
UZASADNIENIE

Projekt rozporządzenia zastępuje rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 

grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. poz. 2167). 

Wydanie rozporządzenia stanowi wykonanie upoważnienia określonego w art. 3b ust. 3 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, z późn. zm.).

W projektowanym rozporządzeniu zmienia się sposób obliczania poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych oraz poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne. Poziom recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne 

oblicza się zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. 

określająca 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 oraz zgodnie z nowymi celami wyznaczonymi dla 

odpadów komunalnych przez Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z 

dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów (Dz. Urz. UE L 

Nr 150, str. 109). Projekt przewiduje wprowadzenie wzoru pozwalającego na obliczenie 

poziomu dla wszystkich odpadów komunalnych, a nie jak wcześniej materiałów odpadowych, 

przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło. Pozwoli to wdrożyć przepisy zmienionej 

dyrektywy 2008/98/WE w sprawie odpadów. 

Projekt wprowadza nowy wzór do obliczeń poziomów, uprzednio istniał obowiązek 

związany ze sprawozdawczością dotyczącą tych poziomów oraz ewentualne kary związane z 

brakiem osiągnięcia wymaganych poziomów. 

Projekt zakłada też uszczegółowienie – zgodnie z art. 11a Dyrektywy 2008/98/WE 

w sprawie odpadów – przesłanek uwzględnienia w poziomach  recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia mas odpadów wytworzonych oraz poddanych poszczególnym procesom. 

Dzięki temu weryfikacja zgłaszanych danych będzie łatwiejsza.

Projekt rozporządzenia nie zawiera przepisów technicznych w rozumieniu 

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu funkcjonowania 



krajowego systemu notyfikacji norm i aktów prawnych (Dz. U. poz. 2039, z późn. zm.) 

i nie podlega notyfikacji Komisji Europejskiej.

Projekt rozporządzenia nie wymaga przedstawienia organom i instytucjom Unii 

Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, w celu uzyskania opinii, 

dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnienia.

Stosownie do art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej 

w procesie stanowienia prawa (Dz. U. z 2017 r. poz. 248) projekt rozporządzenia zostanie 

zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej Rządowego Centrum Legislacji, 

w zakładce Rządowy Proces Legislacji.

Projekt jest zgodny z przepisami Unii Europejskiej. 

Projekt nie wpływa na sektor małych i średnich przedsiębiorców.
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