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Podstawa prawna:
1. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, z późn. 
zm.),

2. Ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 
przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 
odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 
90, poz. 607, z późn. zm.),

3. Ustawa z dnia 10 maja 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 
odpadami opakowaniowymi (skierowana do senatu, 
planowane wejście w życie 1 stycznia 2014 r.),

4. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 
r., poz. 21).



Wybrane zadania gmin:
•Ustanowienie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych
•Utworzenie PSZOK

•Osiągnięcie odpowiednich poziomów 
recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia 
•Prowadzenie edukacji w zakresie selektywnej 

zbiórki



Zadania organizacji odzysku:
•Zapewnianie określonych poziomów odzysku 

i recyklingu w imieniu wprowadzających 
produkty w opakowaniach na rynek krajowy

•Wykonywanie część obowiązku na odpadach 
opakowaniowych pochodzących z gospodarstw 

domowych
•Finansowanie publicznych kampanii 

edukacyjnych 



Art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 10 maja 2013 roku o 
gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi:

„Organizacja odzysku opakowań jest 
obowiązana uwzględnić do dnia 31 grudnia 

2020 r. oraz w latach następnych w 
osiągniętym poziomie łącznego odzysku i 

recyklingu docelowo co najmniej 50% 
odpadów opakowaniowych pochodzących z 

gospodarstw domowych.”



Selektywny system zbiórki odpadów 
jest bardzo kosztowny.

Źródła finansowania:
- wprowadzający produkty w 

opakowaniach – zasada rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta

- właściciel nieruchomości - konsument –
zasada zanieczyszczający płaci



Wprowadzający produkty 
w opakowaniach

Właściciele 
nieruchomości

Wartość rynkowa surowca

Posiadacz odpadu - recykler

Koszty zbiórki:

•Transport

•Sortowanie

•Belowanie



Wady obecnego systemu dla wprowadzających 
produkty w opakowaniach:

1. Dużo firm nie realizuje obowiązku;
2. Brak systemu efektywnej kontroli 

przedsiębiorców;
3. Handel kwitami;

4. Przenoszenie nadwyżek realizacji 
obowiązku bez ograniczeń. 



Zmiany wprowadzone nową ustawą o 
gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi i ustawą o odpadach:

•Utworzenie rejestru;
•Administracyjne kary pieniężne za brak wpisu 

do rejestru od 1 000 zł do 1 000 000 zł;
•Wprowadzenie audytów dla recyklerów;

•Podniesienie minimalnego kapitału 
zakładowego dla organizacji odzysku.



Strefy współpracy:

•DPR i DPO

•Finansowanie publicznych kampanii 
edukacyjnych

•Obsługa PSZOK



Art. 23 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi:

„W przypadku odpadów opak. pochodzących wyłącznie z 
gosp. domowych dokumenty DPR i DPO są 
wystawiane przez przedsiębiorcę prowadzącego 
recykling lub inny niż recykling proces odzysku 
odpadów opakowaniowych na wniosek:

1) podmiotu odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości, albo

2) prowadzącego instalację regionalną do przetwarzania 
odpadów komunalnych, albo

3) podmiotu prowadzącego punkt selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, albo

4) gminy organizujące odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości. „



Wiarygodność organizacji odzysku:
•Działalność w formie spółki akcyjnej,
•Działalność ograniczona wyłącznie do  

organizowania, zarządzania lub 
prowadzenia przedsięwzięć związanych z 
odzyskiem, w tym recyklingiem odpadów 

oraz finansowaniem publicznych 
kampanii edukacyjnych,

•Wymagany określony kapitał zakładowy.
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