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Projekt z dnia 28 lipca 2022 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  I  Ś R O D O W I S K A 1 )

z dnia ………………….

w sprawie sposobu obliczania poziomu składowania2), 3)

Na podstawie art. 3b ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297) zarządza się, co następuje:

§ 1. Rozporządzenie określa sposób obliczania poziomu składowania odpadów 

komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, zwanego dalej 

„poziomem składowania”. 

§ 2. 1. Gmina oraz podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie umowy z 

właścicielem nieruchomości obliczają poziom składowania zgodnie ze wzorem:

𝑆=
𝑀𝑠
𝑀𝑤 × 100%

gdzie:

S      – oznacza poziom składowania wyrażony w %,

Ms   – oznacza łączną masę składowanych odpadów komunalnych i odpadów 

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wyrażoną w Mg, 

Mw  – oznacza  łączną masę wytworzonych odpadów komunalnych i odpadów 

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, wyrażoną w Mg.

2. Do łącznej masy składowanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z 

przetwarzania odpadów komunalnych, oznaczonej symbolem „Ms”, zalicza się:

1) Minister Klimatu i Środowiska kieruje działem administracji rządowej – klimat, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 
rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia z dnia 27 października 2021 r. w sprawie szczegółowego 
zakresu działania Ministra Klimatu i Środowiska (Dz. U. poz. 1949).

2) Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
(UE) 2018/850 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca dyrektywę 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów 
z dnia 30 maja 2018 r. (Dz. Urz. UE L 150 z 14.06.2018, str. 100). 

3) Niniejsze rozporządzenie służy wykonaniu decyzji wykonawczej Komisji (UE) 2019/1885 z dnia 6 listopada 
2019 r. ustanawiającej zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących składowania odpadów 
komunalnych zgodnie z dyrektywą Rady 1999/31/WE oraz uchylająca decyzję Komisji 2000/738/WE 
(notyfikowana jako dokument nr C(2019) 7874), (Dz. Urz. UE L 290 z 11.11.2019, str. 18). 
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1) masę odpadów komunalnych z grupy:

a) 15,

b) 20, z wyłączeniem odpadów o kodach 20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06,

c) 19, które  powstały z przetwarzania odpadów komunalnych z grupy 15 i 20, z 

wyłączeniem odpadów powstałych z przetwarzania odpadów komunalnych o kodach 

20 02 02, 20 03 04 i 20 03 06

− które są następnie składowane;

2) masę odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1, powstałą w wyniku sprawdzania, 

oczyszczania lub naprawy tych odpadów, umożliwiających ich przygotowanie do 

ponownego użycia bez dalszego sortowania lub przetwarzania wstępnego, które są 

następnie składowane, z wyjątkiem części produktów lub komponentów produktów, które 

usuwa się podczas naprawy umożliwiającej przygotowanie do ponownego użycia,

3) masę odpadów komunalnych, o których mowa w pkt 1, powstałą w wyniku przetwarzania 

poprzedzającego recykling lub inne procesy odzysku odpadów komunalnych, w tym w 

wyniku sortowania lub mechaniczno-biologicznego przetwarzania tych odpadów, które 

są następnie składowane,

4) masę odpadów komunalnych wprowadzanych do procesu unieszkodliwiania D10, 

zgodnie z załącznikiem 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 

z 2022 r. poz. 699 i 1250), oraz masę odpadów wytworzonych podczas stabilizacji 

biodegradowalnej frakcji odpadów komunalnych, w celu ich składowania, z wyłączeniem 

masy odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, które zostały 

poddane procesom odzysku;

5) masę odpadów mechanicznie usuwanych podczas oczyszczania tlenowego lub 

beztlenowego bioodpadów komunalnych lub po nim,  które są następnie składowane;

6) masę odpadów, o których mowa w pkt 1, stanowiących odpady, o których mowa w art. 

129 ust. 4 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach, kierowanych do procesów 

odzysku na składowisku odpadów, w tym do wykonania warstwy izolacyjnej lub 

rekultywacyjnej.

3. Przez grupy i kody odpadów, o których mowa w ust. 2 pkt 1 i ust. 5, rozumie się grupy 

i kody odpadów określone w przepisach wydanych na podstawie art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach.

4. Do łącznej masy składowanych odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z 

przetwarzania odpadów komunalnych nie zalicza się odpadów komunalnych wytworzonych 
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podczas recyklingu lub innych procesów odzysku, które powstały podczas przetwarzania 

następującego po tym, jak odpady te zostały poddane recyklingowi po punkcie obliczeniowym 

określonym w art. 3 ust. 2 oraz załączniku I do decyzji wykonawczej (UE) 2019/1004 z dnia 7 

czerwca 2019 r. określającej zasady obliczania, weryfikacji i zgłaszania danych dotyczących 

odpadów zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE oraz uchylającej 

decyzję wykonawczą Komisji C(2012) 2384  (Dz. Urz. UE L 163 z 20.06.2019, str. 66), które 

są następnie składowane. 

5. Do łącznej masy wytworzonych odpadów komunalnych, oznaczonej symbolem „Mw”, 

zalicza się masę odpadów komunalnych z grupy 15 i 20, z wyłączeniem odpadów o kodach 20 

02 02, 20 03 04 i 20 03 06.

6. W przypadku obliczania poziomów składowania przez gminy uwzględnia się odpady 

komunalne:

1) odebrane z terenu danej gminy przez gminę oraz podmiot odbierający odpady komunalne 

na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości;

2) zebrane z terenu danej gminy przez gminę oraz innych zbierających odpady komunalne. 

7. W przypadku obliczania poziomu składowania przez gminę oraz podmiot odbierający 

odpady komunalne na podstawie umowy z właścicielem nieruchomości, uwzględnia się 

odpady komunalne odebrane z terenu danej gminy przez ten podmiot.

§ 4. 1. Łączną masę wytworzonych odpadów komunalnych, składowanych odpadów 

komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych oraz poziom 

składowania oblicza się za dany rok kalendarzowy.

§ 5. Masy składowanych odpadów komunalnych i masy składowanych odpadów 

pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych nie koryguje się przez odjęcie od niej 

zawartej w niej wilgoci.

§ 6. Jeżeli odpady komunalne są przemieszczane do innego państwa członkowskiego lub 

wywożone z Unii Europejskiej do państwa trzeciego zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 

1013/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie 
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przemieszczania odpadów (Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, z późn. zm.4)) w celu 

przeprowadzenia ich recyklingu lub innych procesów odzysku, masę odpadów komunalnych, 

która powstała w wyniku procesu przetwarzania tych odpadów przeprowadzonych przed 

recyklingiem lub innym procesem odzysku, i która jest następnie składowana lub wprowadzana 

do procesu unieszkodliwiania przez termiczne przekształcanie tych odpadów w celu 

składowania w państwie przeznaczenia, zalicza się do masy składowanych odpadów 

komunalnych.

§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 

MINISTER KLIMATU I 

ŚRODOWISKA

Za zgodność pod względem prawnym, legislacyjnym i redakcyjnym

Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego

w Ministerstwie Klimatu i Środowiska

 Piotr Kudelski (- podpisano kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

4) Zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dz. Urz. UE L 190 z 12.07.2006, str. 1, 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 299 z 08.11.2008, str. 
50, 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 182 z 12.07.2011, str. 2, 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 oraz Dz. 
Urz. UE L 433 z 22.12.2020, str. 11.
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