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Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek,
w związku z interpelacją z dnia 12 listopada 2020 r. Pana Posła Jarosława Rzepy
w sprawie sposobu obliczania poziomu recyklingu (znak:K9INT13928) przedstawiam poniższe
wyjaśnienia.
Odpowiadając na pytanie pierwsze informuję, że metoda obliczania poziomu
przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych zaproponowana
w omawianym projekcie opiera się na przepisach art. 11 i 11a dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2008/98 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz
uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L Nr 312, str. 3) oraz decyzji wykonawczej
2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. określającą zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania
danych dotyczących odpadów, zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady
2008/98/WE oraz uchylająca decyzję wykonawczą Komisji C(2012) 2384 (Dz. Urz. UE L Nr
163, str. 66).
Odnosząc się do pytania drugiego informuję, że w art. 11 ust. 2 lit. a dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2008/98 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów,
określono cel dotyczący przygotowania do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów
odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych
i w miarę możliwości innego pochodzenia, pod warunkiem, że te strumienie odpadów
są podobne do odpadów z gospodarstw domowych, w wysokości 50% do 2020 roku. Należy

tutaj podkreślić, że cel ten można wykazać za pomocą 1 z 4 metod obliczania dozwolonych
przepisami UE czyli np. metodą wybraną uprzednio przez Polskę – w stosunku do określonych
frakcji odpadów komunalnych.
Dopiero dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja
2018 r. zmieniająca ww. dyrektywę 2008/98/WE wprowadziła kolejne cele dotyczące
wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów
komunalnych na lata 2025, 2030, 2035, które odnoszą się do wszystkich wytworzonych
odpadów i obliczane będą w sposób jednolity przez wszystkie kraje UE.
W związku z powyższym, Polska nie ma obowiązku przechodzić już w roku 2020
na obliczanie poziomu w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych oraz osiągać poziomu
50% w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych (ponieważ jednolity dla całej Unii
Europejskiej cel w odniesieniu do wszystkich odpadów komunalnych został wyznaczony
dopiero na rok 2025). Do roku 2025 jest czas aby stopniowo dochodzić do celu określonego
w stosunku do wszystkich odpadów komunalnych, który wynosi 55%. W związku z czym
wprowadzono przepis umożliwiający obliczanie poziomu za rok 2020 tak jak dotychczas,
przychylając się do postulatów zgłaszanych do Ministra Klimatu i Środowiska oraz określono
w ustawie cele cząstkowe umożliwiające stopniowe dochodzenie do celów określonych
w przepisach Unii Europejskiej. Dzięki temu, zapewniamy stały wzrost poziomów recyklingu,
umożliwiamy samorządom oraz podmiotom gospodarującym odpadami odpowiednie
dostosowanie się do nowych ambitnych wymogów UE oraz nowych przepisów
wprowadzanych do krajowej legislacji np. wdrażania pakietu odpadowego, w tym zmian
dotyczących rozszerzonej odpowiedzialności producenta.
Odnosząc się do trzeciego pytania informuję, że sposoby liczenia poziomów, o których
mowa w interpelacji będą poprawione. Sposób liczenia poziomu przygotowania do ponownego
użycia i recyklingu odpadów komunalnych określony w art. 3b ust. 1b ustawy o zmianie ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, która została
uchwalona przez Sejmie RP w dniu 19 listopada br. i obecnie znajduje się w Senacie RP, został
poprawiony i brzmi obecnie: „Poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu
odpadów

komunalnych

oblicza

się

jako

stosunek

masy

odpadów

komunalnych

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi do masy wytworzonych
odpadów komunalnych.”
Sposób obliczania poziomu składowania, a więc przepis art. 3b ust. 2b omawianej
ustawy powinien brzmieć: „Poziom składowania oblicza się jako stosunek masy odpadów
komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych przekazanych

do składowania do masy wytworzonych odpadów komunalnych.”. Ten przepis nie był
przedmiotem ww. projektu, niemniej jednak w ramach prac nad rządowym projektem ustawy
o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw (nr w wykazie prac Rady
Ministrów: UC 43), który wdraża przepisy zmienionych dyrektyw unijnych tzw. pakietu
odpadowego, planuje się wprowadzenie przepisu określającego prawidłowo sposób obliczania
poziomu składowania.

Z poważaniem

Z up. Ministra
Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM.

