
 POLSKA
Od odpadów do zasobów

Państwa członkowskie UE, w tym Polska, mogą poczynić dalsze postępy w kierunku przetwarzania odpadów w zasoby oraz 
tworzenia gospodarki o obiegu zamkniętym przez zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów, zwiększanie ich recyklingu 
i ograniczanie ich składowania. UE wyznaczyła ambitne cele i określiła nowe zasady, dzięki którym wszystkie państwa 
członkowskie będą efektywnie gospodarować odpadami. Pozwoli to na stworzenie nowych miejsc pracy, zapewni bardziej 
zrównoważony wzrost gospodarczy oraz przyczyni się do czystszego środowiska naturalnego z mniejszą ilością odpadów morskich.

Recykling odpadów 
komunalnych

%
 odpadów

 poddanych 
recyklingow

i

Cel UE do 2035 r. 

Cel UE do 2020 r. 

Średnia w UE w 2016 r. 

Polska w 2016 r. 

65%

50%

45%

35%

Zużyty sprzęt 
elektryczny 
i elektroniczny

Cel UE do 2006 r. 

Średnia w UE w 2014 r. 

Polska w 2016 r. 

Poziom
 zbierania 

kg/osobę

4 kg

6.2 kg

5.7 kg

Składowanie odpadów 
komunalnych

%
 składow

anych 
odpadów

Cel UE do 2035 r. 

Średnia w UE w 2016 r. 

Polska w 2016 r. 

10%

24%

47%

Odpady są 
cennym 
zasobem

Jak sobie radzi Polska? Najnowsze dane
Łączna ilość odpadów komunalnych wytworzonych w 2016 r. na osobę: 307 kg (średnia w UE: 483 kg)

Recykling 
odpadów 
opakowaniowych

%
 odpadów

 poddanych 
recyklingow

i

Cel UE do 2030 r. 

Cel UE do 2008 r.* 

Średnia w UE w 2016 r. 

Polska w 2016 r. 

70%

55%

67%

58%

Recykling odpadów 
opakowaniowych 
z tworzyw sztucznych

%
 odpadów

 poddanych 
recyklingow

i

Cel UE do 2030 r. 

Cel UE do 2008 r.* 

Średnia w UE w 2016 r. 

Polska w 2016 r. 

55%

22.5%

42%

47%

* Polska miała zrealizować ten cel w 2014 r.

Środowisko
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Niniejszy arkusz informacyjny został przygotowany na podstawie sprawozdania w ramach systemu wczesnego ostrzegania dotyczącego 
Polski, które jest częścią ogólnego sprawozdania Komisji Europejskiej w sprawie wdrażania unijnych przepisów dotyczących odpadów. Ma on 
pomóc krajom UE, wobec których istnieje ryzyko nieosiągnięcia celu na 2020 r. w zakresie przygotowania 50 % odpadów komunalnych do 
ponownego wykorzystania i recyklingu. Sprawozdanie zostało opracowane z uwzględnieniem konkretnych wyzwań, z jakimi mierzy się każdy 
z tych krajów. Dane statystyczne pochodzą z Eurostatu.

Polityka UE dotycząca odpadów: ec.europa.eu/environment/waste/index.htm

Sprawozdania UE w sprawie odpadów w ramach systemu wczesnego ostrzegania: ec.europa.eu/
environment/waste/framework/early_warning.htm

#WasteToResource  #CircularEconomy

 EU_ENV

 EUEnvironment 

Jak osiągnąć sukces

podnoszenie świadomości 
oraz partycypacji społecznej 

promowanie dzielenia się 
dobrymi praktykami 
w selektywnej zbiórce 

odpadów 

usprawnienie systemów 
rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta poprzez zapewnienie, 
aby opłaty producentów pokrywały 
koszty zbierania i przetwarzania 
ich odpadów

oferowanie skutecznych zachęt finansowych, skłaniających do przetwarzania 
odpadów i zapobiegania ich powstawaniu, np. konsekwentne karanie gmin 

za niezrealizowanie celów recyklingu

poprawienie jakości 
danych dotyczących 
opakowań, zgłaszanych 
przez producentów

udzielanie gminom 
wsparcia technicznego  

Polska może przyspieszyć 
realizację celów UE oraz zacząć 

wykorzystywać możliwości, 
jakie daje gospodarka o obiegu 

zamkniętym, przez:

http://ec.europa.eu/environment/waste/index.htm
ec.europa.eu/environment/waste/framework/early_warning.htm
ec.europa.eu/environment/waste/framework/early_warning.htm
https://twitter.com/search?q=%23WasteToResource
https://twitter.com/hashtag/circulareconomy?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Ehashtag
https://twitter.com/EU_ENV
https://www.facebook.com/EUEnvironment/

