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Popyt na odpady opakowaniowe – różne podejścia

•Huty szkła mogą przerobić 1 mln ton 
stłuczki a przerabiają ok 500 tyś

•Niektórzy recyklerzy tworzyw potrzebują 
czystego surowca z Polski ale go importują

•Papiernie mogłoby wchłonąć makulaturę 
z GD ale jest za niskiej jakości

Czy mówimy o popycie ze 
strony recyklerów?

Czy mówimy o popycie ze 
strony podmiotów 
gospodarujących 

odpadami?

•Cel dla samorządów: 50% PMTS w 2020 
roku

•Cele materiałowe odnośnie odpadów 
opakowaniowych z GD. Jakie będą te cele 
na 2019 i 2020 rok?

Czy mówimy o popycie ze 
strony samorządów?

Czy mówimy o popycie ze 
strony wprowadzających 
opakowania na rynek –

organizacji odzysku?

Popyt wynikający z 
potrzeb 

biznesowych

Popyt wynikający z 
prawa
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Struktura poglądowa wszystkich odebranych i zebranych odpadów w podziale na 

grupy kodów – wg danych z instalacji

Bardzo znaczący spadek udziału odpadów z grupy 19 (ponad 780 tys. ton w 2014 do ponad 7 ton w 2016 r.), szczególnie 191212 
– inne odpady z mechanicznej obróbki odpadów, wynika najprawdopodobniej ze wzrostu wiedzy wypełniających sprawozdania. 

NA TYM ETAPIE ZMIANA STRUKTURY ZBIERANYCH ODPADÓW JEST POZYTYWNA!!!



Zbiórka odpadów surowcowych a przekazanie ich do recyklingu w latach 2014-2016 

– z grup odpadów 15, 19 i 20

2
0

6

2
5

1

3 9

4
0

5

2
0

0

2
4

6

6 1
1

4
1

9

2
0

8

2
6

4

4 1
2

4
3

3

0

100

200

300

400

Papier Tworzywa
szt.

Drewno Metale Szkło

Ty
si

ąc
e

Zbiórka
2014 2015 2016

2
0

9

2
1

8

0

2
4

4
0

0

2
2

7

2
3

5

0

3
8

4
3

4

2
9

3

2
9

5

0

7
7

4
8

2

0

100

200

300

400

500

Papier Tworzywa
szt.

Drewno Metale Szkło

Ty
si

ąc
e

Przetworzone

2014 2015 2016

 niewielkie spadki w zbiórce papieru i tworzyw sztucznych w 2015 r. czy wzrosty w 2016 r. nie przekładają się na spadki w 
masach tych materiałów przekazanych do przetworzenia, a wręcz przeciwnie zanotowano znaczne wzrosty o prawie 90 tys. ton 
dla papieru i 80 tys. ton dla tworzyw sztucznych na przestrzeni 3 lat

 jeśli chodzi o zbiórkę metali i szkła to zaobserwowano stabilne wzrosty,  podobnie jest w przypadku tonaży przekazanych do 
przetworzenia, większy wzrost w metalach może świadczyć o lepszym rozsortowaniu i/lub wliczaniu mas ze skupów złomu
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Zrealizowane poziomy recyklingu i powtórnego wykorzystania przez 

gminy w Polsce
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2016:
CEL 

2020

50%

2015 2016

Brak zbiórki selektywnej surowców (nie dot. zmieszanych surowcowych) 207 36

Brak zbiórki selektywnej odpadów opakowaniowych (nie dot. zmieszanych 
opakowaniowych)

279 156

Brak recyklingu surowców (nie dot. zmieszanych surowcowych) 208 22

Brak recyklingu odpadów opakowaniowych (nie dot. zmieszanych opakowaniowych) 247 47

Gminy poniżej ustawowych poziomów recyklingu PMTS (16% i 18% w kolejnych latach) 100 117



Zmiany w zbiórce oraz przekazaniu do recyklingu i ponownego użycia odpadów 

opakowaniowych oraz surowcowych rdr dla lat 2014-2016

2014 2015 2016
Zmiana

2014-2015
Zmiana

2015-2016

Zbiórka

Odpady 
opakowaniowe

1 043 681 1 129 571 1 198 261 + 8,23% + 6,08%

Odpady surowcowe 1 529 600 1 654 546 1 777 339 + 8,18% + 7,41%

Przekazanie 
do 
recyklingu

Odpady 
opakowaniowe

821 943 900 728 1 038 255 + 9,59% + 15,27%

Odpady surowcowe 1 011 115 1 071 201 1 215 758 + 5,94% + 13,49%

Ponad 13 % wzrost masy odpadów surowcowych przekazanych do recyklingu rdr i ponad 15% więcej 
odpadów opakowaniowych przekazanych do recyklingu są dowodem na to, że zagospodarowanie 
wartościowych frakcji idzie w dobrą stronę!!! ALE CZY TAKA DYNAMIKA WZROSTU WYSTARCZY??



Popyt na strumień PMTS ze strony gmin

 Zapotrzebowanie na PMTS ze strony gmin kalkulowane na podstawie obecnego udziału PMTS w strumieniu odpadów 
komunalnych i poziomów recyklingu do osiągniecia w perspektywie 2020 roku

 Potencjalny recykling PMTS kalkulowany przy założeniu wzrostu r/r o 5% lub 13,5% czyli tak jak wzrost 2016 vs. 2015
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Popyt na strumień opakowaniowy ze strony O.O.O.

 Od 1 stycznia 2018 roku zmiana ustawy opakowaniowej – brak możliwości rozliczania obowiązków O.O.O. drewnem z GD i 
wprowadzenie materiałowych poziomów recyklingu

 Cel 2019 - liniowy wzrost do osiągnięcia teoretycznych kalkulowanych 50% w 2020.  

 Potencjalny recykling PMTS kalkulowany przy założeniu wzrostu r/r o 5% lub 13,5% czyli tak jak 2016 vs. 2015
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I co dalej?

Gdzie leży problem?



 OBOWIĄZKI GMIN (wg UOCPiG) w zakresie finansowania 
zbiórki selektywnej (w tym odpadów surowcowych)
 Art. 6h - Właściciele nieruchomości, o których mowa w art. 6c, są 

obowiązani ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich 
nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 Art. 6k daje kompetencje Radzie gminy do ustalania w.w. opłaty (wybór 
metody liczenia, stawki jednostkowe, sposób i terminy poboru).

 Art. 6r ust.2 - Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty: 

 odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych; 

 tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; 

 obsługi administracyjnej tego systemu.

 OBOWIĄZKI PRZEDSIĘBIORCÓW (wg UOGOPiO.OP) w 
zakresie finansowania zbiórki i recyklingu GD

 Art. 20 ust. 1 i 2

 Wprowadzający produkty w opakowaniach jest obowiązany do dnia 31 grudnia 
2014 r. oraz w latach następnych osiągnąć docelowy poziom odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych co najmniej w wysokości określonej w załączniku nr 1 
do ustawy, z wyłączeniem wprowadzającego produkty w opakowaniach 
wielomateriałowych lub środki niebezpieczne w opakowaniach, w tym środki 
ochrony roślin, który należy do porozumienia, o którym mowa w art. 25.

 Poziom odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych w danym roku 
kalendarzowym stanowi wyrażona w procentach wartość ilorazu masy odpadów 
opakowaniowych poddanych odpowiednio odzyskowi lub recyklingowi w tym roku 
oraz masy wprowadzonych do obrotu opakowań w poprzednim roku 
kalendarzowym.

 Art. 20 ust. 4 (nowe brzmienie)

 4.   Organizacja odzysku opakowań jest obowiązana uwzględnić w osiągniętych 
poziomach recyklingu dla poszczególnych rodzajów opakowań, o których mowa w 
załączniku nr 1 do ustawy, odpady opakowaniowe pochodzące z gospodarstw 
domowych co najmniej w wysokości określonej zgodnie z przepisami wydanymi na 
podstawie ust. 5. 

 Art. 23 ust. 3

 3.    Masę odpadów opakowaniowych poddanych recyklingowi lub innemu niż 
recykling procesowi odzysku oraz zastosowany proces odzysku i recyklingu ustala 
się w oparciu odpowiednio o dokument DPR albo dokument DPO.

Sposób finansowania vs. Obowiązki

NIE FUNKCJONUJĄ PRZEPISY W SYSTEMIE PRZEDSIĘBIORCÓW 
(STRONA PRAWA) MÓWIĄCE O SKALI PARTYCYPACJI FINANSOWEJ 

W SYSTEMIE GMINNYM (STRONA LEWA)
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III faza 2013 – do chwili obecnej
Jest oczywistym, że koszty selektywnej zbiórki nie są 
pokrywane.
Pomimo istotnych zmian systemowych w 2013 roku nie 
zmienił się trend spadkowy jeżeli chodzi o poziom 
dofinansowania zbiórki odpadów przez 
wprowadzających opakowania na rynek – DLACZEGO?  



Jak zmienić sytuację?



1. Rozdział strumieni opakowań

Ustalenie właściwej struktury w każdym z rodzajów opakowań na dzień startu nowego systemu w Polsce jak również mechanizmu jej weryfikacji w 
przyszłości będzie miało FUNDAMENTALNE ZNACZENIE dla szacowania kosztów realizacji obowiązków przedsiębiorców – koszty pełne dotyczyć będą 
tylko opakowań GD, koszty realizacji obowiązków opakowań PiH powinny utrzymywać się na zbliżonym poziomie do obecnych  

0

500 000

1 000 000

1 500 000

2 000 000

PAPIER SZKŁO TW.SZT STAL ALUMINIUM DREWNO

PIH

GD

– W Polsce przedsiębiorcy wprowadzają około 5 mln ton opakowań na rynek, które mają postać:

 Opakowań jednostkowych (konsumenckich trafiających do gospodarstw domowych)

 Opakowań zbiorczych i transportowych (wykorzystywanych w przemyśle i handlu)

– Struktura opakowań co do ich postaci jest różna w zależności od materiału co wynika z przeznaczenia opakowania

– Opakowania wielomateriałowe (około 200 tys. ton) funkcjonują obecnie w systemie dobrowolnych porozumień (równoległym)

– Prezentowana struktura opakowań została ustalona na podstawie dostępnych danych z innych krajów



2. Stworzenie regulacyjnej synergii między systemem komunalnym 

i opakowaniowym 
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Ok. 4,8 mln ton odpadów opakowaniowych, w tym 2,5 mln ton odpadów 
opakowaniowych

Jednostkowych (GD) – TRAFIAJĄ DO STRUMIENIA KOMUNALNEGO
Odpady po opakowaniach z przemysłu i handlu (PiH) – poza systemem komunalnym

Ok. 12 mln ton odpadów komunalnych, w tym 2,5 
mln ton odpadów opakowaniowych 

JEDNOSTKOWYCH (GD), z czego:
około 40% zbieranych selektywnie

około 60% zbieranych w formie zmieszanej z innymi 
komunalnymi 

ODPADY OPAKOWANIOWE JEDNOSTKOWE GD  
TE SAME ODPADY W DWÓCH SYSTEMACH – ICH ZBIÓRKA I RECYKLING REGULOWANA JEST INACZEJ



3. Wkład wprowadzającego w zamian za przejęcie obowiązku przez o.o.o.

Najważniejsze zmiany w zakresie wkładu przedsiębiorcy:

1.

Różny dla opakowań jednostkowych (GD) i dla 
opakowań zbiorczych/transportowych (PiH), 

bo będą inne obowiązki:

GD – pokrycie pełnych kosztów zbiórki, 
sortowania i przygotowania do sprzedaży do 

recyklera wszystkich zebranych i przekazanych 
do recyklingu opakowań (koszty pomniejszone 

o przychody ze sprzedaży surowców 
recyklerowi)  

PiH – osiągnięcie określonych poziomów 
recyklingu i odzysku (do 2020)

2. 

Musi uwzględniać koszty partycypacji 
finansowej w systemie nadzoru i kontroli

3. 

Zawierający element stanowiący zwrot 
kosztów realizacji obowiązków 

sprawozdawczych 

4. 

Możliwość podwyższenia o kwotę 
wynagrodzenia dla organizacji odzysku 

opakowań w związku z realizacją 
dodatkowych, uzgodnionych dwustronnie, 

zadań realizujących cele korporacyjne 
przedsiębiorców w obszarze ochrony 

środowiska, w szczególności opakowań i 
odpadów opakowaniowych

5.

W strukturze kosztów/ponoszonych wkładów 
zdecydowanie największą pozycję będą 

stanowić koszty związane z pokrywaniem 
kosztów zbiórki, sortowania i przygotowania 

do sprzedaży surowców – na podstawie 
doświadczeń z innych krajów jest to ok. 70% 

całego obciążenia przedsiębiorców

Konieczne przygotowanie precyzyjnego i jasnego sposobu ustalania zasad refundacji kosztów dotyczących zbiórki selektywnej 
jednostkowych odpadów opakowaniowych i osiąganych w tym procesie efektów ilościowych – np. oparcie się na modelu Kosztu 
Referencyjnego  



PE przegłosował propozycje 18 kwietnia 2018 roku

Propozycję ma przyjąć Rada ds. Środowiska UE pod koniec czerwca 2018 roku, wejście w życie po 20 dniach od 
publikacji

Kiedy ROP w Polsce zostanie wdrożony

Dla Art. 8a wprowadzającego minimalne wymogi dot. ROP wprowadzono 54 miesięczny okres 
derogacji

ALE:


