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Zasady obliczania uzyskiwanych poziomów
recyklingu i odzysku

zgodnie z decyzją wykonawczą Komisji (UE)
2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r.
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ARTYKUŁ 3b USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH
Było

Jest

Art. 3b.
1. Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia
2020 r.:
1)poziom recyklingu i przygotowania do
ponownego użycia następujących frakcji
odpadów komunalnych: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co
najmniej 50% wagowo;
2)poziom recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami
innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne
w wysokości co najmniej 70% wagowo.

Art. 3b.
1. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu
i przygotowania do ponownego użycia odpadów
komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne
odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących
odpady komunalne, w wysokości co najmniej:

2. Minister właściwy do spraw środowiska określi,
w drodze rozporządzenia:
1)poziomy recyklingu, przygotowania do
ponownego użycia i odzysku innymi metodami,
które gmina jest obowiązana osiągnąć
w poszczególnych latach, (…);
2) sposób obliczania poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku
innymi metodami, (…).

1) 50% wagowo - za każdy rok w latach 2020-2024;
2) 55% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029;
3) 60% wagowo - za każdy rok w latach 2030-2034;
4) 65% wagowo - za 2035 r. i za każdy kolejny rok.
2. Gminy są obowiązane osiągnąć poziom recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami innych niż niebezpieczne odpadów
budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady
komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo
rocznie.
3. Minister właściwy do spraw klimatu określi, w drodze
rozporządzenia, sposób obliczania poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami, o których mowa w ust. 1 i 2, (…).
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Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia …………. w sprawie sposobu
obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia
i odzysku innymi metodami - projekt z 7 sierpnia 2020r.

 Rozporządzenie zapewnia wykonanie decyzji wykonawczej 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.
 Rozporządzenie w zakresie swojej regulacji dokonuje wdrożenia Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2008/98 z dnia 19 listopada 2008 r.
w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (…).
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Dyrektywa 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)
Art. 11 ust. 2 dyrektywy:
a) do 2020r. przygotowanie 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%.
b) do 2020r. przygotowanie ponownego wykorzystania, recyklingu i in. sposobów
odzyskiwania materiałów, w tym wypełniania wyrobisk, gdzie odpady zastępują
inne materiały, w odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych
i rozbiórkowych, wyjątkiem materiału występującego w stanie naturalnym zgodnie
z definicją zawartą w kategorii 17 05 04 Europejskiego katalogu odpadów, zostanie
zwiększone do minimum 70%.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja
2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów

W art. 11 ust. 2 dodaje się litery w brzmieniu:
c) do 2025 r. przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych
zostaną zwiększone wagowo do minimum 55 %;
d) do 2030 r. przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych
zostaną zwiększone wagowo do minimum 60 %;
e) do 2035 r. przygotowanie do ponownego użycia i recykling odpadów komunalnych
zostaną zwiększone wagowo do minimum 65 %.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja
2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów
Artykuł 11a Zasady obliczania stopnia osiągnięcia celów
Aby obliczyć, czy cele określone w art. 11 ust. 2 lit. c) - e) zostały osiągnięte:
a) masę odpadów komunalnych wytworzonych i przygotowanych do ponownego
użycia lub poddanych recyklingowi oblicza się w danym roku kalendarzowym;
b) masę odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia oblicza się
jako masę produktów i składników produktów, które stały się odpadami
komunalnymi oraz przeszły wszystkie niezbędne operacje sprawdzania,
oczyszczania i naprawy umożliwiające ponowne użycie bez dalszego sortowania
i przetwarzania wstępnego;
c) masę odpadów komunalnych poddanych recyklingowi oblicza się jako masę
odpadów, które – po przejściu wszystkich niezbędnych operacji sprawdzania,
sortowania i innych czynności wstępnych mających na celu usunięcie materiałów
odpadowych, które nie są przedmiotem dalszego powtórnego przetwarzania,
oraz zapewnienie wysokiej jakości recyklingu – wprowadzane są do procesu
recyklingu, w którego wyniku materiały odpadowe są faktycznie
powtórnie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja
2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów

Masę odpadów komunalnych poddanych recyklingowi mierzy się w momencie
wprowadzenia do procesu recyklingu.
Na zasadzie odstępstwa masę odpadów komunalnych poddanych recyklingowi można
mierzyć na wyjściu z dowolnej operacji sortowania, pod warunkiem że:
a) odpady po operacji sortowania są następnie poddane recyklingowi;
b) masa materiałów lub substancji usuwanych w dalszych operacjach
poprzedzających operację recyklingu i niepoddawanych następnie
recyklingowi nie jest zaliczana do masy odpadów zgłaszanych jako
poddane recyklingowi.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja
2018 r. zmieniająca dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów

Na użytek obliczenia czy cele określone w art. 11 ust. 2 lit. c) i d) i e) oraz w art. 11
ust. 3 zostały osiągnięte, ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
poddawanych obróbce tlenowej lub beztlenowej można zaliczyć do odpadów
poddanych recyklingowi, jeżeli w wyniku tej obróbki powstaje kompost, materiał
pofermentacyjny lub inny materiał wyjściowy o podobnej ilości zawartości pochodzącej
z recyklingu w stosunku do wsadu, i ma on być wykorzystany jako produkt, materiał lub
substancja z recyklingu.
Jeżeli uzyskany materiał wyjściowy jest wykorzystywany na powierzchni ziemi, można
go zaliczyć jako poddany recyklingowi tylko wtedy, gdy to wykorzystanie przynosi
korzyści rolnictwu lub prowadzi do poprawy stanu środowiska.
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Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 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
Art. 1. Definicje
 ilość - masa mierzona w tonach;

 materiały docelowe - materiały zawarte w odpadach komunalnych, które są
przetwarzane w danym procesie recyklingu na produkty, materiały lub
substancje, które nie są odpadami;
 materiały niedocelowe - materiały odpadowe, które nie są przetwarzane
w danym procesie recyklingu na produkty, materiały lub substancje, które nie są
odpadami;
 przetwarzanie wstępne - wszelkie operacje przetwarzania, którym poddawane
są materiały zawarte w odpadach komunalnych przed poddaniem ich procesowi
recyklingu. Obejmuje to sprawdzanie, sortowanie i inne działania wstępne
służące usunięciu materiałów niedocelowych oraz zapewnieniu wysokiej
jakości recyklingu;
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Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 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
 punkt obliczeniowy - punkt, w którym materiały zawarte w odpadach
komunalnych są wprowadzane do procesu recyklingu, w ramach którego odpady
są przetwarzane na produkty, materiały lub substancje, które nie są odpadami,
lub punkt, w którym materiały odpadowe przestają być odpadami w wyniku
działań wstępnych przed ich ponownym przetworzeniem;
 punkt pomiarowy - punkt, w którym mierzy się masę materiałów odpadowych
w celu określenia ilości odpadów w punkcie obliczeniowym;
 bioodpady komunalne posegregowane i poddane recyklingowi u „źródła” bioodpady komunalne poddawane recyklingowi w miejscu, w którym są
wytwarzane, przez osoby, które je wytwarzają.
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Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 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
Art. 2. Obliczanie ilości odpadów komunalnych, które są przygotowane do
ponownego użycia
Ilość odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia obejmuje
wyłącznie produkty lub składniki produktów, które po operacjach sprawdzenia,
oczyszczenia lub naprawy mogą zostać ponownie użyte bez dalszego sortowania lub
wstępnego przetwarzania.
Art. 3. Obliczanie ilości odpadów komunalnych poddanych recyklingowi
Ilość odpadów komunalnych poddanych recyklingowi to ilość odpadów komunalnych
w punkcie obliczeniowym. Ilość odpadów komunalnych wprowadzanych do procesu
recyklingu obejmuje materiały docelowe. Może ona obejmować materiały
niedocelowe tylko w zakresie, w jakim ich obecność jest dopuszczalna w konkretnym
procesie recyklingu. Punkty obliczeniowe określono w załączniku I.
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Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 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
Art. 4. Obliczanie ilości bioodpadów komunalnych poddanych recyklingowi
Ilość poddanych recyklingowi bioodpadów komunalnych obejmuje wyłącznie materiały
faktycznie poddawane obróbce tlenowej lub beztlenowej, z wyłączeniem wszelkich
materiałów usuwanych mechanicznie w trakcie procesu recyklingu lub po nim.
Od dnia 1 stycznia 2027 r. będzie można zaliczać bioodpady komunalne do odpadów
poddanych recyklingowi tylko wtedy, gdy:

a) zebrano je selektywnie u źródła;
b) zebrano je wraz z odpadami o podobnych właściwościach biodegradacyjnych
i możliwościach kompostowania; lub
c) posegregowano je i poddano recyklingowi u źródła.
Do obliczania ilości bioodpadów komunalnych posegregowanych i poddanych
recyklingowi u źródła stosuje się metodę określoną w załączniku II.
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Załącznik II Metoda obliczanie bioodpadów komunalnych posegregowanych
i poddawanych recyklingowi u źródła
mMBWRS = Σ nARUi × (mFi + mGi)
gdzie:
mMBWRS - masa bioodpadów posegregowanych i poddanych recyklingowi u źródła;
nARUi - liczba aktywnych jednostek recyklingu zajmująca się recyklingiem bioodpadów
u źródła w podpróbie i; uzyskuje się z rejestrów tych jednostek lub na podstawie
ankiet wśród gospodarstw domowych
mFi - masa bioodpadów spożywczych i kuchennych pochodzących z recyklingu u źródła
w przeliczeniu na aktywną jednostkę recyklingu w podpróbie i;
mGi - masa bioodpadów z ogrodów i parków poddanych recyklingowi u źródła w
przeliczeniu na aktywną jednostkę recyklingu w podpróbie i.

mFi i mGi ustala się poprzez bezpośredni lub pośredni pomiar bioodpadów
przyjmowanych do aktywnych jednostek recyklingu.
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Załącznik II Metoda obliczanie bioodpadów komunalnych posegregowanych
i poddawanych recyklingowi u źródła
Pomiar bezpośredni wymaga pomiaru ilości odpadów przekazanych do aktywnej
jednostki recyklingu lub ich materiału wyjściowego wg następujących warunków:
a) w miarę możliwości pomiar jest realizowany przez organy publiczne lub w ich
imieniu;

b) w przypadku gdy pomiar dokonywany jest przez samych wytwórców odpadów,
należy zapewnić, aby zgłoszone ilości były poddawane kontroli wiarygodności
i dostosowane, aby ilość bioodpadów posegregowanych i poddanych recyklingowi
u źródła w żadnym przypadku nie przekraczała średniej ilości bioodpadów
komunalnych zbieranych przez podmioty gospodarujące odpadami na szczeblu
krajowym, regionalnym lub lokalnym;
c) w przypadku pomiaru materiału wyjściowego do obliczenia ilości odpadów
przekazanych do aktywnej jednostki recyklingu stosuje się wiarygodny
współczynnik.
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Załącznik II Metoda obliczanie bioodpadów komunalnych posegregowanych
i poddawanych recyklingowi u źródła
Pomiar pośredni wymaga przeprowadzenia pomiarów następujących ilości w oparciu
o badania składu zebranych odpadów komunalnych, z uwzględnieniem bioodpadów
komunalnych zbieranych selektywnie oraz bioodpadów komunalnych, które nie są
zbierane selektywnie:
a) ilość bioodpadów zawartych w zebranych odpadach komunalnych wytwarzanych
przez gospodarstwa domowe lub w miejscach, gdzie odpady są segregowane
i poddawane recyklingowi u źródła;
b) ilość bioodpadów zawartych w zebranych odpadach komunalnych wytwarzanych
przez gospodarstwa domowe lub w miejscach o charakterze zbliżonym do
gospodarstwa domowego lub miejsc, o których mowa w lit. a),
nieposegregowanych i nie poddawanych recyklingowi u źródła.

Ilość bioodpadów komunalnych posegregowanych i poddanych recyklingowi u źródła,
określa się na podstawie różnicy między ilościami określonymi w lit. a) i b).
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Załącznik II Metoda obliczanie bioodpadów komunalnych posegregowanych
i poddawanych recyklingowi u źródła
Metoda określania ilości bioodpadów komunalnych posegregowanych i poddanych
recyklingowi u źródła w przeliczeniu na aktywną jednostkę recyklingu, w szczególności
metody doboru próby stosowane w badaniach służących zbieraniu danych,
odzwierciedlają co najmniej następujące czynniki:
a) wielkość i rodzaj gospodarstw domowych korzystających z aktywnej jednostki
recyklingu w przypadku odpadów spożywczych i kuchennych;

b) rozmiar i sposób zarządzania ogrodami i parkami obsługiwanymi przez aktywną
jednostkę recyklingu dla odpadów z ogrodów i parków;
c) dostępny system zbierania odpadów, w szczególności komplementarne
wykorzystywanie usług zbierania odpadów dla bioodpadów i zmieszanych odpadów
komunalnych;
d) poziom i sezonowość wytwarzania bioodpadów komunalnych.
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Załącznik II Metoda obliczanie bioodpadów komunalnych posegregowanych
i poddawanych recyklingowi u źródła
W przypadku, gdy udział bioodpadów komunalnych posegregowanych i poddanych
recyklingowi u źródła we wszystkich wytwarzanych odpadach komunalnych wynosi
mniej niż 5 % na poziomie krajowym, państwa członkowskie mogą stosować
uproszczoną metodę obliczania bioodpadów komunalnych posegregowanych
i poddanych recyklingowi u źródła, stosując następujący wzór:

mMBWRS = nP × mBWpp × qRS
gdzie:
mMBWRS oznacza masę bioodpadów komunalnych posegregowanych i poddanych
recyklingowi u źródła;
nP oznacza liczbę osób uczestniczących w recyklingu bioodpadów komunalnych
u źródła;
mBWpp oznacza masę wytworzonych bioodpadów komunalnych w przeliczeniu na
jednego mieszkańca oraz
qRS oznacza współczynnik oddający udział wytworzonych bioodpadów komunalnych,
które prawdopodobnie zostaną posegregowane i poddane recyklingowi
u źródła, w całkowitej ilości wytworzonych bioodpadów komunalnych.
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Załącznik II Metoda obliczanie bioodpadów komunalnych posegregowanych
i poddawanych recyklingowi u źródła
Do celów stosowania wzoru :
a) mBWpp jest obliczana na szczeblu krajowym, regionalnym lub lokalnym, w
zależności od przypadku, na podstawie ankiet dotyczących składu odpadów
komunalnych zebranych selektywnie i zmieszanych.
b) qRS określa się z uwzględnieniem czynników:
• wielkość i rodzaj gospodarstw domowych korzystających z aktywnej jednostki
recyklingu w przypadku odpadów spożywczych i kuchennych;
• rozmiar i sposób zarządzania ogrodami i parkami obsługiwanymi przez aktywną
jednostkę recyklingu dla odpadów z ogrodów i parków;
• dostępny system zbierania odpadów, w szczególności komplementarne
wykorzystywanie usług zbierania odpadów dla bioodpadów i zmieszanych
odpadów komunalnych;
• poziom i sezonowość wytwarzania bioodpadów komunalnych.
Wzory można stosować do wszystkich bioodpadów komunalnych posegregowanych
i poddanych recyklingowi u źródła lub tylko do bioodpadów komunalnych spożywczych
i kuchennych posegregowanych i poddanych recyklingowi u źródła.
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Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 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
Art. 5. Obliczanie ilości metali poddanych recyklingowi wydzielonych po spaleniu
odpadów komunalnych
Ilość metali poddanych recyklingowi oddzielonych od popiołu dennego obejmuje
wyłącznie metale zawarte w koncentracie oddzielonym od surowego popiołu
dennego z odpadów komunalnych i nie obejmuje innych materiałów znajdujących
się w koncentracie.
Do obliczania ilości metali poddanych recyklingowi stosuje się metodę określoną
w załączniku III.
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Załącznik III Metoda obliczanie metali poddanych recyklingowi wydzielonych
po spaleniu odpadów komunalnych
Definicje:

mtotal IBA metals całkowita masa metali w popiele dennym pochodzącym ze spalania;
mIBA metal concentrates masa koncentratów metali oddzielona od surowego popiołu dennego
pochodzącego ze spalania odpadów komunalnych;
cIBA metals stężenie metali w koncentratach metali;

mIBA metals masa metali w koncentracie metalu;
mnon-metallic masa materiału niemetalowego w koncentracie metalu;
mMSW masa odpadów komunalnych poddanych procesowi spalania;
cmetals MSW stężenie metali w odpadach komunalnych poddanych procesowi spalania;
mW masa wszystkich odpadów poddanych procesowi spalania;
cmetals MSWI stężenie metali we wszystkich odpadach poddanych procesowi spalania;
mMSW IBA metals masa metali pochodzących z odpadów komunalnych.
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Załącznik III Metoda obliczanie metali poddanych recyklingowi wydzielonych
po spaleniu odpadów komunalnych

Po wydzieleniu koncentratu metalu z surowego popiołu dennego pochodzącego ze
spalania całkowita masa metali w popiele dennym pochodzącym ze spalania w danym
roku obliczana jest według następującego wzoru:

mtotal IBA metals = Σ(mIBA metal concentrates x cIBA metals)

Dane dotyczące masy koncentratów metali uzyskuje się z zakładów, które wydzielają
koncentraty metali z surowego popiołu dennego pochodzącego ze spalania.
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Załącznik III Metoda obliczanie metali poddanych recyklingowi wydzielonych
po spaleniu odpadów komunalnych
Stężenie metali w koncentratach metalowych oblicza się na podstawie danych
zebranych w drodze regularnych badań przeprowadzanych w zakładach
przetwarzających koncentraty metali i dostarczających swoje materiały wyjściowe
do zakładów produkujących wyroby metalowe. Należy rozróżnić: metale żelazne,
metale nieżelazne i stal nierdzewną.
Do obliczenia stężenia metali w koncentratach metalowych stosuje się następujący
wzór:
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Załącznik III Metoda obliczanie metali poddanych recyklingowi wydzielonych
po spaleniu odpadów komunalnych
W przypadku, gdy odpady komunalne są spalane wraz z innymi odpadami, stężenie
metali w spalonych odpadach z różnych źródeł ustala się przez badanie próbek
odpadów poddanych procesowi spalania. Badania te przeprowadza się co najmniej
raz na pięć lat oraz kiedy istnieją powody, by przypuszczać, że skład odpadów
poddanych przekształceniu termicznemu uległ znacznej zmianie.
Masę metali pochodzących z odpadów komunalnych oblicza się za pomocą
następującego wzoru:

Jeżeli udział odpadów komunalnych we wszystkich odpadach poddanych
przekształceniu termicznemu przekracza 75 %, na zasadzie odstępstwa od pkt 5 masę
metali pochodzących z odpadów komunalnych można obliczyć według następującego
wzoru:

56. Zjazd KFDZOM, Ustka 16 – 18.09. 2020 r.

24

Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 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
Art. 6. Zbieranie danych
Dane pozyskuje się bezpośrednio od zakładów lub przedsiębiorstw
gospodarujących odpadami.
W przypadku gdy zbieranie danych opiera się na badaniach, badania te muszą:
a) być przeprowadzane w regularnych, określonych odstępach czasu i odpowiednio
odzwierciedlać różnice w danych, które mają być badane;
b) opierać się na reprezentatywnej próbie populacji, której dotyczą ich
wyniki.
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Decyzja wykonawcza Komisji Europejskiej 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
Art. 7. Zgłaszanie danych (sprawozdawczość)
Zgłaszanie danych i przedkładanie sprawozdań z kontroli jakości dotyczące wdrożenia
art. 11 ust. 2 lit. a) i b) dyrektywy 2008/98/WE - format określony w załączniku IV.
W odniesieniu do wdrożenia art. 11 ust. 2 lit. a) dyrektywy 2008/98/WE dopuszcza się
format określony w załączniku V.
Zgłaszanie danych i przedkładanie sprawozdań z kontroli jakości dotyczące wdrożenia
art. 11 ust. 2 lit. c)–e) oraz art. 11 ust. 3 dyrektywy 2008/98/WE - format określony
w załączniku V.

56. Zjazd KFDZOM, Ustka 16 – 18.09. 2020 r.

26

Załącznik IV A. Zgłaszanie danych dotyczących wykonania obowiązku
art. 11 ust. 2 lit. a) Dyrektywy 2008/98/WE
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE, a
Decyzja Wykonawcza Komisji Europejskiej 2019/1004

 Nowy art. 11a (zasady obliczania stopnia osiągnięcia celów) wprowadzony
Dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/851 z dnia 30 maja 2018 r.
zmieniającą dyrektywę 2008/98/WE w sprawie odpadów, odnosi się do obliczania
poziomów
dla lat 2025-2035.
 Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2019/1004 z dnia 7 czerwca 2019 r. odnosi się
do lat 2025-2035, a zgodnie z art. 7 ust. 1 decyzji dla sprawozdań dot. 2020 r.
(art. 11 ust. 2 lit. a dyrektywy ramowej) stosuje się załącznik IV.
 Biorąc powyższe pod uwagę należy przyjąć, że nie ma wymogu zmiany sposobu
obliczania poziomów recyklingu w 2020 roku.
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PAKIET ZMIAN #CZYSTOŚĆ PLUS
Zapowiedź Wiceministra klimatu Jacka Ozdoby dotycząca zmian w systemie gospodarki
odpadami, w tym:
•

zmiana sposobu obliczania wymaganego poziomu recyklingu (utrzymana ma zostać
metoda z 2019 r.),

•

określenie stopniowych poziomów recyklingu przez gminy
(2021 r. – 25 %, 2022 r. – 30 %, 2023 r. – 35 %, 2024 r. – 45 % do wymaganego na
2025 r. poziomu 55 proc.). Obecnie gminy osiągają wg tej metody poziom ok. 20%.

Prawo wspólnotowe ureguluje nową metodę obliczania recyklingu i ponownego użycia
względem ogólnej masy wytwarzanych odpadów dopiero w 2025 r., ustanawiając
poziom na 55%.
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POZIOMY RECYKLINGU, PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA
WYBRANYCH FRAKCJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
2016 r.

2017 r.

2018 r.

2019 r.

PLAN
2020 r.

18

20

30

40

50

Wymagana masa PMTS do recyklingu [Mg]

4 536

5 094

8 122

11 340

14 200

Przekazana masa PMTS do recyklingu [Mg]
ZUOK
Punkty skupu
Razem

4 680
4 680

4 950
4 460
9 410

4 550
6 600
11 150

4 600
6 800
11 400

7 000
7 200
14 200

Osiągnięty poziom recyklingu [%]

18,57

37,07

41,24

40,21

50

Wyszczególnienie
Wymagany poziom recyklingu [%]
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POZIOMY PRZYGOTOWANIA DO PONOWNEGO UŻYCIA I RECYKLINGU
ODPADÓW KOMUNALNYCH 2021 R.
W związku z brakiem określenia w jaki sposób obliczamy wytworzoną masę odpadów
komunalnych zakładamy, że:
odpady wytworzone = odpady zebrane, dla Torunia jest to około 90 000 Mg
(w tym 5 500 Mg odpady budowlane i rozbiórkowe)

Zakładana masa poszczególnych rodzajów odpadów poddanych recyklingowi:
•
•
•
•

Frakcje PMTS 14 200 Mg
Bioodpady
9 000 Mg
Metale z ZTPOK
50 Mg
Pozostałe odpady 100 Mg
Razem

23 350 Mg

Poziom recyklingu odpadów komunalnych w 2021 roku wyniesie około 27 %.
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PROJEKT „ROZBUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W TORUNIU”

Wartość projektu

14 904 tys. PLN

Koszt modernizacji sortowni 9 700 tys. PLN
Wartość dofinansowania

8 240 tys. PLN

30.12.2016 - wniosek o dofinansowanie projektu

https://waste-management-world.com/a/new-varisortseries-waste-sorting-system-from-on-show-at-ifat

13.09.2018 - umowa o dofinansowanie projektu
18.01.2019 - kontrakt na realizację modernizacji sortowni

25.11.2019 - zakończenia modernizacji sortowni
29.05.2020 - zakończenie realizacji projektu
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PROJEKT „ROZBUDOWA ZAKŁADU UNIESZKODLIWIANIA ODPADÓW
KOMUNALNYCH W TORUNIU”
Modernizacja sortowni
 separatory optyczne – 2 szt. (tworzywa sztuczne, papier)
 separator balistyczny – 1 szt. (tworzywa sztuczne
płaskie, przestrzenne – 2D i 3D)
 separatora metali nieżelaznych – 1 szt.

 sito bębnowe
 kabina sortownicza balastu
wraz z modernizacją istniejących kabin sortowniczych,
modyfikacją istniejącego wyposażenia i instalacji, w tym
montażem kompletu przenośników.

https://waste-management-world.com/a/video-tomraslatest-developments-for-the-recycling-industry-at-ifat
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Dziękuję za uwagę

mgr inż. Piotr Rozwadowski

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 159
87-100 Toruń
www.mpo.torun.pl
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