dyrektywy odpadowej), 

konieczna jest głęboka 

modyfikacja obecnych ram 

prawnych. Skalę tego 

przedsięwzięcia powinna 

odzwierciedlać nazwa 

działania przewidzianego 

w pkt. 25 Harmonogramu.  

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

 

Dopóki nie ma 

sformułowanych 

nowych celów w 

zmianach  

poszczególnych 

dyrektyw w zakresie 

gospodarki odpadami, 

w projekcie Kpgo nie 

zostaną one 

uwzględnione. 

 

26.  

Kpgo ROZDZIAŁ 9. 

ZAŁĄCZNIKI 

Podrozdział 9.1. 

Ocena stosowanych 

środków z zakresu 

ZPO 

Tabela str. 126, wiersz 

pierwszy, kolumna 5 

Możliwe dodatkowe 

działania w ramach 

1. Objęcie większej 

liczby produktów EPR, 

zwiększenie udziału 

opakowań zwrotnych, 

objęcie opłatą innych 

produktów 

jednorazowych; rozwój 

współpracy na rzecz 

ZPO pomiędzy 

interesariuszami: MŚ, 

1. Wprowadzenie 

pełnego EPR na 

wszystkie odpady 

poużytkowe, 

zwiększenie udziału 

opakowań zwrotnych; 

rozwój współpracy na 

rzecz ZPO pomiędzy 

interesariuszami: MŚ, 

organizacje 

Konieczne jest 

wprowadzenie pełnego 

EPR na wszystkie odpady 

poużytkowe, w 

szczególności na odpady 

opakowaniowe, zgodnie z 

celami i kierunkami 

wcześniej zapisanymi w 

Kpgo oraz 

projektowanymi 

Konfederacja 

Lewiatan 
Uwaga nieprzyjęta. 

Dopóki nie ma 

sformułowanych 

nowych celów w 

zmianach  

poszczególnych 

dyrektyw w zakresie 

gospodarki odpadami, 

w projekcie Kpgo nie 

zostaną one 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek  

(rozdział, podrozdział, 

punkt, numer strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, 

którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  

-proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia 

uwagi/wniosku 
Zgłaszający uwagę Stanowisko MŚ 

środka organizacje zrzeszające 

przemysł, 

konsumentów, 

samorządy.  

zrzeszające przemysł, 

konsumentów, 

samorządy.  

rozwiązaniami prawnymi 

UE. 

Należy też usunąć zamiar 

wprowadzenia opłaty na 

produkty jednorazowe 

jako nie uwzględnionego 

ani w celach, ani w 

kierunkach działań 

dotyczących odpadów 

poużytkowych. 

uwzględnione.  

 

Należy zauważyć, że 

wprowadzenie opłaty 

np. za lekkie 

plastikowe torby na 

zakupy jest jednym z 

wariantów 

przewidzianych w 

dyrektywie 

Parlamentu 

Europejskiego i Rady 

(UE) 2015/720. 
 


