
Projekt z dnia 7 sierpnia 2020 r.

R O Z P O R Z Ą D Z E N I E

M I N I S T R A  K L I M A T U 1 )

z dnia ………………….

w sprawie sposobu obliczania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami2), 3)

Na podstawie art. 3b ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 150, 284 i 875) 

zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób obliczania:

1) poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, 

z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne;

2) poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne.

§ 2. 1. Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne oblicza się zgodnie ze wzorem:

𝑃=
𝑀𝑟
𝑀𝑤 × 100%

gdzie:

1) Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej – klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania 
Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).

2) Niniejsze 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 (Dz. Urz. UE L 163 z 20.6.2019 str. 66)

3)  Niniejsze 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 (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008, str. 3, Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, Dz. Urz. UE L 
21 z 28.01.2015, str. 22, Dz. Urz. UE L 184 z 11.07.2015, str. 13, Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1 
oraz Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 109).



P – poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

komunalnych, wyrażony w %,

Mr – łączna masa odpadów komunalnych poddanych recyklingowi i przygotowaniu 

do ponownego użycia, wyrażona w Mg, 

Mw – łączna masa wytworzonych odpadów komunalnych, wyrażona w Mg.

2. Do obliczeń stosuje się metodę określoną w 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 (Dz. Urz. UE L 

163 z 20.6.2019, s. 66).

3. W łącznej masie odpadów komunalnych (Mr) nie uwzględnia się odpadów o kodach, 

o których mowa w § 3 ust. 2. 

4. Masę odpadów komunalnych wytworzonych, przygotowanych do ponownego użycia 

lub poddanych recyklingowi oblicza się w danym roku kalendarzowym.

5. 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.

6. 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 odpady są faktycznie 

powtórnie przetwarzane na produkty, materiały lub substancje.

7. Masę odpadów komunalnych poddanych recyklingowi mierzy się w momencie 

wprowadzenia do procesu recyklingu.

8. Masę odpadów komunalnych poddanych recyklingowi można mierzyć na wyjściu z 

dowolnej operacji sortowania, pod warunkiem że:

1) odpady po operacji sortowania są następnie poddane recyklingowi;

2) 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. 



9. Masę 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, gdy to wykorzystanie przynosi korzyści rolnictwu lub prowadzi do poprawy 

stanu środowiska.

10. Uzyskany kompost, materiał pofermentacyjny lub inny materiał końcowy można 

zaliczyć jako poddany recyklingowi tylko wtedy, gdy spełnia wymagania dla kompostu lub 

środka poprawiającego właściwości gleby określone przez ministra właściwego ds. rolnictwa 

w przepisach dotyczących nawozów lub wymagania określone przez ministra właściwego ds. 

klimatu w przepisach wydanych na podstawie m.in. art. 30 ust. 4 i ust. 5 oraz art. 124 ust. 6 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 875).

11. Od dnia 1 stycznia 2027 r. można zaliczać bioodpady stanowiące odpady 

komunalne poddawane obróbce tlenowej lub beztlenowej do odpadów poddanych 

recyklingowi tylko wtedy, gdy zostały selektywnie zebrane lub posegregowane u źródła 

zgodnie z art. 22 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 

312 z 22.11.2008, str. 3, z późn. zm.4)).

12. Masę odpadów, które przestały być odpadami w wyniku działań wstępnych przed 

ponownym przetworzeniem, można zaliczyć do odpadów poddanych recyklingowi, pod 

warunkiem że mają być następnie powtórnie przetworzone na produkty, materiały lub 

substancje używane zarówno do celów pierwotnych, jak i innych, z wyłączeniem odpadów, 

które utraciły status odpadów, a mają być używane jako paliwa lub inne środki wytwarzania 

energii, spalone, użyte do wypełniania wyrobisk lub składowane.

13. W masie odpadów komunalnych poddanych recyklingowi można uwzględnić 

recykling metali wydzielonych po spaleniu odpadów komunalnych, pod warunkiem że te 

metale poddane recyklingowi spełniają dane kryteria jakościowe określone w akcie 

wykonawczym przyjętym na podstawie art. 11a ust. 9 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

4 Zmiany wymienionej dyrektywy zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 365 z 19.12.2014, str. 89, Dz. Urz. UE 
L 21 z 28.01.2015, str. 22, Dz. Urz. UE L 184 z 11.07.2015, str. 13, Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2017, str. 1 
oraz Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 109.



Rady (UE) 2008/98 z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre 

dyrektywy.

14. W masie odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia lub 

poddanych recyklingowi można uwzględnić odpady przekazane innemu państwu 

członkowskiemu Unii Europejskiej w celu przygotowania do ponownego użycia, recyklingu 

lub wypełniania wyrobisk mogą być zaliczone na poczet osiągania poziomów określonych w 

art. 3b ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach.

15. W masie odpadów komunalnych przygotowanych do ponownego użycia lub 

poddanych recyklingowi można uwzględnić odpady wywiezione w celu przygotowania do 

ponownego użycia lub recyklingu do państwa nie będącego państwem członkowskim Unii 

Europejskiej mogą być zaliczane na poczet osiągania poziomów określonych w art. 3b ust. 1 

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

przypadku, gdy spełnione są wymogi określone w art. 11a ust. 3 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 312 z 22.11.2008, str. 3, z późn. zm.) oraz 

gdy zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 1013/2006  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 

14 czerwca 2006 r. w sprawie przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, 

str. 1, z późn. zm.5)) można udowodnić, że przemieszczenie odpadów jest zgodne z 

wymogami tego rozporządzenia, a przetwarzanie odpadów poza Unią Europejską odbyło się 

w warunkach zasadniczo równoważnych do wymogów właściwych przepisów unijnego 

prawa ochrony środowiska

§ 3.1. Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących 

odpady komunalne oblicza się na podstawie wzoru:

𝑃𝑏𝑟=
𝑀𝑟𝑏𝑟
𝑀𝑤𝑏𝑟 × 100%

gdzie:

5) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 309 z 27.11.2007, str. 7, Dz. Urz. 
UE L 188 z 16.07.2008, str. 7, Dz. Urz. UE L 87 z 31.03.2009, str. 109, Dz. Urz. UE L 97 z 16.04.2009, str. 
8, Dz. Urz. UE L 140 z 05.06.2009, str. 114, Dz. Urz. UE L 119 z 13.05.2010, str. 1, Dz. Urz. UE L 210 z 
11.08.2010, str. 35, Dz. Urz. UE L 182 z 12.07.2011, str. 2, Dz. Urz. UE L 336 z 20.12.2011, str. 74, Dz. 
Urz. UE L 46 z 17.02.2012, str. 30, Dz. Urz. UE L 79 z 21.03.2013, str. 19, Dz. Urz. UE L 330 z 10.12.2013, 
str. 1, Dz. Urz. UE L 334 z 13.12.2013, str. 46, Dz. Urz. UE L 189 z 27.06.2014, str. 135, Dz. Urz. UE L 332 
z 19.11.2014, str. 15, Dz. Urz. UE L 277 z 22.10.2015, str. 61, Dz. Urz. UE L 294 z 11.11.2015, str. 1.



Pbr – poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

stanowiących odpady komunalne, wyrażony w %,

Mrbr – łączna masa innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

poddanych recyklingowi, przygotowanych do ponownego użycia oraz 

poddanych odzyskowi innymi metodami, pochodzących ze strumienia odpadów 

komunalnych z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów 

komunalnych, wyrażona w Mg,

Mwbr – łączna masa wytworzonych innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych, pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych 

z gospodarstw domowych oraz od innych wytwórców odpadów komunalnych, 

wyrażona w Mg.

2. W łącznej masie innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

(Mrbr) należy brać pod uwagę odpady o kodach określonych w przepisach wydanych na 

podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach: 17 01 01, 17 01 02, 17 

01 03, 17 01 07, 17 02 01, 17 02 02, 17 02 03, 17 03 02, 17 04 01, 17 04 02, 17 04 03, 17 04 

04, 17 04 05, 17 04 06, 17 04 07, 17 04 11, 17 05 08, 17 06 04, 17 08 02, 17 09 04, ex 20 03 

99 – innych niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe.

3. Poprzedzenie kodu odpadu literami „ex” oznacza, że kod z tym oznaczeniem 

obejmuje wyłącznie odpady wyodrębnione z rodzaju odpadu określonego w przepisach 

wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

§ 5. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.6)

MINISTER KLIMATU

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym
Dyrektor Departamentu Prawnego
w Ministerstwie Klimatu
Anna Kozińska-Żywar
(- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

6) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem 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), które zgodnie z art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 19 
lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 1579 oraz z 2020 r. poz. 568, 695 i 875) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego 
rozporządzenia.


		2020-08-24T09:07:55+0000
	Jacek Ozdoba; Ministerstwo Klimatu




