
Projekt z dnia 11 marca 2021 r.

USTAWA

z dnia …………………2021 r. 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw1), 2) 

Art. 1. W ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875, 

2361) wprowadza się następujące zmiany: 

1) art. 1 otrzymuje brzmienie:

„Art. 1. Ustawa określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi 

przez zapobieganie powstawaniu i zmniejszenie ilości odpadów oraz negatywnego 

wpływu ich wytwarzania i gospodarowania nimi oraz przez zmniejszenie całkowitego 

wpływu użytkowania zasobów i poprawę efektywności takiego użytkowania, w celu 

przejścia na gospodarkę o obiegu zamkniętym.”;

2) w art. 2 w pkt 12 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 13 w brzmieniu:

„13) substancji, które są przeznaczone do użycia jako materiały paszowe w rozumieniu 

art. 3 ust. 2 lit. g rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 767/2009 

z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie wprowadzania na rynek i stosowania pasz, 

1) Niniejsza ustawa w zakresie swojej regulacji wdraża:
1) dyrektywę 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowań 

i odpadów opakowaniowych (Dz. Urz. WE L 365 z 31.12.1994, str. 10, Dz. Urz. UE L 284 z 
31.10.2003, st. 1, Dz. Urz. UE L 47 z 18.2.2004, str. 26, Dz. Urz. UE L 70 z 16.3.2005, str. 17, Dz. 
Urz. UE L 87 z 31.3.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 37 z 8.2.2013, str. 10, Dz. Urz. UE L 115 z 6.5.2015, 
str. 11 i Dz. Urz. UE L 150 z 14.6.2018, str. 141);

2) dyrektywę Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów (Dz. Urz. 
WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, Dz. Urz. UE L 284 z 31.10.2003, str. 1, Dz. Urz. UE L 311 z 21.11.2008, 
str. 1, Dz. Urz. UE L 328 z 10.12.2011, str. 328 i Dz. Urz. UE L 150 z 14.6.2018, str. 100);

3) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 
odpadów oraz uchylającą niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 
365 z 19.12.2014, str. 89, Dz. Urz. UE L 21 z 28.01.2015, str. 22, Dz. Urz. UE L 184 z 11.07.2015, 
str. 13, Dz. Urz. UE L 297 z 13.11.2015, str. 9, Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2017, str. 43, Dz. Urz. UE 
L 150 z 14.06.2017, str. 1 i Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 109);

4) dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/19/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE) (Dz. Urz. UE L 197 z 24.07.2012, str. 38, Dz. Urz. 
UE L 308 z 29.10.2014, str. 125, Dz. Urz. UE L 207 z 4.8.2015, str. 75, Dz. Urz.. UE L 103 z 
19.4.2016, str. 50 i  Dz. Urz. UE L 150 z 14.6.2018, str. 93).

2) Niniejszą ustawą zmienia się ustawy: ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, ustawę z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach, ustawę z dnia 25 lutego 2011 r. o 
substancjach chemicznych i ich mieszaninach, ustawę z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi, ustawę z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 
elektronicznym,  ustawę z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 
oraz ustawę z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw.
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zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1831/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady 

i uchylającego dyrektywę Rady 79/373/EWG, dyrektywę Komisji 80/511/EWG, 

dyrektywy Rady 82/471/EWG, 83/228/EWG, 93/74/EWG, 93/113/WE i 96/25/WE 

oraz decyzję Komisji 2004/217/WE (Dz. Urz. UE L 229 z 1.9.2009, s. 1, Dz. Urz. 

UE L 163 z 30.06.2010, s. 30, Dz. Urz. UE L 277 z 21.10.2010, s. 4, Dz. Urz. UE L 

328 z 12.12.2017, s. 3, Dz. Urz. UE L 310 z 6.12.2018, s. 22) i które nie składają się 

z produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego oraz ich nie zawierają.”;

3) w art. 3:

a) w ust. 1:

- pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z 

ogrodów i parków, odpady żywności i kuchenne z gospodarstw domowych, 

gastronomii, biur, restauracji, hurtowni, stołówek, zakładów zbiorowego 

żywienia i jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z 

zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność;

2) gospodarowaniu odpadami - rozumie się przez to zbieranie, transport, 

przetwarzanie odpadów, w tym sortowanie, łącznie z nadzorem nad tego 

rodzaju działaniami, jak również późniejsze postępowanie z miejscami 

unieszkodliwiania odpadów oraz działania wykonywane w charakterze 

sprzedawcy odpadów lub pośrednika w obrocie odpadami;”,

- po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) odpadach budowlanych i rozbiórkowych – rozumie się przez to odpady 

powstałe podczas robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 

1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r. poz. 1333, 2127, 2320, 

z 2021 r. poz. 11, 234, 282);”,

- pkt 7 otrzymuje brzmienie:

„7) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w 

gospodarstwach domowych, a także odpady pochodzące od innych 

wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są 

podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w szczególności:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie 

zebrane z gospodarstw domowych, w tym papier i tektura, szkło, metale, 

tworzywa sztuczne, bioodpady, drewno, tekstylia, opakowania, zużyty 
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sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory oraz 

odpady wielkogabarytowe, w tym materace i meble, oraz 

b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i odpady selektywnie 

zebrane z innych źródeł, jeżeli odpady te są podobne pod względem 

charakteru i składu do odpadów z gospodarstw domowych

- przy czym odpady komunalne nie obejmują odpadów z produkcji, 

rolnictwa, leśnictwa, rybołówstwa, zbiorników bezodpływowych oraz z 

sieci kanalizacyjnej i z oczyszczalni ścieków, w tym osadów ściekowych, 

pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają 

niesegregowanymi (zmieszanymi) odpadami komunalnymi, nawet jeżeli 

zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w 

sposób znaczący ich właściwości;”,

- po pkt 13 dodaje się pkt 13a w brzmieniu:

„13a) odpadach żywności – rozumie się przez to wszelką żywność w rozumieniu 

art. 2 rozporządzenia (WE) nr 178/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady 

z dnia 28 stycznia 2002 r. ustanawiającego ogólne zasady i wymagania 

prawa żywnościowego, powołującego Europejski Urząd ds. 

Bezpieczeństwa Żywności oraz ustanawiającego procedury w zakresie 

bezpieczeństwa żywności (Dz. Urz. UE L 31 z 1.2.2002, s. 1, Dz. Urz. UE 

L 245 z 29.09.2003, s. 4, Dz. Urz. UE L 100 z 9.04.2006, s. 3, Dz. Urz. UE 

L 60 z 5.03.2008, s. 17, Dz. Urz. UE L 188 z 18.07.2009, s. 14, Dz. Urz. 

UE L 189 z 27.06.2014, s. 1, Dz. Urz. UE L 35 z 10.02.2017, s. 10, Dz. 

Urz. UE L 198 z 25.07.2019, s. 241), która stała się odpadami;”, 

- po pkt 15 dodaje się pkt 15a w brzmieniu:

„15a) odzysku materiałów – rozumie się przez to każdy proces odzysku inny niż 

odzysk energii i ponowne przetwarzanie na materiały przeznaczone do 

wykorzystania jako paliwa lub inne środki wytwarzania energii; odzysk 

materiałów obejmuje w szczególności przygotowanie do ponownego 

użycia, recykling i prace ziemne;”,

- po pkt 20a dodaje się pkt 20b w brzmieniu:

„20b) pracach  ziemnych – rozumie się przez to każdy proces odzysku, w ramach 

którego odpady inne niż niebezpieczne są wykorzystywane do przywracania 
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wyrobiskom i zapadliskom wartości użytkowych lub przyrodniczych, lub do 

celów inżynieryjnych na potrzeby kształtowania krajobrazu; odpady 

wykorzystywane do prac ziemnych muszą zastępować materiały niebędące 

odpadami, nadawać się do wyżej wymienionych celów i ograniczać się do masy 

bezwzględnie koniecznej do osiągnięcia tych celów;”;

- w pkt 23 wyrazy „lub do celów wypełniania wyrobisk” zastępuje się wyrazami „lub 

do prac ziemnych”;

- po pkt 28 dodaje się pkt 28a w brzmieniu:

„28a) systemie rozszerzonej odpowiedzialności producenta – rozumie się przez 

to zestaw środków podjętych w celu zapewnienia, aby wprowadzający 

produkty, w tym produkty w opakowaniach, ponosili odpowiedzialność 

finansową lub odpowiedzialność finansową i organizacyjną na etapie cyklu 

życia produktu, gdy staje się on odpadem;”;

-  w pkt 33 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) zawartość substancji niebezpiecznych w materiałach i produktach;”;

b) po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:

„4a. Odpady inne niż niebezpieczne oznaczają odpady nieobjęte ust. 4.”;

4) w art. 10:

a) dotychczasową treść art. 10 oznacza się jako ust. 1,

b) w ust. 1 we wprowadzeniu do wyliczenia wyrazy „mogą być uznane” zastępuje się 

wyrazami „uznaje się”,

c) dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. W ramach warunków określonych w ust. 1 konieczne jest również spełnienie 

szczegółowych warunków uznania za produkt uboczny, jeżeli zostały określone 

przepisami Unii Europejskiej albo przepisami wydanymi na podstawie art. 11 ust. 6.”;

5) w art. 11:

a) w ust. 2 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:

„6) informacje wskazujące na spełnienie warunków, w tym szczegółowych 

warunków uznania za produkt uboczny, określonych w art. 10 ”,

b) w ust. 3 zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Do zgłoszenia uznania przedmiotu lub substancji za produkt uboczny dołącza się 

dowody potwierdzające spełnienie warunków, w tym szczegółowych warunków uznania 

za produkt uboczny, o których mowa w art. 10.”
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c) ust. 4 i 4a otrzymują brzmienie:

„4. Marszałek województwa, w drodze decyzji wydawanej po zasięgnięciu opinii 

wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska właściwego ze względu na miejsce 

wytwarzania tego przedmiotu lub tej substancji, potwierdza spełnienie warunków uznania 

za produkt uboczny albo stwierdza niespełnienie tych warunków.

4a. Decyzję potwierdzającą spełnienie warunków uznania za produkt uboczny 

wydaje się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.”,

d) w ust. 4d wyrazy „decyzję o odmowie uznania przedmiotu lub substancji za produkt 

uboczny” zastępuje się wyrazami „decyzję stwierdzającą niespełnienie warunków 

uznania za produkt uboczny”,

e) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Do przedmiotów lub substancji, które spełniają warunki uznania za produkt 

uboczny, stanowiących produkty przetworzenia drewna takich jak kora, strużyny, 

odziomki pomanipulacyjne, wałki połuszczarskie, trociny, wióry, zrębki, zrzyny, szczapy 

i inne pochodzące z przetworzenia tych produktów, w tym brykiety i pelety, stanowiących 

mechanicznie przetworzony naturalny surowiec drzewny niezawierający jakichkolwiek 

innych substancji, nie stosuje się przepisów ust. 1-4.

6. Jeżeli szczegółowe warunki uznania za produkt uboczny, o których mowa 

w art. 10 ust. 2, nie zostały określone przepisami Unii Europejskiej, minister właściwy do 

spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, odrębnie dla jednej lub kilku 

spraw, dla niektórych substancji lub przedmiotów, szczegółowe warunki uznania za 

produkt uboczny, kierując się względami ochrony środowiska oraz życia lub zdrowia 

ludzi.”;

6) w art. 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Substancje lub przedmioty, które przestały spełniać warunki  w tym szczegółowe 

warunki uznania za produkt uboczny, o których mowa w art. 10, są odpadami.”

7) w art. 14 wprowadza się następujące zmiany: 

a) w ust. 1:

- wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Określone rodzaje odpadów przestają być odpadami, jeżeli na skutek 

poddania ich recyklingowi lub innemu procesowi odzysku, spełniają:”,

- w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie:
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„a) dana substancja lub przedmiot mają być wykorzystywane do 

konkretnych celów,”;

- pkt 2 otrzymuje brzmienie:

„2) szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, które są określone w 

przepisach Unii Europejskiej albo w przepisach wydanych na 

podstawie ust. 1a, a jeżeli nie zostały określone w tych przepisach - w 

zezwoleniu na przetwarzanie odpadów.”;

b) w ust. 1a:

 -wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„Minister właściwy do spraw klimatu w porozumieniu odpowiednio z 

ministrem właściwym do spraw: budownictwa, planowania i zagospodarowania 

przestrzennego oraz mieszkalnictwa, energii, gospodarki, gospodarki morskiej, 

łączności, informatyzacji, rolnictwa, transportu, żeglugi śródlądowej, 

wewnętrznych, zdrowia oraz Ministrem Obrony Narodowej, może określić, w 

drodze rozporządzenia, odrębnie dla jednej lub kilku spraw, dla niektórych 

odpadów, szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, obejmujące w 

szczególności:”

-pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) wymogi dotyczące systemu gospodarowania, aby wykazać zgodność z 

warunkami utraty statusu odpadów, obejmujące w stosownych przypadkach 

kontrolę jakości i monitorowanie własnej działalności, a także akredytację;”,

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Przedmiot lub substancja, które przestały spełniać warunki lub szczegółowe 

warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w ust. 1, są odpadami.”

d) dodaje się ust. 3 i 4 w brzmieniu:

„3. Podmioty, w tym osoby fizyczne, które po raz pierwszy:

1) używają materiału, który przestał być odpadami i który nie został wprowadzony 

do obrotu, lub

2) wprowadzają do obrotu materiał po tym, jak przestał być odpadami

- zapewniają, aby ten materiał spełniał odpowiednie wymogi określone w mających 

zastosowanie przepisach z zakresu chemikaliów i produktów. 



– 7 –

4. Warunki określone w ust. 1 muszą zostać spełnione, zanim przepisy 

dotyczące chemikaliów i produktów będą mieć zastosowanie do materiału, który 

przestał być odpadami.”;

8) w art. 17 dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu: 

„2. W celu stworzenia zachęt do stosowania hierarchii sposobów postępowania z 

odpadami, wykorzystuje się instrumenty ekonomiczne i inne środki, w szczególności  

wybrane spośród przykładowych instrumentów i innych środków zachęcających do 

stosowania hierarchii sposobów postępowania z odpadami określonych w załączniku nr 

4a do ustawy.”;

9) w art. 18 po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odzysku zgodnego z ust. 3 lub 

ułatwienia, lub udoskonalenia odzysku, posiadacz odpadów, z wyjątkiem wytwórcy 

odpadów nieprowadzącego ich odzysku, przed odzyskiem lub podczas odzysku z 

odpadów niebezpiecznych usuwa niebezpieczne substancje, mieszaniny i składniki w celu 

zapewnienia przetworzenia tych odpadów zgodnie z art. 16 i 17.”;

10) w dziale II po rozdziale 2 dodaje się rozdział 2a w brzmieniu:

„Rozdział 2a

Zapobieganie powstawaniu odpadów

Art. 19a. 1. W celu zapobiegania powstawaniu odpadów stosuje się środki, które co 

najmniej:

1) promują i wspierają zrównoważone modele produkcji i konsumpcji;

2) zachęcają do projektowania, wytwarzania i korzystania z produktów, które są 

zasobooszczędne, trwałe, w tym trwałe w znaczeniu żywotności i braku 

sztucznego skracania cyklu życia, nadające się do naprawy, ponownego użycia i 

modernizacji;

3) w przypadku produktów zawierających materiały stanowiące surowce krytyczne 

zapobiegają, aby materiały te nie stały się odpadami;

4) zachęcają do ponownego używania produktów i tworzenia systemów 

promujących naprawę i ponowne użycie, w szczególności w odniesieniu do 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, tekstyliów, mebli, opakowań oraz 

materiałów i produktów budowlanych;
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5) wspierają, w stosownych przypadkach i bez uszczerbku dla praw własności 

intelektualnej, dostępność części zamiennych, instrukcji obsługi, informacji 

technicznych lub innych narzędzi, sprzętu lub oprogramowania pozwalającego na 

naprawę i ponowne użycie produktów bez szkody dla ich jakości i 

bezpieczeństwa;

6) zmniejszają powstawanie odpadów w procesach związanych z produkcją 

przemysłową, wydobywaniem kopalin ze złóż i wytwórczością oraz budową i 

rozbiórką, przy uwzględnieniu najlepszych dostępnych technik;

7) zmniejszają wytwarzanie odpadów żywności w produkcji podstawowej, 

przetwórstwie i wytwórstwie, w sprzedaży detalicznej i innej dystrybucji 

żywności, w restauracjach i usługach gastronomicznych, jak również w 

gospodarstwach domowych, jako wkład w realizację celu zrównoważonego 

rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zmniejszenia o 

połowę do 2030 r. globalnej ilości marnowanej żywności na mieszkańca w 

sprzedaży detalicznej i konsumpcji oraz zmniejszeniu strat żywnościowych w 

procesie produkcji i dystrybucji;

8) zachęcają do dokonywania darowizn produktów spożywczych i do innych form 

redystrybucji żywności, przy zachowaniu pierwszeństwa przeznaczania jej dla 

ludzi przed wykorzystaniem jako paszę dla zwierząt czy przetwarzaniem na 

produkty niespożywcze;

9) promują zmniejszanie zawartości substancji niebezpiecznych w materiałach i 

produktach, bez uszczerbku dla zharmonizowanych wymogów prawnych 

określonych na poziomie unijnym w odniesieniu do tych materiałów i produktów;

10)  zmniejszają powstawanie odpadów, w szczególności tych, które nie nadają się do 

przygotowania do ponownego użycia ani do recyklingu;

11)  identyfikują produkty będące głównymi źródłami zaśmiecania, w szczególności 

środowiska lądowego i morskiego, oraz podejmują odpowiednie działania w celu 

zapobiegania i zmniejszania ilości odpadów pochodzących z tych produktów;

12)  dążą do powstrzymania powstawania oraz przedostawania się odpadów do 

środowiska morskiego jako wkład w realizację celu zrównoważonego rozwoju 

Organizacji Narodów Zjednoczonych dotyczącego zapobiegania i znacznego 

zmniejszenia wszelkiego rodzaju zanieczyszczeń środowiska morskiego;
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13)  polegają na opracowaniu i wspieraniu kampanii informacyjnych podnoszących 

poziom świadomości na temat zapobiegania powstawaniu odpadów i zaśmiecania.

2. Przykłady środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów określa 

załącznik nr 5 do ustawy.

3. Zapobieganie powstawaniu odpadów prowadzi się w szczególności na podstawie 

Krajowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów, zwanego dalej „KPZPO”.

4. Dla odpadów żywności opracowuje się program zapobiegania powstawaniu 

odpadów żywności.

5. Surowce krytyczne są określone w komunikacie Komisji Unii Europejskiej.

6. Minister właściwy do spraw klimatu ogłasza w Dzienniku Urzędowym 

Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski” komunikat o:

1) aktualnym komunikacie Komisji w sprawie wykazu surowców krytycznych dla 

UE;

2) adresie strony internetowej, na której jest zamieszczony komunikat Komisji w 

sprawie wykazu surowców krytycznych dla UE.”; 

11) w art. 21:

a) ust. 3 po wyrazie „zmieszaniu” dodaje się wyrazy „niezgodnie z przepisami ust. 1 lub 

2”,

b) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. W przypadku gdy proces rozdzielenia odpadów niebezpiecznych 

zmieszanych z innymi odpadami, substancjami, materiałami lub przedmiotami nie 

spełnia warunków określonych w ust. 3, przetworzenie zmieszanych odpadów 

następuje w instalacjach lub urządzeniach określonych w zezwoleniu na 

przetwarzanie odpadów.”;

12) art. 22 otrzymuje brzmienie:

„Art. 22. 1. Koszty gospodarowania odpadami, w tym koszty związane z niezbędną 

infrastrukturą i jej eksploatacją, są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub 

przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. 

2. W przypadkach określonych w przepisach odrębnych koszty gospodarowania 

odpadami ponosi wprowadzający produkty do obrotu na terytorium kraju, określony w 

tych przepisach. Do kosztów tych zalicza się następujące koszty:

1) selektywnego zbierania odpadów powstałych z produktów, a następnie ich 

transportu i przetwarzania oraz koszty niezbędne do realizacji innych celów 
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i zadań, pomniejszone o przychody z ponownego użycia, ze sprzedaży 

materiałów pochodzących z przetwarzania tych odpadów i z nieodebranej 

kaucji;

2) informowania posiadaczy odpadów powstałych z produktów o środkach 

służących zapobieganiu powstawaniu odpadów, zakładach zajmujących się 

ponownym użyciem i przygotowaniem do ponownego użycia, systemach 

zbierania odpadów oraz o zapobieganiu zaśmiecaniu;

3) gromadzenia danych i sprawozdawczości dotyczących produktów 

wprowadzanych do obrotu oraz zbierania i przetwarzania odpadów powstałych 

z produktów.

3. W przypadku zbiorowego wypełniania obowiązków wynikających z rozszerzonej 

odpowiedzialności producenta koszty, o których mowa w ust. 2, powinny być 

zróżnicowane dla poszczególnych produktów lub grup podobnych produktów, zwłaszcza 

przy uwzględnieniu ich trwałości, ich przydatności do naprawy, ponownego użycia i 

recyklingu oraz obecności substancji niebezpiecznych.

4. Koszty, o których mowa w ust. 2 i 3, są ustalane w sposób przejrzysty pomiędzy 

zainteresowanymi podmiotami oraz nie powinny przekraczać kosztów niezbędnych do 

świadczenia usług gospodarowania odpadami w sposób efektywny kosztowo.

5. Przepisu ust. 2 nie stosuje się do systemów rozszerzonej odpowiedzialności 

producenta ustanowionych zgodnie z ustawą z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 2056), ustawą z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 poz. 1850) oraz ustawą z dnia 

11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. 

poz. 1893).”;

13) po art. 22 dodaje art. 22a w brzmieniu:

„Art. 22a. W ramach systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta podmioty 

wprowadzające produkty do obrotu na terytorium kraju realizujące obowiązki 

samodzielnie albo podmioty realizujące w ich imieniu obowiązki:

1) nie ograniczają wykonywania obowiązków do przypadków, w których zbieranie i 

przetwarzanie odpadów przynosi największe zyski;

2) zapewniają odpowiednią dostępność systemu zbierania odpadów na obszarze, w 

którym wprowadzają produkty do obrotu;



– 11 –

3) posiadają środki finansowe i organizacyjne niezbędne do wykonywania 

obowiązków;

4) stosują mechanizmy samokontroli, w szczególności audyty, w zakresie zarządzania 

finansami przeznaczonymi na realizację obowiązków, gromadzenia danych i 

sporządzania sprawozdań dotyczących produktów wprowadzanych do obrotu oraz 

zbierania i przetwarzania odpadów powstałych z produktów;

5) udostępniają publicznie informacje o realizacji celów w zakresie gospodarowania 

odpadami, w tym przestrzegania zasad określonych w pkt 1-4, a w przypadku 

organizacji realizujących obowiązki w imieniu podmiotów wprowadzających 

produkty organizacje te udostępniają dodatkowo informacje o:

a) swojej strukturze własności i członkostwa, 

b) wkładach finansowych wnoszonych przez podmioty wprowadzające 

produkty w odniesieniu do każdej tony produktu wprowadzonego do obrotu,

c) procedurze wyboru podmiotów gospodarujących odpadami.”;

14) po art. 34 dodaje się art. 34a w brzmieniu:

„Art. 34a 1. KPZPO stanowi załącznik do krajowego planu gospodarki odpadami, o 

którym mowa w art. 36 ust. 1. 

2. Program zapobiegania powstawaniu odpadów żywności stanowi część KPZPO.”;

15) w art. 35: 

a) w ust. 1:

- pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla którego jest 

sporządzany plan, w tym: 

a) informację informacje na temat istniejących środków służących 

zapobieganiu powstawaniu odpadów i oceny ich użyteczności,

b) informacje o rodzajach, ilości i źródłach powstawania odpadów, 

c) informacje o rodzajach i ilości odpadów poddawanych poszczególnym 

procesom odzysku, również w instalacjach położonych poza 

terytorium kraju, 

d) informacje o rodzajach i ilości odpadów poddawanych poszczególnym 

procesom unieszkodliwiania, również w instalacjach położonych poza 

terytorium kraju, 
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e) informacje o istniejących systemach gospodarowania odpadami, w 

tym również zbierania odpadów, 

f) informacje o rodzajach, rozmieszczeniu i mocy przerobowej 

istniejących głównych instalacji odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów, w tym wszelkie szczególne rozwiązania dotyczące olejów 

odpadowych, odpadów niebezpiecznych, odpadów zawierających 

znaczne ilości surowców krytycznych, strumieni odpadów objętych 

szczegółowymi przepisami unijnymi lub odpadów komunalnych,

g) identyfikację problemów w zakresie gospodarki odpadami, w tym 

ocenę:

- potrzeby zamknięcia istniejących obiektów gospodarowania 

odpadami i potrzeby budowy dodatkowej infrastruktury 

gospodarowania odpadami zgodnie z zasadą bliskości oraz, w razie 

potrzeby, realizacji inwestycji w celu zaspokojenia istniejących 

potrzeb,

- istniejących systemów zbierania odpadów, w tym rodzajów 

odpadów objętych tymi systemami i terytorialnego zakresu 

selektywnego zbierania, środków służących poprawie ich 

funkcjonowania oraz potrzeby stworzenia nowych systemów 

zbierania

- uwzględniającą, w razie potrzeby, podstawowe informacje 

charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki odpadami obszar, dla 

którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności 

położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą 

oraz warunki glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące 

mieć wpływ na lokalizację istniejących instalacji gospodarowania 

odpadami,

h) ocenę inwestycji i innych środków finansowych, w tym dla jednostek 

samorządu terytorialnego, niezbędnych do zaspokojenia potrzeb, o 

których mowa w lit. g tiret pierwsze,

i) informacje o środkach służących osiągnięciu celu, aby wszystkie 

odpady nadające się do poddania recyklingowi lub innemu procesowi 

odzysku, w szczególności odpady komunalne, nie były umieszczane 
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na składowisku, z wyjątkiem odpadów, których składowanie daje 

wynik najlepszy dla środowiska,

j) środki na rzecz zwalczania wszelkich form zaśmiecania środowiska 

lądowego i morskiego oraz przeciwdziałania im i uprzątania 

wszystkich rodzajów odpadów,

k) odpowiednie jakościowe lub ilościowe wskaźniki i cele, w tym 

dotyczące ilości wytworzonych odpadów i ich przetwarzania oraz 

odpadów komunalnych unieszkodliwianych lub poddawanych 

procesowi odzysku energii;”,

- pkt 4 otrzymuje brzmienie:

„4) kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 

kształtowania systemu gospodarki odpadami, podejmowanych dla osiągnięcia 

celów, o których mowa w pkt 3, w tym:

 a) rozwiązania dotyczące olejów odpadowych, odpadów 

niebezpiecznych, odpadów zawierających znaczne ilości surowców 

krytycznych oraz strumieni odpadów objętych szczegółowymi 

przepisami w zakresie gospodarki odpadami i odpadów komunalnych,

b) określenie polityki w zakresie gospodarki odpadami wraz z 

planowanymi technologiami i metodami lub polityki w zakresie 

postępowania z odpadami stwarzającymi problemy z ich 

zagospodarowaniem, w tym:

- środki, jakie należy zastosować, aby udoskonalić z punktu 

widzenia ochrony środowiska przygotowanie do ponownego 

użycia, recykling, inny niż recykling odzysk oraz 

unieszkodliwianie odpadów,

- środki zachęcające do selektywnego zbierania bioodpadów w celu 

ich kompostowania, fermentacji lub przetwarzania w inny sposób, 

który zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska, stosowania 

bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych z 

bioodpadów przy zachowaniu wysokiego poziomu ochrony życia i 

zdrowia ludzi oraz środowiska,

c) w razie potrzeby informacje dotyczące kryteriów lokalizacji 

obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami oraz 
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mocy przerobowych przyszłych instalacji do unieszkodliwiania 

odpadów lub większych instalacji do odzysku;”,

- w pkt 5 po wyrazie „finansowania” dodaje się wyrazy „oraz przewidywane koszty”;

- po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) ocenę, w jaki sposób plan wspiera realizację celów i przepisów dyrektywy 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. 

w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 

312 z 22.11.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, Dz. Urz. 

UE L 21 z 28.01.2015, str. 22, Dz. Urz. UE L 184 z 11.07.2015, str. 13, Dz. 

Urz. UE L 297 z 13.11.2015, str. 9, Dz. Urz. UE L 42 z 18.02.2017, str. 43, 

Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1 i Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, 

str. 109 );”,

b) po ust. 1 dodaje ust. 1a w brzmieniu:

„1a. KPZPO określa co najmniej środki zapobiegania powstawaniu odpadów wymienione 

w art. 19a ust. 1 oraz zawiera:

1) cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów; 

2) opis istniejących środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów, z 

wyodrębnieniem ponownego użycia, oraz ich wkład w zapobieganie 

powstawaniu odpadów;

3) wskaźniki jakościowe lub ilościowe w celu monitorowania i oceny wdrażania 

środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów, z wyodrębnieniem 

ponownego użycia, w szczególności dotyczące ilości wytwarzanych odpadów 

oraz pomiaru poziomów odpadów żywności;

4) w stosownych przypadkach informacje na temat wpływu instrumentów i 

środków określonych w załączniku 4a do ustawy na zapobieganie powstawaniu 

odpadów;

5) w stosownych przypadkach ocenę użyteczności środków określonych w 

załączniku 5 do ustawy lub innych stosowanych środków;

6) rekomendowane do realizacji działania w zakresie zapobiegania powstawaniu 

odpadów.”,

c) w ust. 8 na końcu kropkę zastępuje się przecinkiem i dodaje się wyrazy „ a także z 

art. 13 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/56/WE z dnia 17 czerwca 

2008 r. ustanawiającej ramy działań Wspólnoty w dziedzinie polityki środowiska 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilryguztgobqgy3a
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morskiego (Dz. Urz. UE L 164 z 25.6.2008, str.19, Dz. Urz. UE L 125 z 18.05.2017, 

str. 27) i art. 11 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/60/WE z dnia 23 

października 2000 r. ustanawiającej ramy wspólnotowego działania w dziedzinie 

polityki wodnej (Dz. Urz. UE L 327 z 22.12.2000. str. 1, Dz. Urz. UE L 331 z 

15.12.2001, str. 1, Dz. Urz. UE L 81 z 20.03.2008, str. 60, Dz. Urz. UE L 348 z 

24.12.2008, str. 84, Dz. Urz. UE L 140 z 5.6.2009, str.114, Dz. Urz. UE L 226 z 

24.08.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 353 z 28.12.2013, str. 8, Dz. Urz. UE L 311 z 

31.10.2014, str. 32  ).”,

d) w ust. 9 skreśla się wyrazy „,w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych,”;

16) w art. 35a w ust. 1 skreśla się wyrazy „,w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych,”;

17) w art. 36 w ust. 1 po wyrazie „wodnej” dodaje się wyrazy „oraz ministrem właściwym do 

spraw gospodarki morskiej”;

18) po art. 36 dodaje się art. 36a i art. 36b w brzmieniu:

„Art. 36a. 1. Do uchwalania i aktualizacji KPZPO oraz programu zapobiegania 

powstawaniu odpadów żywności stosuje się odpowiednio przepisy art. 36 z 

uwzględnieniem przepisów niniejszego artykułu.

2. Minister właściwy do spraw rolnictwa, minister właściwy do spraw gospodarki 

wodnej, minister właściwy do spraw gospodarki, minister właściwy do spraw 

budownictwa, planowania i zagospodarowania  przestrzennego oraz  mieszkalnictwa, 

minister właściwy do spraw gospodarki morskiej oraz minister właściwy do spraw 

zdrowia, współpracują z ministrem właściwym do spraw klimatu przy opracowywaniu 

przez niego projektu KPZPO.

3. Minister właściwy do spraw klimatu, na rok przed przystąpieniem do opracowania 

projektu KPZPO, przekazuje ministrom, o których mowa w ust. 1, informację o zamiarze 

przystąpienia do opracowania projektu KPZPO.

4. Ministrowie, o których mowa w ust. 1, każdy w zakresie swojej właściwości, 

przygotowują i przekazują ministrowi właściwemu do spraw klimatu, nie później niż na 

6 miesięcy przed terminem opracowania projektu KPZPO, niezbędne informacje  do 

określenia w KPZPO, obejmujące w szczególności :

1) wskazanie celów;

2) wdrożone oraz proponowane planowane działania; 

3) rodzaj tych działań z podziałem na prawne, administracyjne, ekonomiczne, 

edukacyjne i kontrolne;
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4) sposób, koszty i potencjalne źródło finansowania wdrażania działań;

5) oczekiwane efekty działań;

6) sposób monitorowania realizacji działań. 

5. Ministrowie, o których mowa w ust. 1, przekazują ministrowi właściwemu do 

spraw klimatu, wraz z informacją, o której mowa w ust. 3, informacje stanowiące 

podstawę do jej przygotowania.

6. Minister właściwy do spraw klimatu uzgadnia sposób uwzględnienia uwag 

zgłoszonych w wyniku konsultacji publicznych i opiniowania do projektu KPZPO z 

ministrami, o których mowa w ust. 1, w zakresie informacji, o których mowa w ust. 3. 

Art. 36b. 1. Ministrowie, o których mowa w art. 36a ust. 1, oraz ministrowie, 

wskazani jako realizujący zadania określone w KPZPO, przekazują ministrowi 

właściwemu do spraw klimatu coroczną informację o:

1) stanie realizacji celów i działań określonych w KPZPO wraz z oceną ich 

efektywności,

2) wartości wskaźników, o których mowa art. 35 ust. 1a pkt 3, określonych w 

KPZPO

- w terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy..

2. Zarząd województwa przekazuje ministrowi właściwemu do spraw klimatu 

coroczną informację o stanie realizacji działań w zakresie zapobiegania powstawaniu 

odpadów realizowanych na terenie województwa wraz z oceną ich efektywności w 

terminie do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy.

3. Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, 

wzór informacji, o której mowa w ust. 1 i ust. 2, kierując się potrzebą ujednolicenia 

przekazywanych danych.”;

19) w art. 37:

a) w ust. 1 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Aktualizacja polega na zmianie planu gospodarki odpadami co najmniej w 

zakresie wskazanym w art. 35 ust 1, 3 i 4 i art. 35a ust. 1 i 2 albo na uchwaleniu 

nowego planu gospodarki odpadami.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Plany gospodarki odpadami mogą być zmieniane pomiędzy 

aktualizacjami.”, 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:



– 17 –

„3. Przepisy art. 36 oraz 36a stosuje się odpowiednio do aktualizacji planów 

gospodarki odpadami, o której mowa w ust. 1, oraz odpowiednio do zmian planów 

gospodarki odpadami dokonywanych pomiędzy aktualizacjami tych planów.”,

d) po ust. 3 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: 

„4. Sześcioletni okres obowiązywania planu gospodarki odpadami liczy się od 

dnia uchwalenia jego ostatniej aktualizacji, o której mowa w ust. 1.”;

20) w art. 39 po ust. 2 dodaje się ust. 2a-2b w brzmieniu:

 „2a. Właściwi ministrowie, wskazani jako realizujący zadania określone w 

krajowym planie gospodarki odpadami, przygotowują i przedkładają, każdy w swoim 

zakresie, ministrowi właściwemu do spraw klimatu informację na temat realizacji tych 

zadań, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego okres sprawozdawczy, w 

terminie 9 miesięcy po upływie okresu sprawozdawczego.

2b. Minister właściwy do spraw klimatu może określić w drodze rozporządzenia 

zakres informacji, o której mowa w ust. 2a, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu 

przygotowania informacji oraz przepisami prawa Unii Europejskiej.”;

21) art. 40 otrzymuje brzmienie:

„Art. 40.1. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, 

sposób i formę sporządzania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami oraz wzór planu 

inwestycyjnego, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu przygotowywania 

wojewódzkich planów gospodarki odpadami wraz z planami inwestycyjnymi, a także 

przepisami prawa Unii Europejskiej.

2. Minister właściwy do spraw klimatu, może określić, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowy zakres, sposób, formę oraz wzór sporządzania sprawozdania z realizacji 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, kierując się potrzebą ujednolicenia sposobu 

przygotowywania sprawozdań z realizacji tych planów, a także przepisami prawa Unii 

Europejskiej.

22) w art. 42 w ust. 2 po pkt 6 dodaje się pkt 6a i 6b w brzmieniu:

„6a) wskazanie rodzajów odpadów, które mogą utracić status odpadów, o ile jest to 

przewidywane, oraz informacje wskazujące na spełnienie warunków określonych w 

art. 14 ust. 1 pkt 1, oraz szczegółowych warunków utraty statusu odpadów, o których 

mowa w art. 14 ust. 1 pkt 2, jeżeli zostały określone w przepisach Unii Europejskiej 

albo w przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a;
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6b) proponowane szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 

14 ust. 1 pkt 2, jeżeli nie zostały określone w przepisach Unii Europejskiej albo w 

przepisach wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a.;”;

23) w art. 43 w ust. 2 po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) rodzaje odpadów, które utracą status odpadów, o ile jest to przewidywane, oraz 

szczegółowe warunki utraty statusu odpadów, o których mowa w art. 14 ust. 1 pkt 

2, jeżeli nie zostały określone w przepisach Unii Europejskiej albo w przepisach 

wydanych na podstawie art. 14 ust. 1a;”;

24) w art. 49 w ust. 7 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 6-8 

w brzmieniu:

„6) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 4a ust. 2 pkt 1 lit. a, 

oraz informacji i dokumentów, o których mowa w art. 4a ust. 2 pkt 1 lit. b, 

ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;

7) zaświadczeń lub oświadczenia, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz 

informacji, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

8) zaświadczeń, oświadczenia oraz informacji, o których mowa w art. 76 ust. 2 

pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym.”;

25) w art. 50 w ust. 1 w pkt 6 lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) prowadzących recykling odpadów opakowaniowych”;

26) w art. 52:

a) w ust. 1 w pkt 7a:

- w lit. a tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- wskazanie rodzajów opakowań, w stosunku do których organizacja 

odzysku opakowań zamierza wykonywać obowiązek zapewniania 

recyklingu odpadów opakowaniowych,”,

- w lit. b tiret  pierwsze otrzymuje brzmienie:

„- kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych w celu 

poddania ich recyklingowi poza terytorium kraju,”,

- w lit. c:

- - wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„przedsiębiorców prowadzących recykling odpadów opakowaniowych:”,
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- - tiret pierwsze otrzymuje brzmienie:  

„- kod i rodzaj odpadów opakowaniowych przyjmowanych do 

recyklingu,”,

- - tiret piąte otrzymuje brzmienie:

 „- informację o miejscu prowadzenia działalności w zakresie 

recyklingu,”,

- w lit. d tiret pierwsze i drugie otrzymują brzmienie:

„- informację o sposobie wykonania obowiązku zapewnienia 

recyklingu odpadów opakowaniowych samodzielnie, za pośrednictwem 

organizacji odzysku opakowań lub organizacji samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1 tej ustawy,

 - nazwę i numer rejestrowy organizacji odzysku opakowań, której zlecił 

wykonanie obowiązku zapewnienia recyklingu odpadów 

opakowaniowych,”;

b) w ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie:

„8) wskazanie, czy jest prowadzona regeneracja olejów odpadowych lub 

inne procesy recyklingu– w przypadku przetwarzania olejów 

odpadowych”;

27) w art. 66 w ust. 4 w pkt 1 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w 

brzmieniu:

„d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prac prowadzonych przez 

osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami;”;

28) w art. 67 w ust. 3 w pkt 11 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 12 w brzmieniu:

„12) masę oraz rodzaj produktów i materiałów, powstałych w wyniku przygotowania do 

ponownego użycia, recyklingu lub innych procesów odzysku – w przypadku 

posiadacza odpadów prowadzącego odzysk.”;

29) w art. 73 w ust. 2: 

a) pkt 2 lit. d–f otrzymują brzmienie:

„d) masie poddanych recyklingowi odpadów opakowaniowych, w tym 

odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań środków 

niebezpiecznych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz z 

uwzględnieniem podziału na odpady pochodzące z gospodarstw 
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domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a także według 

sposobu ich recyklingu,

e) osiągniętych poziomach recyklingu odpadów opakowaniowych, w tym 

odpadów opakowaniowych powstałych z opakowań środków 

niebezpiecznych, z podziałem na poszczególne ich rodzaje,

f) wysokości należnej opłaty produktowej, obliczonej oddzielnie, z 

podziałem na poszczególne rodzaje opakowań, w tym opakowań środków 

niebezpiecznych - w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu 

recyklingu,”,

b) w pkt 5 lit. a tiret czwarty otrzymuje brzmienie:

 „- osiągniętym minimalnym rocznym poziomie zbierania zużytego sprzętu, 

poziomie odzysku oraz poziomie przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu zużytego sprzętu, z podziałem na grupy sprzętu,”;

30) w art. 75 w ust. 2 w pkt 2 w lit. d średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. e oraz f 

w brzmieniu: 

„e) masie i rodzaju produktów i materiałów, powstałych w wyniku przygotowania do 

ponownego użycia, recyklingu lub innych procesów odzysku – w przypadku 

posiadacza odpadów prowadzącego odzysk,

f) masie i rodzajach wytworzonych odpadów żywności;”;

31) w art. 77 ustęp 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Marszałek województwa weryfikuje informacje zawarte w sprawozdaniach, o których 

mowa w art. 73, art. 74a i art. 75, za poprzedni rok kalendarzowy, w terminie do dnia 30 

września następnego roku.”;

32) w art. 79:

a) w ust. 2 w pkt 4:

- lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) recyklingu odpadów powstałych z opakowań, o których mowa w pkt 1,”,

- po lit. a dodaje się lit. aa w brzmieniu:

„aa) odzysku i recyklingu odpadów powstałych z produktów, o których mowa 

w pkt 2,”,

b) w ust. 5 w pkt 6 kropkę zastępuje się średnikiem oraz dodaje się pkt 7-9 w brzmieniu:
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„7) zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w art. 4a ust. 2 pkt 1 lit. a, 

oraz informacje i dokumenty, o których mowa w art. 4a ust. 2 pkt 1 lit. b, ustawy 

z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach;

8) zaświadczenia lub oświadczenie, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz 

informacje, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. b, ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi;

9) zaświadczenia, oświadczenie oraz informacje, o których mowa w art. 76 ust. 2 

pkt 1, ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym.”;

33) art. 90 otrzymuje brzmienie: 

„Art. 90. 1. Oleje odpadowe zbiera się selektywnie, o ile jest to technicznie 

wykonalne, z uwzględnieniem wymagań określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 33 ust. 2 ustawy.

2. W przypadkach gdy jest to technicznie wykonalne oleje odpadowe o różnych 

właściwościach nie powinny być mieszane ze sobą ani z innymi odpadami lub 

substancjami, jeżeli takie mieszanie utrudnia ich regenerację lub inne procesy 

recyklingu.”,

34) w art. 91 w ust. 2 dodaje się zdanie drugie w brzmieniu:

„Oleje odpadowe mogą być poddawane innym procesom recyklingu, jeżeli zapewniają 

wynik całkowity równoważny lub korzystniejszy dla środowiska niż regeneracja.”;

35) w dziale VII po rozdziale 6 dodaje się rozdział 6a w brzmieniu:

„Rozdział 6a

Odpady budowlane i rozbiórkowe

Art. 101a. 1. Odpady budowlane i rozbiórkowe zbiera się oraz odbiera selektywnie 

z podziałem na co najmniej: drewno, metale, szkło, tworzywa sztuczne, gips, odpady 

mineralne: beton, cegła, płytki i materiały ceramiczne oraz kamienie.

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy gospodarstw domowych, 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz odpadów, dla których nie 

ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów, o których mowa w art. 66 ust. 4 pkt 4.

3. Odpady budowlane i rozbiórkowe, które nie zostały zebrane i odebrane w sposób 

selektywny, podlegają sortowaniu co najmniej na: drewno, metale, szkło, tworzywa 

sztuczne, gips, odpady mineralne: beton, cegła, płytki i materiały ceramiczne oraz 

kamienie.”;
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36) w art. 122 w ust. 1 po pkt 5 dodaje się pkt 5a:

„5a) selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub 

recyklingu, z wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania 

odpadów selektywnie zebranych, jeżeli składowanie daje w tym przypadku wynik 

najlepszy dla środowiska zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami;”;

37) po art. 154 dodaje się art. 154a w brzmieniu:

„154a. Przepisów art. 103-154 nie stosuje się do składowania odpadów 

wydobywczych pochodzących z poszukiwania, rozpoznawania, wydobywania, przeróbki 

i magazynowania kopalin ze złóż.”;

38) w art. 158 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a. Zakazuje się przekazywania do termicznego przekształcania odpadów 

selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do ponownego użycia lub recyklingu, z 

wyjątkiem odpadów powstających w wyniku dalszego przetwarzania odpadów 

selektywnie zebranych, jeżeli termiczne przekształcanie daje w tym przypadku wynik 

najlepszy dla środowiska zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami.”;

39) w art. 194 w ust. 1: 

a) po pkt 6 dodaje się pkt 6a w brzmieniu:

„6a) nieprowadzenie selektywnego zbierania, odbierania i sortowania odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych zgodnie z przepisami art. 101a;”,

b) po pkt 8 dodaje się pkt 8a w brzmieniu:

„8a) przekazywanie odpadów selektywnie zebranych w celu przygotowania ich do 

ponownego użycia lub recyklingu do termicznego przekształcania niezgodnie z 

przepisami art. 158 ust. 2a;”;

40) w art. 251:

a) w ust. 1:

- pkt 6-10 otrzymują brzmienie:

„6) 2021 r. – 3 304 tys. zł;

7) 2022 r. - 3 204  tys. zł;

8) 2023 r. - 3 204  tys. zł;

9) 2024 r. - 3 204  tys. zł;

10) 2025 r. - 3 204  tys. zł;”,

- dodaje się pkt 11- 15 w brzmieniu:

„11) 2026 r. - 3 204  tys. zł;



– 23 –

12) 2027 r. - 3 204  tys. zł;

13) 2028 r. - 3 204  tys. zł;

14) 2029 r. - 3 204  tys. zł;

15) 2030 r. - 3 204  tys. Zł.”,

b) ust. 3 pkt 6-13 otrzymują brzmienie:

"6) 2021 r. – 12 480 tys. zł;

7) 2022 r. – 4 450 tys. zł;

8) 2023 r. – 2 120 tys. zł;

9) 2024 r. – 1 916 tys. zł;

10) 2025 r. – 0 tys. zł;

11) 2026 r. – 0 tys. zł;

12) 2027 r. – 0 tys. zł;

13) 2028 r. – 0 tys. zł.";

41) załącznik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej 

ustawy;

42)  w załączniku nr 2a do ustawy pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odpady budowlane i rozbiórkowe, z wyłączeniem odpadów drewna i odpadów 

tworzyw sztucznych;”;

43) po załączniku nr 4 dodaje się załącznik nr 4a w brzmieniu określonym w załączniku nr 2 

do niniejszej ustawy.

Art. 2. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2320, 2361) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1b dotychczasową treść oznacza się jako ust. 1 i dodaje się ust. 2 w brzmieniu:

„2. Do postępowania z odpadami budowlanymi i rozbiórkowymi z gospodarstw 

domowych stosuje się przepisy dotyczące postępowania z odpadami komunalnymi,.”;

2) w art. 3 w ust 2: 

a) w pkt 6 po wyrazach „budowlanych i rozbiórkowych” dodaje się wyrazy „z 

gospodarstw domowych;”,

b) w pkt 9 lit. c otrzymuje brzmienie:

„c) osiągniętym przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne na 

podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, w danym roku 

kalendarzowym, wymaganym poziomie przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu, poziomie składowania odpadów komunalnych i odpadów 



– 24 –

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziomie 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania,”; 

3) w art. 3b:

a) dodaje się ust. 2a i 2b w brzmieniu:

„2a. Gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania odpadów 

komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanego 

dalej „poziomem składowania”, w wysokości:

1) 30% wagowo rocznie za każdy rok w latach 2025-2029; 

2) 20% wagowo rocznie za każdy rok w latach 2030-2034; 

3) 10% wagowo rocznie w 2035 r. i za każdy kolejny rok.

2b. Poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów komunalnych i 

odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych do 

składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, sposób 

obliczania poziomu składowania, kierując się zapewnieniem możliwości zweryfikowania 

jego osiągnięcia przez każdą gminę.”;

4) w art. 4 w ust. 2 w pkt 1 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy 

dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co 

najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, 

przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do 

odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i 

akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

a także odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych,”;

5) w art. 6r:

a) w ust. 2d  po wyrazach „przyjmowanie odpadów” dodaje wyrazy „,o których mowa w 

art. 3 ust. 2 pkt 6,”,
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b) ust. 3a otrzymuje brzmienie:

„3a. W uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości 

zużytych opon i odpadów wielkogabarytowych, stanowiących odpady komunalne, 

oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych z gospodarstw domowych, 

odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi.”;

6) w art. 9g w pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) do nieprzekroczenia poziomu składowania określonego w art. 3b ust. 2a.”;

7) w art. 9n:

a) w ust. 3 w pkt 3 uchyla się lit. d,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem 

nieruchomości jest obowiązany zamieścić w rocznym sprawozdaniu także informacje o 

osiągniętym poziomie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych oraz poziomie ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomie składowania.”;

8) w art. 9na w ust. 3 w pkt 3:

a) w lit. a po wyrazie „komunalnych” dodaje się wyrazy: „i odpadów innych niż 

komunalne,”,

b) lit. d otrzymuje brzmienie:

„d) produktów przyjętych do ponownego użycia i naprawy.”;

9) w art. 9oa w ust. 2 uchyla się pkt 2;

10) w art. 9q: 

a) w ust. 3:

- po pkt 3 dodaje się pkt 3a w brzmieniu:

„3a) informacje o masie produktów przyjętych przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych do ponownego użycia oraz naprawy;”,

- w pkt 5 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) składowania;”,

b) w ust. 5 po wyrazach „marszałkowi województwa” dodaje się wyrazy „oraz 

wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska”;
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11) w art. 9s w ust. 3:

a) po pkt 2 dodaje się pkt 2a w brzmieniu:

„2a) informacje o masie produktów przyjętych przez punkty selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych do ponownego użycia oraz naprawy;”,

b) w pkt 5 w lit. c średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się lit. d w brzmieniu:

„d) składowania;”;

12) w art. 9x: 

a) w ust. 2 w pkt 2  kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) składowania.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt 3, oblicza się jako iloczyn 

jednostkowej stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych na składowisku, określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 290 

ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, i masy 

składowanych odpadów komunalnych przekraczającej poziom składowania wyrażonej w 

Mg.”;

13) w art. 9y: 

a) w ust. 2  w pkt 2  kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w brzmieniu:

„3) składowania.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt 1 i 2, oblicza się w sposób 

określony w art. 9x ust. 3.”,

c) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt 3, oblicza się w sposób 

określony w art. 9x ust. 4.”;

16) w art. 9z: 

a) w ust. 2: 

- uchyla się pkt 2,

- w  pkt 3 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 4 w brzmieniu:

„4) składowania.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Kary pieniężne, o których mowa w ust. 2 pkt 1–3 i ust. 2a, oblicza się w 

sposób określony w art. 9x ust. 3”,

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrxhaztsltqmfyc4nbsg43tkmzvgq
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemrxhaztsltqmfyc4nbsg43tkmzvgq
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c) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:

„3a. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2 pkt 4, oblicza się w sposób 

określony w art. 9x ust. 4.”.

Art. 3. W ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. z 2020 

r. poz. 1850, 2361) w art. 4a ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zaświadczenia lub oświadczenia, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a, oraz informacje 

i dokumenty, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. b, przekazuje się za pośrednictwem BDO.”.

Art. 4. W ustawie z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach 

(Dz. U. z 2020 r. poz. 2289) wprowadza się następujące zmiany:

1) po art. 25 dodaje się art. 25a w następującym brzmieniu:

„Art. 25a. Dostawca wyrobu w rozumieniu art. 3 pkt 33 rozporządzenia (WE) nr 

1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie 

rejestracji, oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie chemikaliów 

(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliów, zmieniającego dyrektywę 

1999/45/WE oraz uchylającego rozporządzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporządzenie 

Komisji (WE) nr 1488/94, jak również dyrektywę Rady 76/769/EWG i dyrektywy 

Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (Dz. Urz. UE L 396 z 

30.12.2006, str. 1, z późn. zm.3.), zwanego dalej „rozporządzeniem nr 1907/2006”, 

przekazuje informacje Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z art. 33 ust. 1 tego 

rozporządzenia wykorzystując format i narzędzie przygotowane w tym celu przez 

Europejską Agencję Chemikaliów.”;

2) po art. 48 dodaje się art. 48a w następującym brzmieniu:

„Art. 48a. Dostawca wyrobu, który wbrew art. 25a nie przekazuje informacji 

Europejskiej Agencji Chemikaliów zgodnie z art. 33 ust. 1 rozporządzenia nr 1907/2006 

wykorzystując format i narzędzie przygotowane w tym celu przez Europejską Agencję 

Chemikaliów, podlega karze grzywny.”.

3) Zmiany rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 136 z 29.5.2007, str. 3, Dz. Urz.  UE L 304 z 
22.11.2007, str. 3, Dz. Urz. UE L 141 z 31.5.2008, s. 22, Dz. Urz. UE L 268 z 9.10.2008, str. 14, Dz. Urz. UE L 
353 z 31.12.2008, str. 1, Dz. Urz. UE L 36 z 5.2.2009, str. 84, Dz. Urz. UE L 46 z 17.2.2009, str. 3, Dz. Urz. UE 
L 36 z 5.2.2009, str. 84, Dz. Urz. UE L 164 z 26.6.2009, str. 7, Dz. Urz. UE L 86 z 1.4.2010, str. 7, Dz. Urz. UE 
L 118 z 12.5.2010, str. 89, Dz. Urz. UE L 133 z 31.5.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L  260 z 2.10.2010, s. 22, Dz. Urz. 
UE L 44 z 18.2.2011, str. 2, Dz. Urz. UE L 49 z 24.2.2011, s. 52,  Dz. Urz. UE L 58 z 3.3.2011, str. 27, Dz. 
Urz. L 136 z 24.5.2011, str. 105, Dz. Urz. UE L 69 z 16.3.2011, str. 3 i 7, Dz. Urz. z 15.4.2011, str. 12, Dz. Urz. 
UE L 134  z 21.5.2011, str. 2, Dz. Urz. UE L 37 z 10.2.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 41 z 15.2.2012, str. 1, Dz. Urz. 
UE L 128 z 16.5.2012, str. 1, Dz. Urz. UE L 252 z 19.9.2012, str. 1 i 4, Dz. Urz. UE L 252 z 20.9.2012, str. 1, Dz. 
Urz. UE L 43 z 14.2.2013, str. 24, Dz. Urz. UE L 108 z 18.4.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 158 z 10.6.2013, str. 1.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/AUTO/?uri=celex:32008R0987R%2803%29
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Art. 5. W ustawie z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2020 r. poz. 1114, 2361) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 1 w ust. 2 pkt 5 otrzymuje brzmienie:

„5) prowadzących recykling odpadów opakowaniowych;”;

2) w art. 6 w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) uzyskania wymaganych poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych, w 

tym dotyczących opłaty produktowej, oraz dokumentów potwierdzających recykling 

odpadów opakowaniowych, eksport odpadów opakowaniowych i wewnątrzwspólnotową 

dostawę odpadów opakowaniowych,”;

3) w art. 7 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zaświadczenia lub oświadczenie, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. a, oraz 

informacje, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. b, przekazuje się za pośrednictwem BDO.”;

4) w art. 8: 

a) w pkt 1:

- uchyla się lit. b,

- uchyla się lit. d,

b) w pkt 2 skreśla się wyrazy „lub innemu niż recykling procesowi odzysku”,

c) w pkt 7 lit. b otrzymuje brzmienie:

„b) marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce prowadzenia 

działalności w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych przez 

przedsiębiorcę prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych,”,

d) pkt 8 otrzymuje brzmienie:  

„8) odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to wszelkie opakowania lub 

materiały opakowaniowe, stanowiące odpady w rozumieniu przepisów ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z wyjątkiem pozostałości powstających 

w procesie produkcji;”,

e) pkt 9 i 10 otrzymują brzmienie:

„9) opakowaniu wielokrotnego użytku – rozumie się przez to opakowanie 

przeznaczone, zaprojektowane i wprowadzone do obrotu tak, aby osiągnąć w 

ramach jednego cyklu życia wielokrotną rotację przez powtórne napełnianie lub 

ponowne użycie do tego samego celu, do którego było pierwotnie 

przeznaczone; opakowanie to staje się odpadem opakowaniowym z chwilą gdy 

przestaje być wyrobem wielokrotnego użytku;
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10) opakowaniu wielomateriałowym – rozumie się przez to opakowanie wykonane 

co najmniej z dwóch warstw różnych materiałów, które nie mogą być ręcznie 

oddzielone i tworzą jedną integralną całość, składającą się z pojemnika 

wewnętrznego i obudowy zewnętrznej, którą napełnia się, przechowuje, 

transportuje i opróżnia w takiej formie;”,

f) w pkt 12:

- w lit. a skreśla się wyrazy „lub dokumenty EDPO”,

- w lit. b skreśla się wyrazy „lub dokumenty EDPO”,

- lit. c otrzymuje brzmienie”

„c) prowadzącym recykling odpadów opakowaniowych - rozumie się przez to 

przedsiębiorcę wykonującego działalność gospodarczą w zakresie 

recyklingu odpadów opakowaniowych, który w ramach tej działalności 

wystawia dokumenty DPR;”,

g) w pkt 16 skreśla się wyrazy „lub innemu niż recykling procesowi odzysku”,

h) uchyla się pkt 21;

5) w art. 10 w ust. 2:

a) pkt 3 otrzymuje brzmienie:

„3) prowadzący recykling odpadów opakowaniowych”,

b) część wspólna otrzymuje brzmienie:

-„- podlega wpisowi do rejestru na wniosek, jeżeli zamierza wystawiać 

odpowiednio dokumenty DPR lub EDPR.”;

6) w art. 12 w ust. 2 w pkt 3 po średniku dodaje się wyrazy „oksydegradowalnych opakowań z 

tworzyw sztucznych nie uważa się za opakowania ulegające biodegradacji;”;

7) w art. 16:

a) w ust. 1 skreśla się wyrazy „lub inny niż recycling proces odzysku”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Przedsiębiorca, o którym mowa w ust. 1 i 2, wpisany do rejestru, jest 

obowiązany sporządzać odpowiednio do zakresu wykonywanej działalności 

gospodarczej dokumenty DPR lub EDPR.”;

8) w art. 17:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany zapewniać 

recykling odpadów opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady 
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opakowaniowe powstałe z tego samego rodzaju opakowań jak opakowania, w 

których wprowadził produkty, z uwzględnieniem art. 18.”,

b) ust. 3 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„3. Wprowadzający produkty w opakowaniach może wykonywać obowiązek, 

o którym mowa w ust. 1, samodzielnie, jeżeli poddaje recyklingowi:”,

c) ust. 5 i 6 otrzymują brzmienie:

„5. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany przekazać 

organizacji odzysku opakowań wszelkie niezbędne dane do realizacji przejętego 

przez nią od niego obowiązku, w tym informacje o wszystkich wprowadzonych 

przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym produktach w opakowaniach 

oraz o wszystkich wprowadzonych do obrotu produktach w opakowaniach 

stanowiących podstawę do obliczenia poziomu recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 

lub 3.

6. W przypadku nieprzekazania organizacji odzysku opakowań danych, o 

których mowa w ust. 5, wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany 

do wniesienia opłaty produktowej obliczonej w odniesieniu do produktów w 

opakowaniach, o których nie poinformował organizacji odzysku opakowań, a które 

wprowadził do obrotu w roku stanowiącym podstawę do obliczenia poziomu 

recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3.”;

9) w art. 18:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach jest obowiązany 

zorganizować system zbierania oraz zapewniać recykling odpadów 

opakowaniowych po środkach niebezpiecznych, z tym że wprowadzający środki 

niebezpieczne będące środkami ochrony roślin jest obowiązany zorganizować 

system zbierania oraz zapewniać recykling odpadów opakowaniowych po środkach 

niebezpiecznych będących środkami ochrony roślin.”,

b) ust. 4a i 5 otrzymują brzmienie:

„4a. Wprowadzający środki niebezpieczne w opakowaniach samodzielnie 

wykonujący obowiązki, o których mowa w ust. 1, jest obowiązany zapewnić poziom 

recyklingu odpadów opakowaniowych po środkach niebezpiecznych co najmniej w 

wysokości określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 25 ust. 4.
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5. Przepisy ust. 1-4a stosuje się także do wprowadzającego produkty w 

opakowaniach wielomateriałowych.”;

10) w art. 20:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 

grudnia 2030 r. oraz w każdym następnym roku osiągnąć docelowy poziom 

recyklingu odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w 

załączniku nr 1 do ustawy.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany osiągnąć w 

poszczególnych latach do 2030 r., docelowy poziom recyklingu odpadów 

opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w przepisach wykonawczych 

wydanych na podstawie ust. 6.”,

c) ust. 2 i 3 otrzymuje brzmienie:

„2. Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku 

kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów 

opakowaniowych poddanych recyklingowi w tym roku oraz masy wprowadzonych 

do obrotu opakowań w poprzednim roku kalendarzowym.

3. Wprowadzający produkty w opakowaniach, który w poprzednim roku 

kalendarzowym nie wprowadzał do obrotu produktów w opakowaniach danego 

rodzaju, oblicza poziom recyklingu odpadów opakowaniowych za dany rok w 

stosunku do masy wprowadzonych przez siebie do obrotu opakowań w tym roku.”,

d) dodaje się ust. 6 w brzmieniu:

„6. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, 

roczne poziomy recyklingu odpadów opakowaniowych w poszczególnych latach do 

2030 r., które wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany osiągnąć, 

biorąc pod uwagę konieczność realizacji zobowiązań międzynarodowych.”;

11) w art. 21:

a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Przy obliczaniu osiągniętych poziomów recyklingu odpadów 

opakowaniowych do recyklingu zalicza się procesy odzysku R2-R9 wymienione w 

załączniku nr 1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.
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2. Do osiągniętego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych zalicza się 

wyłącznie recykling odpadów opakowaniowych zebranych na terytorium kraju.”,

b) dodaje się ust. 4-9 w brzmieniu:

„4. Do osiągniętego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych z drewna 

można zaliczyć się masę odpadów opakowaniowych z drewna przygotowanych do 

ponownego użycia w procesie odzysku R3 lub R12 wymienionym w załączniku nr 

1 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

5. Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi oblicza się jako 

masę opakowań, które stały się odpadami i które – po przejściu wszystkich 

niezbędnych czynności kontrolnych, sortowania i innych czynności wstępnych 

mających na celu usunięcie z nich odpadów, które nie są przedmiotem dalszego 

recyklingu opakowań – wchodzą do procesu recyklingu, w ramach którego odpady 

są faktycznie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje.

6. Masę odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji poddawanych 

obróbce tlenowej lub beztlenowej można zaliczyć do masy odpadów 

opakowaniowych poddanych recyklingowi, jeżeli w tych procesach powstaje 

kompost, materiał pofermentacyjny lub inny materiał wyjściowy, którego masa 

odpowiada, zgodnie z charakterystyką użytego procesu biodegradacji, masie 

poddanej recyklingowi, i ma on być wykorzystany jako produkt, materiał lub 

substancja z recyklingu. Jeżeli uzyskany materiał wyjściowy jest wykorzystywany 

na powierzchni ziemi, zalicza się go jako poddany recyklingowi wyłącznie wtedy, 

jeżeli to wykorzystanie przynosi korzyści rolnictwu lub prowadzi do poprawy stanu 

środowiska, w szczególności przez rekultywację.

7. Masa odpadów opakowaniowych, które utraciły status odpadów w wyniku 

działań wstępnych przed dalszym przetwarzaniem, może zostać uznana za poddaną 

recyklingowi, pod warunkiem, że materiały powstałe z tych odpadów są 

przeznaczone do późniejszego powtórnego przetworzenia na produkty, materiały lub 

substancje używane zarówno do celów pierwotnych, jak i innych. 

8. Do osiągniętego poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych nie zalicza 

się masy  odpadów opakowaniowych, które utraciły status odpadów, a które mają 

być użyte jako paliwa lub inne środki wytwarzania energii, spalane, użyte do prac 

ziemnych lub składowane.
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9. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe warunki  zaliczania masy odpadów opakowaniowych do poddanych 

recyklingowi, kierując się przepisami przyjętymi w tym zakresie przez Komisję 

Europejską.”;

12) w art. 23:

a) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi oraz 

zastosowany proces odzysku ustala się na podstawie dokumentu DPR.”;

b) ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja 

odzysku opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 

ust. 1, lub wnioskodawca określony w ust. 5 zlecą posiadaczowi odpadów 

przekazanie odpadów opakowaniowych do recyklingu, wniosek, o którym mowa w 

ust. 4 lub 5, składa w ich imieniu posiadacz odpadów.”,

c) ust. 11 otrzymuje brzmienie:

„11. W przypadku gdy wprowadzający produkty w opakowaniach w ramach 

wykonywanej działalności gospodarczej dokonuje recyklingu odpadów 

opakowaniowych, masę odpadów opakowaniowych poddanych przez niego 

recyklingowi oraz sposób recyklingu ustala się w oparciu o prowadzoną przez niego 

ilościową i jakościową ewidencję odpadów, o której mowa w art. 66 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach.”;

13) w art. 24:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Masę odpadów opakowaniowych będących przedmiotem eksportu 

odpadów opakowaniowych oraz wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 

opakowaniowych w celu poddania ich recyklingowi ustala się w oparciu o dokument 

EDPR.”,

b) ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Przedsiębiorca sporządza dokument, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 

dni od dnia wpływu wniosku o ich wystawienie, dołączając do nich uwierzytelnione 

kopie dokumentów celnych albo faktur, na podstawie których był on sporządzony, 

oraz dokumentów dotyczących transgranicznego przemieszczania odpadów 

określonych w załączniku IA, IB lub VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 
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Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 

przemieszczania odpadów.”,

c) ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe dołącza do dokumentu 

EDPR oświadczenie, że odpady opakowaniowe zostały przemieszczone zgodnie z 

przepisami rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z 

dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów oraz zostaną poddane 

recyklingowi w instalacjach spełniających co najmniej wymagania, jakie spełniają 

instalacje eksploatowane na terytorium kraju.”,

d) po ust. 6 dodaje się ust. 6a w brzmieniu:

„6a. Przedsiębiorca eksportujący odpady opakowaniowe, który sporządza 

dokument EDPR, jest obowiązany posiadać kopie dokumentacji potwierdzającej 

spełnienie przez instalację, do której eksportuje odpady opakowaniowe, co najmniej 

wymagań, jakie spełniają instalacje eksploatowane na terytorium kraju, w 

szczególności potwierdzającej posiadanie przez prowadzącego instalację zezwolenia 

na recykling eksportowanych odpadów lub dokument równoważny, wydanego przez 

właściwy organ kraju, w którym te odpady są przetwarzane.”;

14) w art. 25:

a) w ust. 3 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) cele i termin realizacji porozumienia, w tym przewidziane do osiągnięcia poziomy 

recyklingu;”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, 

minimalne roczne poziomy recyklingu dla opakowań wielomateriałowych oraz dla 

opakowań po środkach niebezpiecznych, w poszczególnych latach, poniżej których 

nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu, kierując się kosztami 

utworzenia systemu, o którym mowa w ust. 1, mocami przerobowymi istniejących i 

planowanych instalacji oraz ochroną środowiska, zdrowia i życia ludzi.”,

c) ust. 5a i 5b otrzymują brzmienie:

„5a. Wprowadzający, o którym mowa w ust. 1, jest obowiązany przekazać 

organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w ust. 1, wszelkie niezbędne 

dane do realizacji przejętego przez nią od niego obowiązku, w tym informacje o 

wszystkich wprowadzonych przez niego do obrotu w danym roku kalendarzowym 
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produktach w opakowaniach oraz o wszystkich wprowadzonych do obrotu 

produktach w opakowaniach stanowiących podstawę do obliczenia poziomu 

recyklingu zgodnie z art. 20 ust. 2 lub 3.

5b. W przypadku nieprzekazania organizacji samorządu gospodarczego, o 

której mowa w ust. 1, danych, o których mowa w ust. 5a, wprowadzający, o którym 

mowa w ust. 1, jest obowiązany do wniesienia opłaty produktowej obliczonej w 

odniesieniu do produktów w opakowaniach, o których nie poinformował organizacji 

samorządu gospodarczego, o której mowa w ust. 1, a które wprowadził do obrotu w 

roku stanowiącym podstawę do obliczenia poziomu recyklingu zgodnie z art. 20 

ust. 2 lub 3.”,

d) ust. 10 otrzymuje brzmienie:

„10. W przypadku gdy cele określone w porozumieniu nie zostaną osiągnięte 

w terminie, wprowadzający, o których mowa w ust. 1, będący jego stronami są 

obowiązani do wniesienia opłaty produktowej, obliczonej jako iloczyn masy 

odpadów opakowaniowych brakującej do osiągnięcia przyjętych w porozumieniu 

poziomów recyklingu liczonej w stosunku do masy opakowań wprowadzonych do 

obrotu przez danego przedsiębiorcę i podwójnej stawki opłaty produktowej 

określonej dla danego rodzaju opakowania, za każdy rok kalendarzowy, w którym 

cele te nie zostały osiągnięte.”;

15) w art. 34 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wprowadzający produkty w opakowaniach oraz organizacja odzysku opakowań, 

którzy nie wykonali obowiązku określonego w art. 17 ust. 1, są obowiązani wnieść opłatę 

produktową obliczoną oddzielnie w przypadku nieosiągnięcia wymaganego poziomu 

recyklingu oraz recyklingu dla wszystkich opakowań razem.”;

16) w art. 35 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze rozporządzenia, 

szczegółowe stawki opłat produktowych dla poszczególnych rodzajów opakowań, 

kierując się negatywnym oddziaływaniem na środowisko odpadów opakowaniowych 

powstałych z tych opakowań, kosztami ich zagospodarowania oraz biorąc pod uwagę, że 

opłata produktowa powinna stanowić zachętę do poddawania odpadów opakowaniowych 

recyklingowi.”;

17) w art. 42 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i recyklingu odpadów opakowaniowych,”;
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18) w art. 45 ust. 5 otrzymuje brzmienie:

„5. Wprowadzający produkty w opakowaniach, wykonujący obowiązek określony 

w art. 17 ust. 1 za pośrednictwem organizacji odzysku opakowań, który nie przekazał tej 

organizacji informacji o wszystkich wprowadzonych przez siebie do obrotu produktach 

w opakowaniach stanowiących podstawę do obliczenia poziomu recyklingu zgodnie z art. 

20 ust. 2 lub 3, jest obowiązany sporządzić i złożyć marszałkowi województwa roczne 

sprawozdanie w zakresie tych produktów w opakowaniach, o których nie przekazał 

informacji organizacji odzysku opakowań, na zasadach określonych w dziale V rozdziale 

2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.”;

19) w art. 46 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Przedsiębiorcy:

1) prowadzący recykling odpadów opakowaniowych, którzy sporządzają dokumenty 

DPR i posiadają zezwolenie na przetwarzanie odpadów, o którym mowa w art. 41 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, pozwalające na recykling odpadów o 

masie przekraczającej 400 Mg,

2) eksportujący odpady opakowaniowe oraz przedsiębiorcy dokonujący 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, którzy sporządzili w 

danym roku kalendarzowym dokumenty EDPR potwierdzające eksport odpadów 

opakowaniowych lub wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych o 

masie przekraczającej 400 Mg

- są obowiązani do przeprowadzenia rocznego audytu zewnętrznego, zwanego dalej 

„audytem”.”;

20) w art. 48:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Celem audytu jest sprawdzenie wiarygodności danych zawartych w 

dokumentach DPR, dokumentach EDPR, dokumentach celnych i fakturach, o 

których mowa w art. 24 ust. 3, sporządzonych w roku kalendarzowym, którego 

dotyczy audyt,  oraz w dokumentach, o których mowa w art. 24 ust. 6a.”,

b) w ust. 2 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) spełniania wymagań wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 

w tym zgodności prowadzonego recyklingu z posiadanymi decyzjami;

2) możliwości technicznych, w tym mocy przerobowych instalacji posiadanych przez 

prowadzącego recykling pozwalających na przetwarzanie odpadów 
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opakowaniowych w wielkości odpowiadającej danym zawartym w dokumentach 

DPR sporządzonych w danym roku;”;

21) w art. 52 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Marszałek województwa, w drodze decyzji, zobowiązuje przedsiębiorcę do 

przedłożenia ewidencji, o której mowa w art. 22 ust. 1, oraz dokumentów DPR lub EDPR, 

w przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa w art. 73 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach, budzi wątpliwości co do prawidłowości wypełnienia lub 

gdy jest to niezbędne do prowadzenia innych postępowań z zakresu ochrony środowiska 

należących do jego właściwości.”;

22) w art. 53:

a) w ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie:

„1) prowadzących recykling odpadów opakowaniowych;”,

b) ust. 4a i 4b otrzymują brzmienie:

„4a. W przypadku stwierdzenia rażących nieprawidłowości, w wyniku kontroli 

przeprowadzonej na podstawie ust. 2 lub 2a, marszałek województwa unieważnia, w 

drodze decyzji wydawanej z urzędu, dokumenty DPR lub EDPR, wobec których 

wykazano niezgodność informacji dotyczących zagospodarowania odpadów 

opakowaniowych zawartych w tych dokumentach ze stanem faktycznym.

4b. Wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku 

opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, 

lub wnioskodawca określony w art. 23 ust. 5, którym zostały przekazane dokumenty 

DPR lub EDPR, które zostały unieważnione, są obowiązani do złożenia 

skorygowanego sprawozdania, o którym mowa w art. 73 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia, w którym decyzja, 

o której mowa w ust. 4a, stała się ostateczna.”;

23) w art. 56 w ust. 1:

a) w pkt 1 uchyla się lit. b oraz d,

b) w pkt 9uchyla się lit. b oraz d,

c) w pkt 10uchyla się lit. b oraz d,

d) w pkt 12 lit. a otrzymuje brzmienie:

„a) dostępnych systemów zwrotu, zbierania i recyklingu odpadów 

opakowaniowych,”;
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24) załącznik nr 1 do ustawy otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 3 do niniejszej 

ustawy;

25) w załączniku nr 2 do ustawy uchyla się pkt 2.

Art. 6. W ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1893, 2361) wprowadza się następujące zmiany:

1) w art. 21 dodaje się ust. 4 w brzmieniu:

„4. 

Minister właściwy do spraw klimatu może określić, w drodze rozporządzenia, 

warunki zaliczania masy zużytego sprzętu do masy zużytego sprzętu poddanej 

recyklingowi, kierując się koniecznością ujednolicenia sposobu obliczania poziomów 

odzysku oraz przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu, o 

których mowa w ust. 1 oraz kierując się przepisami przyjętymi w tym zakresie przez 

Komisję Europejską.”;

2) w art. 76 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Zaświadczenia, oświadczenie oraz informacje, o których mowa w ust. 2 pkt 1, 

przekazuje się za pośrednictwem BDO.”;

3) uchyla się art. 89.

Art. 7. W ustawie z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1403 oraz z 2020 r. poz. 2361) wprowadza się następujące 

zmiany:

1) w art. 6:

a) w pkt 1:

- lit. a - e otrzymują brzmienie:

„a) po ust. 3 dodaje się ust. 3a w brzmieniu: 

„3a. Dokument, o którym mowa w ust. 3, sporządza się za 

pośrednictwem indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i 

opakowaniach oraz o gospodarce odpadami, o której mowa w art. 79 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, zwanej dalej „BDO”.”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Dokument, o którym mowa w ust. 3, jest sporządzany przez 

przedsiębiorcę prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych na 

wniosek złożony, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, przez 
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wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację odzysku 

opakowań lub organizację samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 

25 ust. 1.”,

 c) w ust. 5 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:

„W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących wyłącznie 

z gospodarstw domowych dokument DPR jest sporządzany przez 

przedsiębiorcę prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych na 

złożony, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wniosek:”,

d) ust. 6-7 otrzymują brzmienie:

„6. Przedsiębiorca prowadzący recykling odpadów opakowaniowych 

jest obowiązany sporządzić dokument DPR, w przypadku gdy 

wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku 

opakowań, organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 

ust. 1, lub wnioskodawca określony w ust. 5 przekazali odpady 

opakowaniowe bezpośrednio lub za pośrednictwem innego posiadacza 

odpadów do recyklingu, jeżeli wniosek, o którym mowa w ust. 4 lub 5, 

został złożony nie później niż w terminie 30 dni od upływu kwartału, w 

którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu. 

6a. Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 6 wprowadzający 

produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań, organizacja 

samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, lub 

wnioskodawca określony w ust. 5, w tym również ci, którzy nie przekazali 

odpadów opakowaniowych do recyklingu, złożyli wniosek o sporządzenie 

dokumentu DPR, nie później jednak niż 2 miesiące po upływie kwartału, 

w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu 

przedsiębiorca prowadzący recykling odpadów opakowaniowych może 

sporządzić ten dokument. 

7. Przedsiębiorca prowadzący recykling odpadów opakowaniowych 

sporządza dokument, o którym mowa w ust. 3, w terminie 7 dni od dnia 

wpływu wniosku o jego sporządzenie.”,

e) ust. 9-10b otrzymują brzmienie:

„9. Przedsiębiorca prowadzący recykling odpadów opakowaniowych 

udostępnia dokument, o którym mowa w ust. 3, za pośrednictwem 
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indywidualnego konta w BDO,  wprowadzającemu produkty w 

opakowaniach, organizacji odzysku opakowań, albo organizacji samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, oraz marszałkowi 

województwa. 

10. Przedsiębiorca prowadzący recykling odpadów opakowaniowych 

udostępnia dokument, o którym mowa w ust. 3, podmiotom wskazanym w 

ust. 9, w terminie określonym w ust. 7.

10a. W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących 

wyłącznie z gospodarstw domowych przedsiębiorca prowadzący recykling 

odpadów opakowaniowych udostępnia dokument, o którym mowa w ust. 

3, za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, wnioskodawcy 

określonemu w ust. 5, w terminie określonym w ust. 7.

10b. Wnioskodawca określony w ust. 5 uzupełnia dokument, o 

którym mowa w ust. 10a, nie później niż 2 miesiące po upływie kwartału, 

w którym odpady opakowaniowe zostały przekazane do recyklingu, 

wpisując w nich wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację 

odzysku opakowań albo organizację samorządu gospodarczego, o której 

mowa w art. 25 ust. 1, i niezwłocznie udostępnia, za pośrednictwem 

indywidualnego konta w BDO, wpisanemu podmiotowi oraz marszałkowi 

województwa właściwemu ze względu na miejsce prowadzenia 

działalności przez prowadzącego recykling odpadów opakowaniowych.”,”,

- lit. g otrzymuje brzmienie:

„g) po ust. 12 dodaje się ust. 12a w brzmieniu:

„12a. Dokument DPR zawiera: 

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, podmiotu, dla którego przeznaczony jest dokument; 

2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, podmiotu wnioskującego o sporządzenie dokumentu; 

3)  imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz numer 

rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 
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2012 r. o odpadach, podmiotu prowadzącego recykling odpadów 

opakowaniowych; 

4) informacje o masie odpadów opakowaniowych przyjętych do recyklingu z 

podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz na odpady pochodzące z 

gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa domowe, a 

także o sposobie ich recyklingu, o numerze karty przekazania odpadów 

potwierdzającej ich przyjęcie oraz o kwartale, w którym zostały 

przyjęte.”,”,

b) w pkt 2 lit. a – g otrzymują brzmienie:

„a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Dokument, o którym mowa w ust. 1, sporządza się za 

pośrednictwem indywidualnego konta w BDO.”,

 b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dokument, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany przez 

przedsiębiorcę: 

1) eksportującego odpady opakowaniowe, 

2) dokonującego wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów 

opakowaniowych 

- na wniosek złożony, za pośrednictwem indywidualnego konta w 

BDO, przez wprowadzającego produkty w opakowaniach, organizację 

odzysku opakowań lub organizację samorządu gospodarczego, o której 

mowa w art. 25 ust. 1.”,

 c) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Dokument, o którym mowa w ust. 1, jest sporządzany na 

podstawie dokumentu celnego potwierdzającego wywóz odpadów 

opakowaniowych poza obszar celny Unii Europejskiej w celu poddania ich 

recyklingowi albo na podstawie faktury potwierdzającej 

wewnątrzwspólnotową dostawę odpadów opakowaniowych w celu 

poddania ich recyklingowi oraz na podstawie dokumentu dotyczącego 

transgranicznego przemieszczania odpadów określonego w załączniku IA, 

IB lub VII do rozporządzenia (WE) nr 1013/2006 Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania 

odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, Dz. Urz. UE L 309 z 
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27.11.2007, str. 7, Dz. Urz. UE L 188 z 16.07.2008, str. 7, Dz. Urz. UE L 

87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 97 z 16.04.2009, str. 8, Dz. Urz. 

UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, Dz. Urz. UE L 119 z 13.05.2010, str. 1, 

Dz. Urz. UE L 210 z 11.08.2010, str. 35, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2011, 

str. 2, Dz. Urz. UE L 336 z 20.12.2011, str. 74, Dz. Urz. UE L 46 z 

17.02.2012, str. 30, Dz. Urz. UE L 79 z 21.03.2013, str. 19, Dz. Urz. UE L 

330 z 10.12.2013, str. 1, Dz. Urz. UE L 334 z 13.12.2013, str. 46, Dz. Urz. 

UE L 189 z 27.06.2014, str. 135, Dz. Urz. UE L 332 z 19.11.2014, str. 15, 

Dz. Urz. UE L 277 z 22.10.2015, str. 61, Dz. Urz. UE L 294 z 11.11.2015, 

str. 1.).”,

 d) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Przedsiębiorca jest obowiązany sporządzić dokument, o którym 

mowa w ust. 1, w przypadku gdy wprowadzający produkty w 

opakowaniach, organizacja odzysku opakowań lub organizacja samorządu 

gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, przekazali odpady 

opakowaniowe bezpośrednio lub za pośrednictwem innego posiadacza 

odpadów odpowiednio do eksportu odpadów opakowaniowych albo 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych, jeżeli 

wniosek, o którym mowa w ust. 2, został złożony nie później niż w terminie 

30 dni od upływu kwartału, w którym odpady opakowaniowe zostały 

przekazane odpowiednio do eksportu odpadów opakowaniowych albo 

wewnątrzwspólnotowej dostawy odpadów opakowaniowych.”,

 e) ust. 4a i 5 otrzymują brzmienie:

„4a. Jeżeli po upływie terminu określonego w ust. 4 wprowadzający 

produkty w opakowaniach, organizacja odzysku opakowań lub organizacja 

samorządu gospodarczego, o której mowa w art. 25 ust. 1, w tym również 

ci, którzy nie przekazali odpadów opakowaniowych odpowiednio do 

eksportu odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy 

odpadów opakowaniowych, złożyli wniosek o sporządzenie dokumentu 

EDPR, nie później jednak niż 2 miesiące po upływie kwartału, w którym 

odpady opakowaniowe zostały przekazane odpowiednio do eksportu 

odpadów opakowaniowych albo wewnątrzwspólnotowej dostawy 
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odpadów opakowaniowych, przedsiębiorca może sporządzić ten 

dokument.

5. Przedsiębiorca sporządza dokument, o którym mowa w ust. 1, w 

terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku o jego sporządzenie, dołączając do 

niego kopie dokumentów celnych albo faktur, na podstawie których był on 

sporządzony.”,

 f) ust. 8-10 otrzymują brzmienie:

„8. Przedsiębiorca sporządzający dokument, o którym mowa w ust. 1, 

udostępnia go za pośrednictwem indywidualnego konta w BDO, 

wprowadzającemu produkty w opakowaniach, organizacji odzysku 

opakowań albo organizacji samorządu gospodarczego, o której mowa w 

art. 25 ust. 1, oraz marszałkowi województwa.

9. Przedsiębiorca sporządzający dokument, o którym mowa w ust. 1, 

udostępnia go podmiotom wskazanym w ust. 8, w terminie określonym w 

ust. 5.

10. Wprowadzający produkty w opakowaniach, organizacja odzysku 

opakowań oraz organizacja samorządu gospodarczego, o której mowa w 

art. 25 ust. 1, są obowiązani przechowywać dokumenty celne i faktury, o 

których mowa w ust. 3 oraz dokumenty, o których mowa w ust. 6a, przez 

5 lat, licząc od końca roku kalendarzowego, którego dokumenty dotyczą.”,

 g) po ust. 10 dodaje ust. 10a w brzmieniu:

„10a. Dokument EDPR zawiera: 

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz 

numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, podmiotu, dla którego przeznaczony jest dokument; 

2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz 

numer rejestrowy, o którym mowa w art. 54 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, eksportera odpadów opakowaniowych albo 

wewnątrzwspólnotowego dostawcy odpadów opakowaniowych; 

3) imię i nazwisko lub nazwę oraz adres zamieszkania lub siedziby 

odbiorcy odpadów; 

4) informacje o masie odpadów opakowaniowych przekazanych do 

recyklingu z podziałem na poszczególne ich rodzaje oraz na odpady 
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pochodzące z gospodarstw domowych i z innych źródeł niż gospodarstwa 

domowe, a także według sposobu ich recyklingu oraz o kwartale, w którym 

zostały przekazane.”,”,

c) uchyla się pkt 3 i 4;

2) w art. 7 w pkt 1 lit. a otrzymuje brzmienie: 

„a) ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Prowadzący zakład przetwarzania sporządza zaświadczenie o 

zużytym sprzęcie za poprzedni rok kalendarzowy, za pośrednictwem 

indywidualnego konta w Bazie danych o produktach i opakowaniach oraz 

o gospodarce odpadami, o której mowa w art. 79 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, zwanej dalej „BDO”.

2. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie zawiera:

1) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz 

numer rejestrowy prowadzącego zakład przetwarzania;

2) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz 

numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie recyklingu;

3) imię i nazwisko lub nazwę, adres zamieszkania lub siedziby oraz 

numer rejestrowy prowadzącego działalność w zakresie innych niż 

recykling procesów odzysku;

4) informacje o masie zużytego sprzętu przyjętego do zakładu 

przetwarzania dla wprowadzającego sprzęt, w podziale na sprzęt 

pochodzący z gospodarstw domowych oraz źródeł innych niż 

gospodarstwa domowe;

5) informacje o masie zużytego sprzętu przetworzonego w zakładzie 

przetwarzania dla wprowadzającego sprzęt;

6) numer i nazwę grupy sprzętu, z którego powstał przetworzony w 

zakładzie przetwarzania zużyty sprzęt, z wyodrębnieniem paneli 

fotowoltaicznych;

7) informacje o masie zużytego sprzętu przygotowanego do 

ponownego użycia dla wprowadzającego sprzęt;

8) informacje o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu 

przygotowanych do ponownego użycia dla wprowadzającego sprzęt;
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9) informacje o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, 

poddanych recyklingowi i innym niż recykling procesom odzysku dla 

wprowadzającego sprzęt;

10) oznaczenie zastosowanego procesu odzysku, z podaniem rodzaju 

procesu określonego w przepisach ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach;

11) informacje o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu 

poddanych unieszkodliwianiu dla wprowadzającego sprzęt;

12) oznaczenie zastosowanego procesu unieszkodliwiania, z 

podaniem rodzaju procesu określonego w przepisach ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach;

13) informacje o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu 

wywiezionych z terytorium kraju na terytorium państwa niebędącego 

państwem członkowskim w celu poddania recyklingowi, innym niż 

recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu dla wprowadzającego 

sprzęt;

14) informacje o masie odpadów powstałych ze zużytego sprzętu 

wywiezionych z terytorium kraju na terytorium innego niż Rzeczpospolita 

Polska państwa członkowskiego w celu poddania recyklingowi, innym niż 

recykling procesom odzysku lub unieszkodliwianiu dla wprowadzającego 

sprzęt.”;”.

Art. 8. W ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579, z 2020 r. poz. 

568, 695, 875, 2361) w art. 16 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Wyłączenie obowiązku ujęcia instalacji do recyklingu odpadów w planie 

inwestycyjnym, o którym mowa w art. 35a ustawy zmienianej w art. 6, jako warunku 

dopuszczalności finansowania budowy, rozbudowy lub modernizacji instalacji 

przeznaczonych do przetwarzania odpadów komunalnych, ze środków Unii 

Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, o którym mowa 

w art. 35 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 6 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, 

dotyczy inwestycji uwzględnionych w ramach wdrażania perspektywy 

programowania środków Unii Europejskiej na lata 2014-2020 oraz na lata 2021-

2027.”.
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Art. 9. 1. Krajowy plan gospodarki odpadami oraz wojewódzkie plany gospodarki 

odpadami obowiązujące w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zachowują moc do dnia 

wejścia w życie aktualizacji tych planów.  

2. Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, o którym mowa w art. 19a ust. 

3 ustawy zmienianej w art. 1, jest sporządzany po raz pierwszy jako załącznik do krajowego 

planu gospodarki odpadami w ramach pierwszej aktualizacji krajowego planu gospodarki 

odpadami dokonywanej po dniu wejścia w życie niniejszej ustawy. 

3. W terminie 18 miesięcy od dnia ogłoszenia aktualizacji krajowego planu gospodarki 

odpadami, o której mowa w ust. 2, sejmik województwa dokonuje aktualizacji albo zmiany 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w celu dostosowania tego planu do przepisów 

ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą oraz do krajowego planu 

gospodarki odpadami. 

Art. 10. Wyłączenie z zakresu odpadów komunalnych odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych, będące konsekwencją zmiany w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 1, 

nie ma zastosowania do warunku dopuszczalności finansowania budowy, rozbudowy lub 

modernizacji inwestycji przeznaczonych do zbierania lub przetwarzania odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej, o którym mowa w art. 35 ust. 9 ustawy zmienianej w art. 1, wobec 

inwestycji uwzględnionych w ramach wdrażania perspektywy programowania środków Unii 

Europejskiej na lata 2014-2020.

Art. 11 1. Informacje, o których mowa w art. 36b ust. 1 i 2 ustawy zmienianej w art. 1 

sporządza się po raz pierwszy za rok, w którym uchwalona zostanie aktualizacja krajowego 

planu gospodarki odpadami, o której mowa w art. 9 ust. 2.

2. Informację, o której mowa w art. 39 ust. 2a ustawy zmienianej w art. 1 sporządza się 

po raz pierwszy za lata 2020-2022.

Art. 12. 1. Do sprawozdania z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami oraz do 

sprawozdań z realizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami sporządzanych za lata 

2017-2019 stosuje się przepisy dotychczasowe.

2. Do sprawozdania z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami oraz do 

sprawozdań z realizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami sporządzanych za lata 

2020-2022 stosuje się przepisy nowe.
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Art. 13. 1. Do dnia 31 grudnia 2021 r. do ewidencji odpadów stosuje się przepisy 

dotychczasowe.

2. Do sprawozdań, o których mowa w art. 73-75 ustawy zmienianej w art. 1, za 2020 r. 

i 2021 r., stosuje się przepisy dotychczasowe, przy czym w sprawozdaniach, o których mowa 

w art. 73 ust. 2 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 1 niniejszej ustawy, w informacji o osiągniętym 

minimalnym rocznym poziomie zbierania zużytego sprzętu, poziomie odzysku oraz poziomie 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu zużytego sprzętu nie wyodrębnia się paneli 

fotowoltaicznych.

Art. 14. Informacje o osiągniętych poziomach składowania odpadów, o których mowa w 

art. 9q ust. 3 pkt 5 oraz 9s ust. 3 pkt 5 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym 

niniejszą ustawą, za 2020 r., przekazywane są odpowiednio w sprawozdaniu, o którym mowa 

w art. 9q ust. 1 oraz 9s ust. 1 ustawy zmienianej w art. 2, sporządzanym i przekazywanym za 

2021 r.

Art. 15. 1. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 30 ust. 4 oraz 

art. 30 ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia 

wejścia w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 30 ust. 4 oraz art. 30 

ust. 5 ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 40 pkt 1 ustawy 

zmienianej w art. 1 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia w życie 

przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

3. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 25 ust. 4 oraz art. 35 

ust. 2 ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu dotychczasowym zachowują moc do dnia wejścia 

w życie przepisów wykonawczych wydanych na podstawie art. 25 ust. 4 oraz art. 35 ust. 2 

ustawy zmienianej w art. 5 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą.

Art. 16. Rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały, wydane przed dniem wejścia 

w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu 

dotychczasowym, do przepisów ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą 

ustawą, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy.

Art. 17. 1. W sprawach wszczętych i niezakończonych decyzją ostateczną przed dniem 

wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe.
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2.. Zezwolenia na przetwarzanie odpadów wydane przed dniem wejścia w życie 

niniejszej ustawy zachowują ważność przez okres, na jaki zostały wydane.

Art. 18. Do opłat produktowych oraz wpływów z opłat produktowych wynikających 

z ustawy zmienianej w art. 5 należnych do roku 2021 włącznie stosuje się przepisy 

dotychczasowe.

Art. 19. Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 r., z wyjątkiem:

1) art. 1 pkt 25, 26 lit. a, 29 lit. a, 32 lit. a i art. 5które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 

2022  r.;

2) art. 1 pkt 35 i 39 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
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Załączniki do ustawy z dnia .........................

(Poz. .......................)

Załącznik nr 1

NIEWYCZERPUJĄCY WYKAZ PROCESÓW ODZYSKU

R1 Wykorzystanie głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii(*)

R2 Odzysk/regeneracja rozpuszczalników

R3 Recykling lub odzysk substancji organicznych, które nie są stosowane jako 

rozpuszczalniki (w tym kompostowanie i inne biologiczne procesy przekształcania)(**)

R4 Recykling lub odzysk metali i związków metali(***)

R5 Recykling lub odzysk innych materiałów nieorganicznych(****)

R6 Regeneracja kwasów lub zasad

R7 Odzysk składników stosowanych do redukcji zanieczyszczeń

R8 Odzysk składników z katalizatorów

R9 Powtórna rafinacja lub inne sposoby ponownego użycia olejów

R10 Obróbka na powierzchni ziemi przynosząca korzyści dla rolnictwa lub poprawę stanu 

środowiska

R11 Wykorzystywanie odpadów uzyskanych w wyniku któregokolwiek z procesów 

wymienionych w pozycji R1-R10

R12 Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych 

w pozycji R1-R11(*****)

R13 Magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów wymienionych w 

pozycji R1-R12 (z wyjątkiem wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów) 

(*) Pozycja obejmuje również spalarnie odpadów przeznaczone do przetwarzania stałych 

komunalnych odpadów, pod warunkiem że ich efektywność energetyczna jest równa lub 

większa niż:
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- 0,60 dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie ze stosownymi 

przepisami wspólnotowymi obowiązującymi przed dniem 1 stycznia 2009 r.,

- 0,65 dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 grudnia 2008 r., przy 

zastosowaniu następującego wzoru:

Efektywność energetyczna = (Ep - (Ef + Ei))/(0,97 × (Ew + Ef)),

gdzie:

Ep - oznacza ilość energii produkowanej rocznie jako energia cieplna lub elektryczna; 

oblicza się ją przez pomnożenie ilości energii elektrycznej przez 2,6, a energii cieplnej 

wyprodukowanej w celach komercyjnych przez 1,1 (GJ/rok),

Ef - oznacza ilość energii wprowadzanej rocznie do systemu, pochodzącej ze spalania 

paliw biorących udział w wytwarzaniu pary (GJ/rok),

Ew - oznacza roczną ilość energii zawartej w przetwarzanych odpadach, obliczanej przy 

zastosowaniu dolnej wartości opałowej odpadów (GJ/rok),

Ei - oznacza roczną ilość energii wprowadzanej z zewnątrz z wyłączeniem Ew i Ef 

(GJ/rok),

0,97 - jest współczynnikiem uwzględniającym straty energii przez popiół denny i 

promieniowanie.

Wzór ten stosowany jest zgodnie z dokumentem referencyjnym dotyczącym najlepszych 

dostępnych technik dla termicznego przekształcania odpadów.

Wynik wzoru na efektywność energetyczną mnoży się przez współczynnik korekcyjny 

związany z klimatem (CCF), jak pokazano poniżej:

1) CCF dla działających instalacji, które otrzymały zezwolenie zgodnie z 

prawodawstwem unijnym obowiązującym przed dniem 1 września 2015 r.:

CCF = 1, jeżeli HDD ≥ 3 350

CCF = 1,25, jeżeli HDD ≤ 2 150

CCF = - (0,25/1 200) × HDD + 1,698, kiedy 2 150 < HDD < 3 350

2) CCF dla instalacji, które otrzymały zezwolenie po dniu 31 sierpnia 2015 r., oraz dla 

instalacji, o których mowa w pkt 1, po dniu 31 grudnia 2029 r.:
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CCF = 1, jeżeli HDD ≥ 3 350

CCF = 1,12, jeżeli HDD ≤ 2 150

CCF = - (0,12/1 200) × HDD + 1,335, kiedy 2 150 < HDD < 3 350

(Uzyskaną wartość CCF zaokrągla się do trzech miejsc po przecinku).

Za wartość HDD (stopniodni grzania) uznaje się średnią wartości rocznych HDD dla 

lokalizacji obiektów przekształcania termicznego z 20 kolejnych lat przed rokiem, za który 

oblicza się CCF. Aby obliczyć wartość HDD, należy zastosować poniższą metodę ustanowioną 

przez Eurostat: HDD wynosi (18○C - Tm) × d, jeżeli Tm nie przekracza 15○C (wartość 

progowa dla ogrzewania), oraz zero, jeżeli Tm wynosi powyżej 15○C, przy czym Tm jest to 

średnia (Tmin + Tmax)/2 temperatura zewnętrzna z okresu d dni. Obliczenia należy 

wykonywać codziennie (d = 1), sumując wyniki do roku.

(**)W tym przygotowanie do ponownego użycia, zgazowanie i piroliza z 

wykorzystaniem tych składników jako odczynników chemicznych.

(***) W tym przygotowanie do ponownego użycia.

(****)W tym przygotowanie do ponownego użycia, recykling nieorganicznych 

materiałów budowlanych, odzysk materiałów nieorganicznych polegający na pracach 

ziemnych i usuwanie substancji powodujących ryzyko z wydobytych mas gleby i ziemi 

prowadzące do ich odzysku..

(*****)Jeżeli nie istnieje inny właściwy kod R, może to obejmować procesy wstępne 

poprzedzające przetwarzanie wstępne odpadów, jak np. demontaż, sortowanie, kruszenie, 

zagęszczanie, granulację, suszenie, rozdrabnianie, kondycjonowanie, przepakowywanie, 

separację, tworzenie mieszanek lub mieszanie przed poddaniem któremukolwiek z procesów 

wymienionych w poz. R1-R11.
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Załącznik nr 2

Przykłady instrumentów ekonomicznych i innych środków zachęcających do stosowania 

hierarchii sposobów postępowania z odpadami:

1. Opłaty za składowanie i spalanie odpadów oraz ograniczenia w stosowaniu tych procesów, 

zachęcające do zapobiegania powstawaniu odpadów i do recyklingu, przy utrzymaniu 

składowania jako najmniej pożądanej metody gospodarowania odpadami.

2. Systemy opłat proporcjonalnych do ilości odpadów, pobieranych od wytwórców odpadów 

na podstawie rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów i zachęcających do segregowania u 

źródła odpadów podlegających recyklingowi oraz do zmniejszenia ilości odpadów mieszanych.

3. Zachęty podatkowe do nieodpłatnego oddawania produktów, zwłaszcza żywności.

4. Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do różnych rodzajów 

odpadów oraz środki służące poprawie ich skuteczności, rentowności i zarządzania.

5. Systemy zwrotu kaucji i inne środki zachęcające do wydajnego zbierania zużytych 

produktów i materiałów.

6. Należyte planowanie inwestycji w infrastrukturę gospodarowania odpadami, w tym z 

wykorzystaniem funduszy unijnych.

7. Zrównoważone zamówienia publiczne zachęcające do lepszego gospodarowania odpadami 

i wykorzystywania produktów i materiałów pochodzących z recyklingu.

8. Stopniowe znoszenie dopłat niezgodnych z hierarchią postępowania z odpadami.

9. Stosowanie środków fiskalnych lub innych środków wspierających wykorzystywanie 

produktów i materiałów przygotowanych do ponownego użycia lub poddanych recyklingowi.

10. Wspieranie badań i innowacji dotyczących zaawansowanych technologii recyklingu i 

regeneracji produktów.

11. Wykorzystanie najlepszych dostępnych technik przetwarzania odpadów.

12. Zachęty gospodarcze dla organów jednostek samorządu terytorialnego oraz rządowej 

administracji w województwie, zwłaszcza wspierające zapobieganie powstawaniu odpadów 

oraz rozbudowę systemów selektywnego zbierania, bez wspierania składowania i spalania.
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13. Publiczne kampanie podnoszenia poziomu świadomości, zwłaszcza dotyczące 

selektywnego zbierania, zapobiegania powstawaniu odpadów i zmniejszania ilości odpadów, a 

także uwzględnianie tych zagadnień w edukacji i szkoleniach.

14. Systemy koordynacji działań wszystkich właściwych organów publicznych 

uczestniczących w gospodarowaniu odpadami, w tym z wykorzystaniem środków 

elektronicznych

15. Wspieranie stałego dialogu i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami 

dotyczącego gospodarowania odpadami oraz zachęcanie do zawierania dobrowolnych 

porozumień i do sporządzania przez przedsiębiorstwa sprawozdań dotyczących odpadów.
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Załącznik nr 3

DOCELOWY POZIOM RECYKLINGU 

ODPADÓW OPAKOWANIOWYCH1)

Poziom w % w roku:
Poz. Rodzaje opakowań, z których powstały 

odpady opakowaniowe: 2030
1. razem2) 70
2. z tworzyw sztucznych 55
3. z aluminium 60
4. z metali żelaznych 80
5. z papieru i tektury 85
6. ze szkła 75
7. z drewna 30

8. wielomateriałowe

9. środki niebezpieczne

poziom określony zgodnie 
z przepisami wydanymi 

na podstawie art. 25 ust. 4
10. pozostałe -

Objaśnienia:
1) Nie dotyczy opakowań mających bezpośredni kontakt z produktami leczniczymi określonymi w przepisach 

ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2019 r. poz. 499, z późn. zm.).
2) Dotyczy sumy wszystkich rodzajów opakowań wymienionych w poz. 2–7 i 10.


