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FORMULARZ KONSULTACJI SPOtECZNYCH projektu Krajowego panu  gospodarki odpadamidami z dnia 9murco2O16 r. 

Uwagi i wnioski mogą  być  wnoszone w terminie do 25 kwietnia 2016 r. 

1. DANE KONTAKTOWE ZGtASZAlACEGVVVVAGI/VVN|O5NL 

imię  nazwisko osoby 
kontaktowej/ zglaszaj ącej nazwa instytucji /adres korespondencyjny 

| 	 »w,p,~"ax 
' 	------ 

| 	(dokontaktozwrotnego) 

telefon/faKs 
(dnkonto~u 

Agate Staniewska Konfederacja Lewiatan astaniewdæ@kunfedervcja|ewia,an.Fó  022 55 99 924 

2. UWAGI/WNIOSKI: 
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nvvu,nooq~ 	dotyczy 
~ 

"^~~-~ 	 punk~ 
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dotyc4'u 	~uek '-"--~ 

UE±EUUVVAGAo NO5|S( Ę oo 
KoNKRET0EGOzAPISU)  

~~  

Tre~owa~/mm~xku- ` 
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Vznsadn~n~ 	 uwa~/wninsku ~~^" ~^ 
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KONKRETNEGO ZAPISU)  
pnonnoza   

l Kpgo VVykazpojet|sknótów Brak Brak skrótu BiR 

- 

Kpgo ROZDZIAiZANAl|145TAwV 
GOSPÓDARK! 0DPADArw|/ pkt 

2.1. str.11 drugi akapit pod 

tabe|ą  

,- wvpaniuospravvozdania 
macza łków-" 

Powinna hyć  data naktóra 
sptynętywvxzys kie 

sprawozdania 

VVprowadzeniedatyuhauwiuohwycen}e 
momentu ocenywykonania obowiązków 

~ 3. 

Kpgo ROZDZIAt 2 ANALIZA STANU 
GOSPODARKI ODPADAMI; str. 
Il ' trzedahupit pod tabe|kq 

. 

,Nie prowadzono 
komp|eksowyxhbadahsWadu 
morfo|ogico`egoódpad ćw/ 
komuna|nychpoz0U8r-.vvobec 

tegopnyję t p sNad 
morfologiczny odpadów 
kumunalnychd|aZO0Åc" 

Przy1ęoieskładu 
n`orfm|ngipxnegojedxo{iteQod|a 
catego kraju (rok 2008) jest 
btedemzuvvagina 
c,óinicovvanipsposohu 
selektywnej zbiórki w 
poszczególnych regionach jak i 
zróżnicowaniezamożności 

mieszkahcóm/.Odnieden/esi ę  
dnroku20O8koedynie 
obmwiązywatsystem 

selektywnej zbiórki nie 
odzwierciedla rzeczywistego 

»Naduwdpadówkomuna|nych 

|nnysNadmorfo|ogicznyb ędzicnaS|qsku  
zaś  innvhedu:vvv`tspovva ł nomazowou 
czyLube|szcqdnie.Na|eiyodnie ść się do 
vvykonanychbadaód|aposzczegó|nych 

| re8ionhw 

4. 
Kpgo ROZDZ|Ai2AmAL|ZASTANU 

GOSPODARKI ODPADAMI; str. 
12 i 13 

Rysunek 1,2 3 - opis rysunków 
zbyt drobny, przez co 
nieczytp|ny.Ku|nrystykaopisu 

Propozycja zmiany opisu 
vvykreyupoprzezu żyziev,artnświ 
procentowych obok opisu 

Takie,ozwi ązanieuajemndi~o ść  szvbmegv) 
poprawnego odczytania wykresu 
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uwaga/wmiosek 
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uwaga/aniosek 
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numerstrony) 

UE1EUUVVAGÅc}0NOS!S|kDO 

KO0KRETNEGOZAP|SU) 
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- --- 

dotyczyuwaga/wnio»ek ' 
(JEZEL|UVxAGAÓDmO5|S|kDÓ 

KONKRETNEG~ZxP|~U) 

Tr ~~uwa~/wn~~ku - 

pnwponovxanyzap|x 

f 

Uzasudnieniez~oszeniauwa8i~miosku 

Kpgoi/|ub 

Prognoza 

nieda]emodi"voki odniesienia  

do wykresu 

5. 

Kpgo ROZDZ|AL2ANAUZA5TANU 

GOSPODARKI ODPADAMI, str. 

23, Tabela 8 

Tabe|a8okrej|ateo,otyczne 

mace przeruboweinstaiacj/ w  

poszczególnych 
wo]ewództvvach. Stwierdzenie 
(drugi akapiU' że mace 

przernbovvenó8Psq 
wystaroaj ące jest b|ędne '  
uvva1amy,ieno|eiyodoo»ie si ę  
do mocy przerobowych w 

poszczegó|nychregionachi 

Uc ścioduadowjakiena|eżytam 

przetworryc. 

Proponv/emyzmienidtabe|oi 

o6nieóć  się dnmory 
przerobow/ychwpusrczegóinych 
regionach, a nie w 

vvojevvódzmvacb. 

Z§udniezustawanndpadachniema 

modiwo śózagospodarowaniaoÓpadow 
zmieszanychkomuna|nychizie|unycbpoza 
regionemw/ łagc/vvymd/amiejsca 
wytmn/zenia' dopiero odniosieniesię do 

konkretnychnegionewii|o ścivvytarzanych 

tam odpadhwurea|nipotoeby,h ąd ź  
nadvvyzhimocypoerobowychinsta|acji 

6. 

Kpgo ROZDZIAL 2 ANALIZA STANU 
GOSPODARKI ODPADAMI, str. 
26, pkt. 4) identyfikacji 

problemów 

4)mo ż liwo ść |gczeoia 

przetargonaodWori 
zagospodarowanieodpadów\ 

coogmniczanadzórQminynad 

wtaśdwympostepowaniemz 
odpadamikomunaiuymi; 

xVniosekouswniede 
p,z)toczonegozapisu,poniewmi 

zgodn|ez|iter9prawagminy 

mogą p,owadzi ć  odrebne 

przeta,ginmodbióri 
zagnspodanovvanieodpadóvv. 

wodiwość {qczeniapoetargwnoodbió/i 
zagospodarowanie nie jest nakazem Prawo 

da/emodiwnótorganizacjiodr ębnych 

p,zetamåównoodb|órizagospodamwanie 

odpadóvv. 

7. 

Kpgo RVIoz|At2. ANALIZA STANU 
GOSPODARKI ODPADAMI 
podrozdział Z20dpady 

pnu ży,kowe 
Str. 27 

Odpadypou żytkovvetojest 

o|ejeodpodovve,zuiyteopony' 
zuiytebaterieiakumu|atorK 
ZSEE, odpady opakowaniowe 
oraz pojæzdvwycofonez 
eksp|natacj|ntUxtes ą EPR, 

ZanadaEPRstonowiodp^vviedi 
næwyzvvania'ktdrestan ęływ 
oozego\nnściprzed 
samorządemgminnymw 
zakresi p zarzqdzania 

n,skazanvmiwyiejodpndvmi. 
Za łnienia EPRprovvadzą do 
p,zesunieciacieiaru 
za,zadzaniaodpadami 

Zhierkan,azzagvspodarowan/e 

odpxdówpuu żythovvy,htajest 
o|e/6vvodpadnwych,zuiytych 
opon'zuiytychbmteri1i 

akumulatorów, ZSEE, odpadeiw 
opakowaniowych oraz 

pojazdów wycofanych z 
eksp(natacji, 
wapóh,,ganizmmanesqp,zez 
omQanizacjeodzyskvbndź poez 
dobnom/n|nepo,ozumienia 

orQanlzacjipoedsiahio,cówz 
vxha ściwymin,gænami 
administ,acjipub|iczne8b ąditei 
p,zersamychpnedsiębin,c6w 

VVPo|sceEPRznstaivvprowadzony 
fragmænmrycznie. Vvszczega|no śdb,ak 

pe!negoEPKm/idoczny jest wåropie 
odpadoovopahovvaniowycM'gdzie 
h,rma|nym ohmwi ą zkiem "vprowadza}acych 
jest zapewnienie odzysku, w tym recyklingu 

odpadównpakowaniovvychtakie8nsamego 
rodzaju]akodppdyopaknvvaniowepomstate 
ztegosarnegorodcajuopakowaójak 
opakowan/a(art.17ust.1ostam/yu 

gospodarce opakowaniami i odpadami 
npakowaniowymi). Jedyoymzn ś naoedziem 
reahzacjiteynobow}azxu jest pozvskanie 
(zakup) p/zezvvprovvadzaj ących b ądi 
dziahajqcychwichimieniuo,ganizacje 



L.p. 

Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 
PROSIE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 
uwaga/wniosek 

(rozdzia ł, podrozdziat, punkt, 
numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  D(? 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIĘ  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

pou żytkowymi z administracji 
samorządowej i u żytkowników 
produktów, z których te 

odpady powstaj ą , na 
producentów olejów, opon, 
baterii i akumulatorów, sprzę tu 
elektrycznego i 

elektronicznego, produktów w 

opakowaniach i opakowa ń  oraz 
pojazdów. Celem wdra żania 

EPR, przez na ło żenie na 
producentów wskazanych 

wyżej produktów obowi ązków 
w zakresie finansowania i 

organizowania systemów 

zbierania i przetwarzania 

odpadów, jest zach ęcenie 

producentów do 
przeprojektowania produktów i 

opakowań , w taki sposób aby 
zmniejszyć  udział  odpadów 

przeznaczonych jedynie do 

składowania, a zwi ększyć  ich 

potencja ł  recyklingu. 

W myś l zasady EPR 

odpowiedzialność  producenta 
za produkt zostaje rozszerzony 

na etap post-konsumencki 

cyklu życia tego produktu. 
Oznacza to tym samym, że 
producenci maj ą  obowiązek 
zebrać  z rynku i prawid łowo 
przetworzyć  odpady, które 
powstały z produktów 

w ramach samodzielnych 
działań. Obowiazek finansowej 
odpowiedzialności 

przedsiębiorców w pokrywaniu 
kosztów związanych ze zbiórką  i 

przetwarzaniem odpadów i / lub 
zapewnieniu odpowiednich 
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. a 
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 późo. 

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. 

odzysku Dokumentów Potwierdzaj ących 
Recykling i Dokumentów Potwierdzaj ących 
Odzysk od przedsi ębiorców prowadzących 
recykling i/lub  odzysk, na podstawie 
wniosków wystawionych przez uprawnione 
w ustawie podmioty. 

Obecna ustawa o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi nie nak łada 
wi ęc na wprowadzaj ących (ani na 
organizacje odzysku) jakichkolwiek 
formalnych mechanizmów dotyczących 
finansowania i organizowania systemów 
zbierania i przetwarzania odpadów. 

Potwierdzeniem powy ższego jest tez zapis 

dotyczącego EPR ze str. 39 („Istniej ą ce 
systemy zagospodarowania"): „Na każdego 

przedsiębiorcę, który wprowadza na rynek 
produkty w opakowaniach na ło żono 
obowiązek zapewnienia poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów opakowaniowych 

powsta łych po tych produktach, realizuj ąc w 

ten sposób EPR. W przypadku nieosi ągnięcia 

przez przedsi ębiorcę  wymaganych 
poziomów odzysku i recyklingu zobowi ązany 

jest on do uiszczenia optaty produktowej 
obliczonej w odniesieniu do ró żnicy 
pomiędzy wymaganym a uzyskanym 
poziomem odzysku i recyklingu. Op łata ta 
ma wi ęc charakter sankcji nakiadanej na 
przedsiębiorcę  wprowadzającego na rynek 

produkty w opakowaniach za niewykonanie 
ustawowych Obowiązków." 



Lp. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdziat, punkt, 
numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI Slk DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi j wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kogo i/lub 
Prognoza 

wprowadzonych przez nich do 

obrotu. Mogą  swoje zadania w 
tym zakresie wykonywa ć  
samodzielnie lub dołączając do 

systemów zbiorowych, na 
przykład: organizacji odzysku 
sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego czy organizacji 

odzysku opakowa ń . 

W UE pa ństwa członkowskie są  
obowi ązane do wdro żenia 
postanowień  poszczególnych 
dyrektyw, które wprowadzaj ą  
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 wrze śnia 2015 r. o 
zu żytym 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 póżn. 
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. paz. 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 

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 recyklingu i odzysku. 

Koszty ponoszone przez przedsi ębiorców 
(organizacje odzysku opakowa ń ) na dzia ł anie 
związane z realizacj ą  poziomów odzysku i 

recyklingu w żaden sposób nie pokrywaj ą  
kosztów zbiórki i przetwarzania odpadów 
opakowaniowych. Ponadto nie jest 

wiadome, na co podmioty uprawnione do 

wnioskowania o wystawienie DPR i DPO a 
wspó łpracujące z organizacjami odzysku 
przeznaczaj ą  środki z tytu łu przekazania tych 
dokumentów do wprowadzaj ących lub 
organizacji odzysku. 

Generalnie naleźy więc uzna ć, że ustawa o 
gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi jedynie w niewielkim 

zakresie wdra źa zasadę  EPR (w obr ębie 
ekoprojektowania), natomiast ca łkowicie 

pomija realn ą  finansową  odpowiedzialno ść  
wprowadzających za post-konsumencki etap 
Tycia produktów w opakowaniach, w 

szczególno ści zbiórkę  odpadów 
opakowaniowych i jej finansowanie. 

Stąd też  fragment dotyczący EPR powinien 
być ' głęboko zmodyfikowany tak, aby 

odzwierciedlat on realny stan prawny 
obowiązujący w Polsce, a nie niewdro żone 
w pełni wymagania okreś lone w 

dyrektywach UE. 



Lp` 

Dokument do którego 

~~aj~~~ 

umsqu/xvn~oek 
 

PROSZE  

LokeUzacjazaoisuw 

którego  ---^~ 	 ' 
uwaga/wniosek 

 
(rozdziatAodr»zd~atpunkL 

no 	strony) ~°'~-"~~~ 	- 	~  
(JEZ£L|UVvAGA ODNO5(gUkDO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

zapis, któmgo 
dotyczy uwaga/wniosek 

'E~~~|~VVxGxU~0~S|~x~DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

| 
Trek wwagi/wmioshu - 

p'op6novvany~~~~ 

| 

Uzaaædnipmiez ooeniaueagi/v~`iusku 

KpgÓ»4bb 

Prognoza  

U. z 2O15r.poz.l4U,zp6in. 

xmj(dy/ektywaJ000/S3/VVE); 
5. z dnia 11 maja 2001 r. o 

obow/i ązkachprzeds(ebiorcó", 
w zakresie gospodarowania  
niektórymi odpadami oraz o 
opfadepnodvktowej(Dz- o'z 

2014r.poz'I413'zpoin.on.) 

(dyrektywa 94/62/WE). 

Podstawowym elementem 
ka żdegozpowYi`oychaktów 
pravvnyxh jest zobpwiqzanie 
«mro«vadzajan/dhdoobuuuna 
terytohurnPn|sNo|eje'npon& 
batedeiakumu|aTury'sprzet 
e|ektmcznyi elektroniczny, 

produkty w opakowaniach i 

opakowania oraz pojazdy w 

,/#egó|nokidn 
ekoprejektowanla to jest 

stosowania w czasie produkcji 
ronwi ązaóprciek,ovvych|ub 
procesów/włatwiaj ącypnnuwne 
uiyde|przeuwapanip 
odpadóvvznichpowsta]acych 
orazdozappwoieniapóźnkej 
præmidiow/e0n 
zagospodarowania tych 
odpadów przez finansowanie i 

organizowanie systemów 

zbierania odpadów i ich 
przetwarzania. 

. 
Kpgo ROZDZ|AL2.ANAUZASTAmu 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Tabela 18 Opakowania 
vvpmwadzonenarynek 

Tabela 18 Opakowania 
mprewadzvnenarvnek 

Zgodnie z informadazawart ą wnapo,ciez 
konsultacji publicznych sa]u ż dostepne 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAt: 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, ktorego dotyczy 
uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdzia ł, punkt, 
numer strony) 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

• 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi I wniosku -' 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia-uwagi/wniosku 

Kpa i/lub 

Prognoza 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 
Str. 38 

(wyszczególnione) oraz 

osiągnięte poziomy recyklingu 
w 2013 r. 

(wyszczególnione) oraz 
osiągnięte poziomy recyklingu w 
2014 r. 

dane dotycz ące osiągnię tych poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych w roku 2014 (cyt. „Z 

danych za rok 2014 wynika, że poziomy 

recyklingu odpadów opakowaniowych w 
poszczególnych grupach materiatowych 

zostały uzyskane."). Niezrozumia łe jest więc 

nieuwzględnienie tych danych w tabeli 18 

wraz z odpowiednim komentarzem pod 
tabelą . Brak tych danych powoduje te ż  
rozbie ż ność  metodologiczn ą  tej sekcji Kpgo z 

częścią  poświęconą  odpadom komunalnym, 

gdzie zaprezentowane zosta ły dane 

obejmuj ące także rok 2014. 

Należy dodatkowo zwróci ć  uwagę, i ż  dane w 
tabeli 18 obrazuj ą  dane wynikaj ące ze 
sprawozda ń  organizacji odzysku i 

wprowadzaj ących opakowania na rynek i w 
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 u życia. Istotne rozbie żności 
dotyczą  w głównej mierze odpadów 

opakowaniowych ze szkła w 2014 roku. 
KPGO powinien również  ten fakt opisa ć  jak i 

okreś lić  sposób zmiany tej sytuacji. 

9. Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 
Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 
Str. 38 

Wykres 2 Struktura rodzajów 
opakowań  z których powsta ły 

odpady opakowaniowe w 
wybranych latach z okresu 
2004-2013. 

Wykres 2 Struktura rodzajów 
opakowari z których powstały 

odpady opakowaniowe w 
wybranych latach z okresu 2004- 
2014. 

Wobec posiadania danych dotyczących 
osiągniętych poziomów recyklingu odpadów 
opakowaniowych w poszczególnych grupach 
materiatowych za 2014 r., nale ży 
odpowiednio uaktualni ć  wykres dotycz ący 
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struktury rodzajów opakowa ń , 
wprowadzają c dane za rok 2014. 

10. 

Kpgo ROZDZIAL 2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 
Istniej ący system 

zagospodarowania 
Str. 39 

Na ka źdego przedsiębiorcę , 

który wprowadza na rynek 
produkty w opakowaniach 

nałożono obowi ązek 
zapewnienia poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów 
opakowaniowych powstałych 
po tych produktach, realizuj ąc 

w ten sposób EPR. 

Na ka żdego przedsiębiorcę , 

który wprowadza na rynek 

produkty w opakowaniach 
nałożono obowiązek 
zapewnienia poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów 
opakowaniowych powstałych 

po tych produktach. 

Realizacja obowi ązków osiągni ęcia 

wymaganych przez prawo poziomów 
recyklingu i odzysku odpadów 
opakowaniowych nie jest realizacj ą  EPR w 
rozumieniu prawodawstwa UE. 
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Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 
GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Istniej ący system 

zagospodarowania 
Str. 39 i 40 

Odmiennie realizowane s ą  
obowiązki w zakresie 

zagospodarowania odpadów 
opakowaniowych po środkach 

niebezpiecznych, w tym ŚOR. 

Wprowadzaj ący środki 

niebezpieczne w opakowaniach 

jest obowią zany zorganizowa ć  
system zbierania oraz 
zapewnia ć  odzysk, w tym 
recykling; odpadów 
opakowaniowych po środkach 
niebezpiecznych, z tym że 
wprowadzający ś rodki 
niebezpieczne b ęd ące ŚOR jest 
obowiązany zorganizowa ć  
system zbierania oraz 

zapewniać  odzysk, w tym 

recykling, odpadów 

opakowaniowych po środkach 
niebezpiecznych b ędących ŚOR. 

Przedsi ębiorca mo że 
realizować  obowiązek 

Odmiennie realizowane są  
obowiązki w zakresie 

zagospodarowania odpadów 
opakowaniowych 

wielomateria łowych oraz po 

środkach niebezpiecznych, w 

tym ŚOR. Wprowadzający 

opakowania wielomateria łowe 

oraz środki niebezpieczne w 
opakowaniach jest obowiązany 

zorganizowa ć  system zbierania 
oraz zapewnia ć  odzysk, w tym 
recykling, odpadów 
opakowaniowych 
wielomateria łowych oraz po 

środkach niebezpiecznych. 

Przedsiębiorca może realizowa ć  
obowiązek zagospodarowania 
odpadów opakowaniowych 

wielomateria łowych oraz po 
środkach niebezpiecznych, w 
tym SOR, samodzielnie lub za 

pośrednictwem porozumie ń . 

Obecny zapis na str. 39 i 40 ca ł kowicie 
pomija gospodarowanie odpadami 
opakowaniowymi wielomateria łowymi, 
stanowiącymi inny rodzaj opakowa ń  niz po 

środkach niebezpiecznych. Ponadto, zapis 
ten zawiera niepotrzebne powtórzenie. 
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zagospodarowania odpadów 
opakowaniowych po środkach 
niebezpiecznych, w tym ŚOR, 

samodzielnie lub za 

pośrednictwem porozumie ń . 
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Kpgo ROZDZIAt 2. ANALIZA STANU 
GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Istniej ące instalacje do 
zagospodarowania 
Str. 40 

Odnośnie instalacji do 

zagospodarowywania 

opakowa ń  po ś rodkach 

niebezpiecznych ich wydajno ść  
i moce przerabowe w skali 
kraju uzna ć  nale ży za 
niewystarczające w stosunku 
do wymaganych przepisami 

prawa poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów 

powstałych z tego typu 

opakowa ń , pomimo 
obserwowanego na rynku 

stopniowego wzrostu 

zainteresowania 
prowadzeniem takich instalacji. p 	 1~ •  
W zwi ązku z powyższym, do 
czasu zwiększenia mocy 
przerobowych Instalacji do 
recyklingu odpadów 
opakowaniowych po ś rodkach 
niebezpiecznych należy je 

poddawać  innym niź  recykling 
procesom odzysku lub 

unieszkodliwiania. 

Odnośnie instalacji do 
zagospodarowywania 

opakowań  wielomateriałowych i 

po środkach niebezpiecznych, 
ich wydajność  i moce 
przerobowe w skali kraju uzna ć  
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 szcze ólno ści j • 	g 
sytuacja ta jest zauwa żalna w 
grupie odpadów 
wielomateria łowych z przewagą  
tworzyw sztucznych, gdzie 
istniejący potencja ł  instalacji do 
recyklingu należy uzna ć  za 
dalece niewystarczający. 

W związku z powyższym, do 
czasu zwiększenia mocy 
przerobowych instalacji do 
recyklingu odpadów 
opakowaniowych po środkach 
niebezpiecznych oraz odpadów 

Infrastruktura recyklingu odpadów 

opakowaniowych wielomateria łowych z 

dominującym udzia łem papieru zanotowa ła 

w ostatnich latach szybki wzrost; mo żna wi ęc 
zakłada ć, że analogicznie dynamiczny proces 
będzie mia ł  miejsce w latach najbli ższych. 

Niestety, zupe łnie inna sytuacja wyst ępuje w 
przypadku odpadów wielomateria łowych z 
przewagą  tworzyw sztucznych; brak jest w 

Polsce technologii oraz mocy przerobowych 
zapewniaj ących osi ągnięcie rosną cych 
poziomów recyklingu dla tego typu odpadów 
wielomateriałowych. Nie wystepuj ą  też  
realne perspektywy rozwoju takiej 
infrastruktury do roku 2020. N 
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wielomateria łowych z przewagą  
tworzyw sztucznych, nale ży 
odpady te poddawa ć  innym niż  
recykling procesom odzysku lub 
unieszkodliwiania. 

13. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 
GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  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 
uniemo ż liwiająca ich recykling; 

2) niewystarczające moce 
przerobowe instalacji do 
recyklingu odpadów 
opakowaniowych po ś rodkach 

niebezpiecznych (problem 
szczególnie istotny w 
kontekście załoźonych do 

osi ągnięcia od 2016 r. 
poziomów recyklingu dla 
przedmiotowej grupy 
odpadów); 

3) niewystarczaj ące moce 
przerobowe instalacji do 

przetworzenia 
wielomateriatowych odpadów 
opakowaniowych w kontekście 
wymaganych do osiągnięcia 
poziomów odzysku i recyklingu. 

W zakresie gospodarki 
odpadami opakowaniowymi 
zidentyfikowano nast ępujące 
problemy: 
1) brak systemowego 
powiązania odpowiedzialności 
przedsiębiorców i/lub 
organizacji odzysku za 
finansowanie zbiórki 
selektywnej jednostkowych 
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 
zbieranych selektywnie w 
gospodarstwach domowych 

Obecny zapis dotyczący identyfikacji 
problemów wystepujących w gospodarce 
odpadami opakowaniowymi ca łkowicie 
pomija tak kluczowe elementy jak 
niewystarczaj ą ca ilo ść  odpadów selektywnie 
zbieranych w gospodarstwach domowych 
(niedow ład systemu selektywnej zbiórki przy 

tolerowaniu systemu dwupojemnikowego 
„suche/mokre") oraz rozprzestrzeniaj ące sie 
zjawisko „szarej strefy" w obrocie DPR-ami, 
tj. wystawienia takich dokumentów bez 
realizacji fizycznego recyklingu czy z 

realizacj ą  znacznie ni ższych wolumenów ni ź  
zosta ła 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 wielko ści środków wp łacanych przez 
organizacje odzysku na rzecz podmiotów 

wnioskujących o takie DPR-y. 

Potwierdzeniem tego faktu jest analiza 

porównawcza sprawozda ń  organizacji 
odzysku i przedsi ębiorców jaki sprawozda ń  
gmin dot. zbierania odpadów komunalnych i 

realizacji poziomów recyklingu i powtórnego 
wykorzystania za 2014 rok, który w KPGO nie 
zosta ł  ujęty. Zjawisko to jest w szczególno ści 
widoczne w obszarze odpadów 
opakowaniowych ze szk ła 
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14. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 
GOSPODARKI ODPADAMI 
Podrozdzia ł  2.5. Podsumowanie 

W trakcie opracowywania Kpgo 
zaobserwowano poprawę  w 
niektórych dziedzinach 

gospodarki odpadami i uda ło 

się  osi ągn ąć  niektóre cele 
założone w Kpgo 2014, na 
przykład osi ągnięto poziom 
ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegaj ących 

biodegradacji przekazanych do 

składowania w stosunku do 
masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. dla 
kraju zakładany w ustawie z 

dnia 13 wrze śnia 1996 r. o 
utrzymaniu czysto ści i porządku 
w gminach. Ponadto osiągnięto 

zakładane poziomy odzysku i 

recyklingu olejów odpadowych 

w latach 2011-2013, a także 
osi ągnięto poziom 
selektywnego zbierania ZSEE 
pochodzącego z gospodarstw 
domowych w wysokości 4 

kg/mieszka ń ca/rok. 

W trakcie opracowywania Kpgo 
zaobserwowano poprawę  w 
niektórych dziedzinach 

gospodarki odpadami i uda ło się  
osi ągnąć  niektóre cele za łożone 
w Kpgo 2014, na przykład 
osiągnięto poziom ograniczenia 
masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 
przekazanych do sk ładowania w 
stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 
r. dla kraju zakładany w ustawie 
z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czysto ści i porządku 
w gminach. Ponadto osiągnię to 
zakładane poziomy odzysku i 

recyklingu olejów odpadowych 
w latach 2011-2013, osiągnięto 
poziom selektywnego zbierania 
ZSEE pochodzącego z 

gospodarstw domowych w 
wysokości 4 kg/mieszka ńca/rok, 
a także osiągnięte poziomy 
recyklingu i odzysku odpadów 
opakowaniowych, wymagane 
przez ustawę  o gospodarce 
opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi. 

Jeś li z danych za 2014 r. wynika, że poziomy 
recyklingu i odzysku w danych grupach 
materiatowych w odpadach 

opakowaniowych zosta ły osiągni ę te, to fakt 
ten należy ująć  także w podsumowaniu. 
Na uwagę  zasługuje jednak fakt, iz w 2014 
roku ilość  zebranej i przekazanej do 
recyklingu st łuczki szklanej przez gminy by ła 
niewystarczaj ąca do realizacji poziomów 
przez wprowadzających w tym surowcu. 
Naleiy podkre ś li ć, i ź  w odró żnieniu od 
innych frakcji materia łowych, odpady 
opakowaniowe ze szk ła są  generowane tylko 
w nieruchomo ściach zamieszkałych i w 
bardzo niewielkim stopniu w 

nieruchomo ściach niezamieszka łych jako 
efekt bytowania cz łowieka w zakładach 

pracy. Sytuacja ta wymaga opisania w KPGO i 

okreś lenia dziatari maj ących na celu 
wyeliminowanie tej sytuacji. 
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Kpgo Rozdzia ł  3 PROGNOZA ZMIAN W 
ZAKRESIE GOSPODARKI 
ODPADAMI; str. 81 

Sposób w jaki zosta ło 
zbilansowana ilość  odpadów 
poddawanych procesom 
termicznym budzi w ątpliwo ści, 
brak odniesienia do 
pozostało ści po MBP które 

Szacując mace przerobowe dla 
spalarni należy uwzględnić  nie 
tylko odpady bezpo średnio 
zebrane od mieszańców ale 
również  te które powstan ą  w 
wyniku procesów przetwarzania 

W obecnej chwili mamy sytuacj ę  w której 
pozosta łości po procesie MBP, nie nadaj ą  się  
do recyklingu i nie mogą  być  sktadowane, 
zaś  mace przerobowe instalacji s ą  
niewystarczające do ich zagospodarowania 

np. odpady z grupy 19 12 ... 



L:p. 

Dokument do którego , 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISA: 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, ktorego dotyczy 

uwaga/wniosek 
(rozdziat, podrozdziat, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI Sl Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
i 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgtosżenia uwagi/wniosku 

Kpa i/lub 

Prognoza 

obecnie nie spe łniaj ą  
wymogów cementowni a nie 

mogą  być  składowane z uwagi 

na np. 6MJ/ksm 

i nie będą  mogły być  w żaden 
inny sposób zagospodarowane. 

16. 

Kpgo ROZDZIAt 3. PROGNOZA ZMIAN 
W ZAKRESIE GOSPODARKI 
ODPADAMI 

Podrozdzia ł  3.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Str. 89 

Wykres 3 Wielko ść  
wytworzonych odpadów 
opakowaniowych w latach 

2008-2013 (w tys. Mg). { 	Y 	g)• 

Wykres 3 Wielkość  
wytworzonych odpadów 
opakowaniowych w latach 
2008-2014 wt s. Mg). (w y 	b)• 

Skoro znane są  ju ż  dane w gospodarce 
odpadami opakowaniowymi za rok 2014, to 
powinny one zosta ć  uwzgl ędnione na 

kresie. Y wykresie. 

17. 

Kpgo ROZDZIAt 4. PRZYJ ĘTE CELE W 
GOSPODARCE ODPADAMI 

Podrozdzia ł  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, za ś  
termicznemu przekszta łcaniu 

nie więcej ni ż  30% odpadów 

4.1. 
3)... 
b) do 2.020 r. recyklingowi 

powinno być  poddawane 50% 
odpadów komunalnych, za ś  
termicznemu przekszta łcaniu nie 
wi ęcej niż  30% odpadów. 

Powyższe ograniczenie nie 

dotyczy wysokokalorycznej 
frakcji odpadów (RDF), 

30% ograniczenie masy odpadów 
komunalnych mo ż liwych do poddania 
procesowi termicznego przekszta łcania 

odpadów, powinny zawiera ć  
doprecyzowanie wskazujące, że powyższe 

ograniczenie nie dotyczy wysokokalorycznej 
frakcji odpadów (RDF). Paliwo alternatywne 
pod postacią  frakcji nadsitowej, powstaj ące 

ze zmieszanego strumienia odpadów 
komunalnych, z uwagi na znaczącą  zmian ę  
wta ściwości fizykochemicznych, nie stanowi 
odpadu komunalnego w świetle przepisów 

ustawy o odpadach. Wobec powy ższego do 

odpadu jakim jest RDF, nie powinny 

znajdować  zastosowania obowi ązki i 

wymagania okreś lone dla szczególnej 
kategorii odpadów, jakimi s ą  odpady 
komunalne. 

18. 

Kpgo ROZDZIAt 4. PRZYJ ĘTE CELE W 
GOSPODARCE ODPADAMI 
Podrozdzia ł  4.1. Odpady 
komunalne, w tym odpady 
żywno ści i inne odpady 
ulegające biodegradacji 
Str. 94 

W celu obliczenia 
poszczególnych warto ści 
procentowych wskazanych 
poniżej, należy uj ąć  wszystkie 
odpady komunalne odebrane i 

zebrane (równie ż  odpady BiR 

W celu obliczenia 
poszczególnych warto ści 
procentowych wskazanych 
poniżej, należy ująć  wszystkie 
odpady komunalne odebrane i 

zebrane (równie ż  odpady BiR 

Skoro Kpgo ma perspektywę  do 2030 r., to w 
celach w zakresie odpadów komunalnych 
należy przewidzie ć  spodziewany obowi ązek 

poddania recyklingowi co najmniej 65% tych 
odpadów w 2030 r. 



L,p. 

Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSIE WPISA: 

Lokalizacja zapisu w 
dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, 
numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Tre ść  uwagi/ wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kogo i/lub 

Prognoza 

pochodzące z gospodarstw 
domowych): 
a) osiągnięcie poziomu 

recyktingu i przygotowania do 
ponownego u życia frakcji: 
papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła z odpadów 

komunalnych w wysoko ści 
minimum 50% ich masy do 
2020 r., 
b) do 2020 r. recyklingowi 
powinno być  poddawane S0% 

odpadów komunalnych, za ś  
termicznemu przekszta łcaniu 

nie więcej nit 30% odpadów, 

c) do 2025 r. recyklingowi 
powinno być  poddawane 60% 

odpadów komunalnych; 

pochodzące z gospodarstw 
domowych): 
a) osiągnięcie poziomu 
recyklingu i przygotowania do 
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, za ś  
termicznemu przekszta łcaniu 

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 ROZDZIAt 4. PRZYJ ĘTE CELE W 

GOSPODARCE ODPADAMI 
Podrozdział  4.1. punkt 7 
Opakowania i odpady 

opakowaniowe 

Str. 94 

Zmniejszenie liczby sk ładowisk 

nielegalnych 

Zmniejszenie liczby składowisk 
nielegalnych o x% 

Cel powinien zosta ć  precyzyjnie okre ś lony. 

20 

Kpgo ROZDZIAL 4. PRZYJ ĘTE CELE W 
GOSPODARCE ODPADAMI 

Podrozdzia ł  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 

domowych; 

W gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 
przyjęto następujące cete: 
1) zapewnienie odpowiedniej 
jakości odpadów 
opakowaniowych zbieranych 
selektywnie w gospodarstwach 
domowych; 

W odró żnieniu do odpadów komunalnych, 
cele w zakresie odpadów opakowaniowych 

zupełnie nie uwzgl ędniają  spodziewanych 
zmian wynikaj ących z propozycji Komisji 
Europejskiej w zakresie nowelizacji dyrektyw 
odpadowych N. wzrost poziomu recyklingu i 

przygotowania do ponownego u źycia 
odpadów opakowaniowych ogó łem i w 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSIE WPISAt: 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 
uwaga/wniosek 

(rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony) 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie żgłoszenia'u  wagi /wniosku 

Kogo i/lub 

Prognoza 

2) utrzymanie poziomów 

odzysku i recyklingu co 
najmniej na poziomie 

okreś lonym w załączniku 1 do 

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 
r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi; 

3) osiągni ęcie i utrzymanie co 
najmniej poziomów odzysku i 

recyklingu w poszczególnych 

latach dla opakowa ń  
wielomateria łowych zawartych 
w tabeli 41; 

4) osiągni ęcie i utrzymanie co 

najmniej poziomów odzysku i 

recyklingu w poszczególnych 
latach dla opakowa ń  po 

ś rodkach niebezpiecznych, w 

tym po ŚOR, zawartych w tabeli 

42; 
5) wyeliminowanie stosowania 
nieuczciwych praktyk w 
zakresie wystawiania 
dokumentów potwierdzających 
przetworzenie odpadów 
opakowaniowych; 

6) zwiększenie świadomości 
uiytkowników i sprzedawców 

środków zawieraj ących 

substancje niebezpieczne, w 
tym ŚOR, odnośnie 
prawidłowego postępowania z 

opakowaniami po tych 
produktach. 

2) okreś lenie poziomów odzysku 
i recyklingu co najmniej na 
poziomie okreś lonym w 

załączniku 1 do ustawy z dnia 13 
czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi maj ąc na 
uwadze jednak istotny wzrost 
tych celów na 2025 i 2030 
przewidzianych przez projekt KE 
dot. gospodarki cyrkularnej co 
zatem mo że się  odbyć  poprzez 
rewizję  celów do 2020 i 

wyznaczenie ścieżki dojścia do 
2025 i 2030; 

3) osiągnięcie i utrzymanie co 
najmniej poziomów odzysku i 

recyklingu w poszczególnych 
latach dla opakowani 
wielomateria łowych zawa rtych 
w tabeli 41; 
4) osiągnięcie i utrzymanie co 
najmniej poziomów odzysku i 

recyklingu w poszczególnych 
tatach dla opakowa ń  po 
ś rodkach 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; 

podziale na grupy materiatowe, jak równie ż  
minimalne wymagania EPR). Tre ść  tego 
podrozdzia łu nie odpowiada wi ęc 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 
niezrozumia łe i ogranicza cele w zakresie 
gospodarki odpadami opakowaniowymi do 
ju ż  ustanowionych b ąd ź  ju ż  zrealizowanych. 

Ponadto, brak uwzgl ędnienia w celach 
wprowadzenia EPR zgodnie z propozycją  KE 

jest niespójne z zapisem pkt. 25 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
rekomendowanych dzia ł a ń  („Opracowanie 

propozycji zmian legislacyjnych i 

organizacyjnych w zakresie EPR"). 



Lokalizacja zapisu w Dokument do którego 	
dokumencie którego dotyczy  

zgłaszana jest dana 	 Konkretny zapis, którego uwaga/wniosek  

numer strony) 
 i/lub 	 KONKRETNEGO ZAPISU) (JEŻEL Ś  UWAGA ODNOSI SI Ę  DO Prognoza 	

KONKRETNEGO ZAPISU) 

uwaga / wniosek 	 dotyczy uwaga/w n iosek 	Treść  uwagi / wniosku - 
L.p. 	 (rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, 	 Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku PROSZE, WPISAĆ : 	 ( JEŻELI 	 Ę  UWAGA ODNOSI Sl 	DO 	 proponowany zapis 

6) zwi ększenie świadomości 
użytkowników i 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 wysoko ści 
minimum 65% ich masy do 2025 
r. oraz odpowiednich poziomów 
recyklingu i przygotowania do 
ponownego u życia dla 
poszczególnych grup 
materia łowych w ramach tych 
odpadów przewidzianych do 
osiągnięcia w 2030 r., 
9) osiągnięcie poziomu 
recyklingu i przygotowania do 
ponownego u życia odpadów 
opakowaniowych w wysokości 
minimum 75% ich masy do 2030 
r. oraz odpowiednich poziomów 
recyklingu i przygotowania do 
ponownego u życia dla 
poszczególnych grup 



L.p. rozdziat, 

Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 
uwaga / wniosek 
PROSZĘ  WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 
uwaga/wniosek 

podrozdzia ł, punkt, 
numer strony) 

(JEŹELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
proponowany zapis Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgn i/lub 

Prognoza 

materia łowych w ramach tych 
odpadów przewidzianych do 
osiągnięcia w 2030 r., 

21. 

Kpgo ROZDZIAt 5 KIERUNKI DZIAtA Ń  
W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA 

POWSTAWANIU ODPADOWI 
KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU 

GOSPODARKI ODPADAMI 5.1 
str 101/102 

W zakresie zbierania i 

transportu odpadów: 
1) wdrożenie odpowiedniego 
systemu selektywnego 
zbierania i odbierania odpadów 
u ź ródła co najmniej 
następujących frakcji odpadów 
komunalnych: a) papier i 

tektura, b) metale, tworzywa 
sztuczne, opakowania 

wielomateriatowe, c) szk ło, d) 
popió ł, e) bioodpady, w tym 

odpady zielone. Ponadto 

wskazanym kierunkiem 
dzia łania jest: a) oddzielne 

zbieranie papieru i tektury oraz 
oddzielnie szk ła 
opakowaniowego, aby 
zapobiec ich zanieczyszczeniu 
(dzięki temu surowce te b ędzie 
cechowa ć  należyta jakość  i tym 
samym mo ż liwość  poddania ich 
recyklingowi), b) gromadzenie i 

transpo rt  odpadów zebranych 
selektywnie w sposób 
zapobiegaj ący ich zmieszaniu; 
2) zapewnienie mo ż liwości 
selektywnego zbierania za 
poś rednictwem PSZOK oraz w 
miarę  mo ż liwo ści w inny 
dogodny dla mieszkarców 
sposób, co najmniej 

W zakresie zbierania i transportu 
odpadów: 
1) wdrożenie odpowiedniego 
systemu selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów u źródła co 
najmniej następujących frakcji 
odpadów komunalnych: a) 

papier i tektura, b) metale, 
tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateria łowe, c) szkło, d) 
popiół, e) bioodpady, w tym 

odpady zielone. Ponadto 
wskazanym kierunkiem dzia łania 

jest: a) oddzielne zbieranie 
papieru i tektury oraz oddzielnie 
szkła opakowaniowego, aby 
zapobiec ich zanieczyszczeniu 
(dzięki temu surowce te b ędzie 
cechowa ć  należyta jakość  i tym 
samym mo ż liwość  poddania ich 
recyklingowi), b) gromadzenie i 

transport odpadów zebranych 

selektywnie w sposób 

zapobiegający ich zmieszaniu; 2) 
zapewnienie mo ż liwości 
selektywnego zbierania za 
po ś rednictwem PSZOK oraz w 
miarę  możliwości w inny 
dogodny dla mieszkańców 
sposób, co najmniej  
następuj ących frakcji odpadów: 
a) zu żyte baterie i zu żyte 

Obecnie istniej ący system zbiórki odpadów 
nie jest wspó ł finansowany przez 
wprowadzających opakowania, co powoduje 
że ca ły ciężar zbiórki przeniesiony jest na 
mieszkańców. 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 
PROSIE WPISA: 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 
(rozdział, podrozdziat, punkt, 

numer strony) 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

(JEżELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 
Prognoza 

następujących frakcji odpadów: 
a) zu żyte baterie i zu żyte 
akumulatory, b) ZSEE, c) 

przeterminowane leki i 

chemikalia, d) meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, e) 
zu żyte opony, f) odpady 

zielone, g) popió ł, h) odpady 
BiR, stanowiące odpady 
komunalne; 
3) oprócz zapewnienia 
selektywnego odbierania 
odpadów komunalnych „u 
ź ród ła" oraz 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, mi ędzy 
innymi w kompostownikach 
przydomowych lub w 

biogazowniach rolniczych, a na 
terenach z zabudową  
jednorodzinn ą  w 

kompostownikach 
przydomowych. 

akumulatory, b) ZSEE, c) 
przeterminowane leki i 

chemikalia, d) meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, e) 
zu żyte opony, f) odpady zielone, 
g) popiół, h) odpady BiR, 

stanowi ące odpady komunalne; 

3) oprócz zapewnienia 
selektywnego odbierania 
odpadów komunalnych „u 

źródła" oraz 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, mi ędzy 

innymi w kompostownikach 
przydomowych lub w 
biogazowniach rolniczych, a na 
terenach z zabudową  
jednorodzinną  w 

kompostownikach 
przydomowych. 

5)Wprowadzenie systemu 
wspierania ekonomicznego dla 
podmiotów odbieraj ących 
odpady selektywnie zbierane 

22. 

Kpgo ROZDZIAŁ  5 KIERUNKI DZIAŁAŃ  
W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA 
POWSTAWANIU ODPADÓW I 

Przewiduje si ę  takie 
wprowadzenie w przyszłości 

rozwi ązania polegaj ącego na 

Wniosek o usuni ęcie 
przytoczonego zapisu. 

Obecnie obowi ązujące przepisy umo ż liwiają  
efektywn ą  kontrole sposobu 
zagospodarowania odpadów komunalnych. 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISA: 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdziat, podrozdzia ł, punkt, 
numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi J wniosku - 

proponowany • zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Keto i/lub 

Prognoza 

KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU 

GOSPODARKI ODPADAMI ; pkt. 
5.1 Str. 101 

moż liwo ści stosowania 
zamówie ń  publicznych „in 
house" w zakresie gospodarki 

odpadami w celu umo ż liwienia 

gminom efektywnej kontroli 
sposobu zagospodarowania 

odpadów komunalnych. 

23. 

KPGO ROZDZIAŁ  5 KIERUNKI DZIAŁAŃ  
W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA 

POWSTAWANIU ODPADOW I 

KSZTALTOWANIA SYSTEMU 
GOSPODARKI ODPADAMI pkt. 
5.1 Str. 103 

e) po dokonaniu analizy 

strumienia odpadów 

komunalnych d ążyć  do 

wykorzystania potencja łu 
wysokoenergetycznej RDF 

powstałej z funkcjonowania 
instalacji do MBP w 

instalacjach posiadaj ących 
stosowne zezwolenia, w 
stopniu niestanowi ącym 
zagrożenia dla ustalonych 
poziomów przygotowania do 

ponownego u życia i recyklingu. 

Takie podejście wiąże się  z 

koniecznością  weryfikacji 

ograniczeń  dot. składowania 
frakcji 19 12 12. 

Powsta ła frakcja po przetworzeniu w 

instalacji MBP ukierunkowana na realizacj ę  
poziomów przygotowania do ponownego 
u życia i recyklingu pozostanie frakcj ą  która 
nie b ędzie nadawa ła się  do produkcji RDF 
(brak odbiorców z uwagi na niską  wartość  
opa łową ) natomiast nie b ędzie mogla zosta ć  
poddana składowaniu z uwagi na 
przekroczenie progu 6 MJ/kg. 

24. 

Kpgo ROZDZIAŁ  5. KIERUNKI DZIAŁAŃ  
W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA 
POWSTAWANIU ODPADOW I 

KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU 
GOSPODARKI ODPADAMI 
Podrozdziat 5.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 
Str. 105 1 106 

W gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 
przyj ę to następuj ące kierunki 
działa ń : 

1) stosowanie dzia ła ń  na rzecz 
ZPO opakowaniowych przez 
systematyczne uwzgl ędnianie 
aspektów ś rodowiskowych przy 
projektowaniu produktu z 

zamiarem poprawienia 

charakterystyki oddzia ływania, 
jakie dany produkt wywiera na 
ś rodowisko na etapie 
wytwarzania i przez ca ły cykl 
jego życia, w tym ograniczenie 

W gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 
przyjęto następujące kierunki 

działa ń: 
1) stosowanie dziatari na rzecz 
ZPO opakowaniowych przez 
systematyczne uwzględnianie 

aspektów środowiskowych przy 
projektowaniu produktu z 

zamiarem poprawienia 
charakterystyki oddzia ływania, 
jakie dany produkt wywiera na 
środowisko na etapie 
wytwarzania i przez ca ły cykl 

jego życia, w tym ograniczenie 

W świetle dążenia do wyeliminowania 
nieprawidtowości w obszarze gospodarki 

odpadami opakowaniowymi, w 
szczególno ści 
„wyeliminowania stosowania nieuczciwych 
praktyk w zakresie raportowania ilo ś ci 
odpadów poddanych recyklingowi", 

konieczne jest uzupełnienie kierunków 
dzia łań  o intensyfikacj ę  prowadzenia kont ro li 

w celu weryfikacji przestrzegania istniej ących 
przepisów (dziatanie analogiczne jak w 
przypadku ZSEE) oraz wsparcie i monitoring 
dla audytów zewnętrznych, realizowanych 
na podstawie rozdziatu 9 ustawy o 
gospodarce opakowaniami i odpadami 



Lp. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 
uwaga / wniosek 
PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 
uwaga/wniosek 

(rozdziat, podrozdzia ł, punkt, 
numer strony) 

(JEŹELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo' f lub 

Prognoza 

masy opakowania oraz 
ograniczenie wielko ści 
opakowania w stosunku do 
wielkości produktu, stosowanie 

opakowa ń  wielokrotnego 
u żytku jeś li ma to uzasadnienie 
ekologiczne i ekonomiczne; 

2) rozwój systemu 
selektywnego zbierania 
odpadów opakowaniowych 
oraz przetwarzania odpadów 

opakowaniowych, a w 

szczególności odpadów 
opakowaniowych 

wielomateria łowych oraz 
powsta łych z opakowa ń  
ś rodków niebezpiecznych; 

3) kontynuacja kampanii 
informacyjnych i edukacyjnych 

skierowanych do sprzedawców 
i u żytkowników substancji 

niebezpiecznych 
poszerzających wiedzę  w 

zakresie właściwego 

postępowania z opakowaniami 

po tych środkach. 

masy opakowania oraz 
ograniczenie wielkości 
opakowania w stosunku do 
wielkości produktu, stosowanie 
opakowań  wielokrotnego 
użytku je ś li 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 KE 
3) rozwój systemu selektywnego 
zbierania odpadów 
opakowaniowych oraz 
przetwarzania odpadów 

opakowaniowych, a w 
szczególności odpadów 

opakowaniowych 
wielomateria łowych oraz 

powstałych z opakowań  
środków niebezpiecznych; 
4) intensyfikacja prowadzenia 
kontroli w celu weryfikacji 
przestrzegania obowiązujących 
przepisów prawa przez 
podmioty wprowadzaj ące sprzęt 
oraz zajmujące się  zbieraniem, 
przetwarzaniem, recyklingiem i 

dzia łalnością  inną  niż  recykling 

w zakresie odpadów 

opakowaniowymi. W przeciwnym razie cel 
opisany w Kpgo na str. 97, pkt 5) nie zostanie 
osiągnięty. 



L,p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 
uwaga / wniosek 
PROSIE WPISAd: C 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdzia ł, punkt, 
numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI S{ Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

{JEZELI UWAGA ODNOSI SIC DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 
Prognoza 

opakowaniowych, w tym 
organizacji odzysku; 

5) monitoring i wsparcie 

procesów audytu zewn ętrznego 

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 w łaściwego 

postępowania z opakowaniami 
po tych środkach. 

25. 

Kpgo ROZDZIAŁ  7. HARMONOGRAM I 
SPOSÓB FINANSOWANIA 

REALIZACJI ZADA Ń  
Tabela 44 Harmonogram 
rzeczowo — finansowy 
rekomendowanych dzia ła ń  
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 pou żytkowymi. 

Z uwagi na fakt, i ż  obecny polski system 
gospodarki odpadami pou żytkowymi, w 
szczególności odpadami opakowaniowymi, 
odzwierciedla jedynie częściowo EPR, w celu 

pełnego wdrożenia EPR, w szczególno ści 

propozycji KE (art. 8a ramowej dyrektywy 

odpadowej), konieczna jest głęboka 
modyfikacja obecnych ram prawnych. Skal ę  
tego przedsi ęwzięcia powinna 
odzwierciedla ć  nazwa dzia łania 

przewidzianego w pkt. 25 Harmonogramu. 

26. 

Kpgo ROZDZIAt 9. ZAŁACZNIKI 
Podrozdzia ł  9.1. Ocena 
stosowanych ś rodków z zakresu 
ZPO 

1, Objęcie wi ę kszej liczby 
produktów EPR, zwi ększenie 
udzia łu opakowa ń  zwrotnych, 
objęcie opłatą  innych 
produktów jednorazowych; 

1. Wprowadzenie pełnego EPR 
na wszystkie odpady 
poużytkowe, zwiększenie 
udziału opakowani zwrotnych; 

rozwój współpracy na rzecz ZPO 

Konieczne jest wprowadzenie pełnego EPR 
na wszystkie odpady pou źytkowe, w 
szczególno ści na odpady opakowaniowe, 
zgodnie z celami i kierunkami wcze śniej 



t.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 
uwaga /wniosek 
P ł2OSZk.  WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 
(rożdż iat, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony) 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
proponowany zapis 

Uzasadnienie żgfoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Tabela str. 126, wiersz pierwszy, 

kolumna 5 Moż liwe dodatkowe 
dzia łania w ramach ś rodka 

rozwój wspó łpracy na rzecz 

ZPO pomi ędzy 

interesariuszami: MS, 

organizacje zrzeszaj ące 

przemysł, konsumentów, 

samorządy. 

pomiędzy interesariuszami: iV'I Ś, 

organizacje zrzeszające 
przemys ł, konsumentów, 

samorządy. 

zapisanymi w Kpgo oraz projektowanymi 
rozwi ązaniami prawnymi UE. 
Nale ży też  usun ąć  zamiar wprowadzenia 

optaty na produktyjednorazowejako nie 
uwzględnionego ani w celach, ani w 
kierunkach dzia ła ń  dotyczą cych odpadów 

pou żytkowych.  
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