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POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ 
 

czyli jak postępować z odpadami 





Poziom składowania odpadów komunalnych w krajach UE (rok 2010) 



Postępowanie z odpadami komunalnymi w krajach UE (rok 2011) 



Władza nad odpadami to także konkretne obowiązki dla gmin ! 
 

Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 152, poz. 897) wprowadziła nie tylko obowiązek selektywnego 

zbierania odpadów i wskazuje, że gminy: 
 

  ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej następujące  

      frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych   

      oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji; 

  tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy  

      dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy,  

  zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego  

      użycia i odzysku dla odpadów opakowaniowych, budowlanych i rozbiórkowych, 

 zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych  

     biodegradowalnych przekazywanych do składowania. 

 

 



        Wykazana masa odpadów odebranych nie jest tożsama z ilością wytworzoną !  
- różnica może sięgać nawet 30 – 50%.  



Zdefiniowanie największych problemów nowego systemu – lipiec 2015 r. 
 

Nowa ustawa jest dość dobrym aktem prawnym,  ale obecna praktyka rynku nie pozwala na jej sukces.     
 

Po 2-ch latach funkcjonowania nowego systemu należy wskazać na jego poważne wady i braki: 

 skuteczna egzekucja przepisów prawa,  

 stosowanie hierarchii postępowania z odpadami i zasady bliskości, 

 stosowanie zasady rozszerzonej odpowiedzialności producentów,  

 organizacja przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów, 

 jakość WPGO oraz brak faktycznej odpowiedzialności wielu gmin i instalacji, 

 brak jednolitych i spójnych standardów zbiórki odpadów w kraju, 

 brak zintegrowania ekonomicznego systemu gospodarki odpadami, 

 brak stabilnych warunków dla rozwoju konkurencyjnego rynku gospodarowania odpadami. 
 

Stosowanie prawa, a nie jego nowelizowanie jest dzisiaj głównym problemem systemu !          
Dzisiaj poważnym wyzwaniem jest mądre i efektywne wykorzystanie funduszy UE 2014 – 2020 !!! 



STANDARDY ZBIÓRKI ODPADÓW 
 

czyli spójny system gospodarowania odpadami   



 Selektywne zbieranie odpadów – cóż to takiego ? 
 

 Definiuje to dyrektywa ramowa UE i ustawa o odpadach: za odpady zbierane selektywnie  

    uznaje się  odrębnie zbieranie poszczególne rodzaje odpadów o podobnych właściwościach. 

 Zbieranie kilku rodzajów odpadów do jednego pojemnika lub worka nie spełnia warunku 

     uznania ich jako odpady zbierane selektywnie na gruncie prawa UE i prawa krajowego. 

 Dopuszczony w roku 2013 system zbierania odpadów z podziałem na „suche” i „mokre” miał  

     być etapem przejściowym prowadzącym do wprowadzenia selektywnej zbiórki  

     poszczególnych rodzajów odpadów. 

 Obowiązujące rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005 r.  

    w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi reguluje    

    sposób, kolorystykę i inne ważne aspekty prowadzenia selektywnej zbiórki opakowań. 

 Właściwie prowadzona selektywna zbiórka odpadów jest obowiązkiem mieszkańców i istotnie  

     obniża koszty dalszej obróbki odpadów w celu ich przygotowania do recyklingu. 

 Wdrożenie selektywnej zbiorki odpadów, w tym edukacja jest obowiązkiem gminy. 

 Nowa polityka UE zmierza do podwyższenia obowiązkowych poziomów zbiórki i recyklingu  

    odpadów (do 80%) w perspektywie roku 2030.  

  



Istnieją różne metody selektywnego zbierania odpadów   



Selektywna zbiórka w praktyce 
- przykłady z życia wzięte 



Dokąd zmierza selektywna zbiórka odpadów  w Polsce - szkło ?  



Dokąd zmierza selektywna zbiórka odpadów - szkło ?  



System dualny - model dość często stosowany  w gminach  



 Problemy selektywnego zbierania odpadów w gminach a.d. 2015 
 
 

 niska jakość selektywnej zbiórki = niska jakość surowców = wysokie koszty sortowania 

 mieszanie odpadów i umieszczanie w pojemniku odpadów niezgodnie z jego przeznaczeniem,  

 brak powszechnej informacji i edukacji dla mieszkańców 

 mała wiedza i doświadczenie decydentów na poziomie gmin 

 brak interesu gminy w faktycznej kontroli systemu, w tym rozwoju selektywnej zbiórki 

 brak efektywności ekonomicznej systemu i liczenia kosztów 

 brak faktycznej partycypacji przemysłu w finansowaniu zbiórki selektywnej 

 brak determinacji i woli politycznej dla faktycznej naprawy systemu 

 brak zintegrowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi (instrumenty ekonomiczne) 

 problemy instalacji sortowniczych (RIPOK) w związku z brakiem standaryzacji zbiórki.    



 Czy potrzebne są jednolite standardy zbiórki selektywnej odpadów w kraju ? 

http://www.portalsamorzadowy.pl/pliki/img67879.html


 Standardy zbiórki - projekt założeń do rozporządzenia Ministra Środowiska 
 
 

  Prace nad rozporządzeniem dot. szczegółowego sposobu  selektywnego zbierania  wybranych   

      frakcji odpadów, które ma na celu ujednolicenie zasad w tym zakresie w skali całego kraju. 

  Podstawa prawna:  delegacja dla Ministra Środowiska wg art. 4a znowelizowanej ustawy UCPG . 

  Minister Środowiska kieruje się „potrzebą ujednolicenia wymagań dot. zbierania i odbierania  

      odpadów oraz uzyskania wymaganych poziomów recyklingu,  przygotowania i odzysku oraz  

      ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania”. 

  Projekt założeń do rozporządzenia całkowicie wyklucza możliwość zbierania odpadów  

      komunalnych „u źródła” w systemie dwupojemnikowym (z podziałem na „suche i mokre”).  

  Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych spełniać będą gminy, które w swoich  

      regulaminach wprowadzą obowiązek wydzielenia określonych rodzajów odpadów. 

  Zaproponowano trzy modele selektywnego zbierania odpadów komunalnych „u źródła”,   

      spośród których gmina będzie mogła wybrać jeden dla siebie. 

Ze względu na kalendarz wyborczy mało prawdopodobne jest wydanie rozporządzenia w 2015 r.  

 



 Czy wprowadzenie standardów oznaczać będzie wyższe koszty dla gmin ? 
 

  Wprowadzenie selektywnego zbierania poszczególnych rodzajów odpadów winno odbywać się  

       etapowo, poprzez rozwój i modyfikację dotychczasowego systemu, a nie wprowadzanie  

       zupełnie nowych zasad i rozwiązań. 

   Należy przewidzieć okres przejściowy na pełne wdrożenie standardów, co pozwoli na    

       zakończenie już zawartych umów i wdrożonych przez gminy sposobów zbiórki selektywnej. 

   Wdrożenie jednolitej kolorystyki worków i/lub pojemników nie powinno oznaczać konieczności  

       wymiany posiadanych przez gminy pojemników i może być osiągnięte np. poprzez system  

       kolorowych naklejek.  

   Wdrożenie jednolitych standardów ułatwi pracę instalacjom sortowniczym (RIPOK-om), jak  

       również pozwoli na optymalizację kosztów w dłuższej perspektywie. 

   Jednolity przekaz do mieszkańców pozwoli na unifikację i lepsze wykorzystanie środków na  

       edukację ekologiczną, w tym bardziej efektywne wykorzystanie mediów publicznych. 
 

 Wniosek: wdrożenie standardów selektywnego zbierania wymagać będzie głównie zmian 

organizacyjnych i logistycznych, ale to nie powinno istotnie wpłynąć na koszty dla mieszkańców. 

 



 Czy wdrożenie standardów oznaczać będzie jednakowy model zbiórki     
 selektywnej dla wszystkich gmin, niezależnie od wielkości ? 
 

Gmina będzie mogła wybrać jeden z trzech modeli  organizacji selektywnego zbierania: 

1)     Model I  – zbieranie w osobnych workach lub pojemnikach następujących frakcji odpadów: 

         papieru,  metali,  tworzyw sztucznych (w tym opakowań wielomateriałowych) i  szkła. 

2)     Model II – zbieranie w osobnych workach lub pojemnikach następujących frakcji odpadów: 

         papieru, metali, tworzyw szt. (j.w), szkła i odpadów roślinnych ulegających biodegradacji. 

3)     Model III – zbieranie w osobnych workach lub pojemnikach następujących frakcji odpadów: 

         papieru, metali, tworzyw sztucznych (j.w.), szkła, roślinnych odpadów ulegających biodegradacji              

         i popiołów z gospodarstw domowych. 
 

We wszystkich trzech modelach Ministerstwo proponuje dopuścić łączne zbieranie w jeden worek 

lub pojemnik w celu przekazania do sortowania następujących rodzajów odpadów: 

a.      metali oraz opakowań z metali, 

b.      tworzyw sztucznych oraz opakowań z tworzyw sztucznych, 

c.      opakowań wielomateriałowych. 



Podsumowanie 
 

 W ostatnich 20-tu latach w kraju nie udało się zbudować efektywnego ekologicznie                                
i ekonomicznie systemu gospodarowania odpadami, w tym ich odzysku i recyklingu. 

 

 Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi został dobrze zaprojektowany                                   
i zdefiniowany, ale jego wdrożenie nie zostało właściwie przygotowane, a stosowanie                            
i egzekwowanie prawa pozostawia wiele do życzenia. 

 

  Wdrożenie jednolitych i spójnych standardów zbiórki odpadów oraz edukacja powszechna    
       ekologiczna w celu zmiany postaw i nawyków jest niezwykle ważnym zadaniem dla Polski.  
 

  Przerzucenie całkowitych kosztów finansowania systemu na mieszkańców wydaje się być 
działaniem niezgodnym z kierunkowymi wytycznymi UE i szkodliwym społecznie. 

 

  Brak zintegrowanego podejścia do gospodarki odpadami, w tym jej finansowania to jedna                     
       z głównych przyczyn braku efektywności systemu i braku dynamiki rozwojowej. 
 

  W warunkach krajowych w zbyt małym stopniu wykorzystuje się istniejące instrumenty  
       ekonomiczne dla rozwoju zbiórki i recyklingu, w tym rozszerzoną odpowiedzialność producenta. 
 

  W aktualnej sytuacji istnieją zasadne obawy o wykonanie wysokich celów ustalonych dla  
        systemu gospodarki odpadami w najbliższych latach, w tym celów roku 2020. 



Dziękuję za uwagę 
 

i zapraszam do współpracy z KIG 

    

 


