
DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI 

z dnia 6 grudnia 2013 r. 

ustanawiająca format zawiadomienia o przyjęciu i istotnych zmianach planów gospodarki 
odpadami i programów zapobiegania powstawaniu odpadów 

(notyfikowana jako dokument nr C(2013) 8641) 

(Tekst mający znaczenie dla EOG) 

(2013/727/UE) 

KOMISJA EUROPEJSKA, 

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

uwzględniając dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającą niektóre dyrektywy ( 1 ), w szczególności jej art. 
33 ust. 2, 

a także mając na uwadze, co następuje: 

(1) Zgodnie z art. 28 dyrektywy 2008/98/WE państwa 
członkowskie muszą dopilnować, aby ich właściwe 
organy opracowały co najmniej jeden plan gospodarki 
odpadami, pokrywający cały obszar geograficzny danego 
państwa członkowskiego. 

(2) Ponadto, nie później niż do dnia 12 grudnia 2013 r., 
państwa członkowskie są zobowiązane do ustanowienia 
programów zapobiegania powstawaniu odpadów, 
zgodnie z art. 29 dyrektywy 2008/98/WE. 

(3) W celu ułatwienia przekazywania Komisji stosownych 
informacji o przyjęciu i istotnych zmianach tych planów 
i programów należy przyjąć format dla przekazywania 
takich informacji. 

(4) Środki przewidziane w niniejszej decyzji są zgodne 
z opinią Komitetu ustanowionego na mocy art. 39 
dyrektywy 2008/98/WE, 

PRZYJMUJE NINIEJSZĄ DECYZJĘ: 

Artykuł 1 

Państwa członkowskie wykorzystują formaty określone 
w załącznikach I i II do niniejszej decyzji w celu zawiadamiania 
Komisji o przyjęciu i istotnych zmianach planów gospodarki 
odpadami i programów zapobiegania powstawaniu odpadów, 
o których mowa w art. 28 i 29 dyrektywy 2008/98/WE. 

Artykuł 2 

Niniejsza decyzja skierowana jest do państw członkowskich. 

Sporządzono w Brukseli dnia 6 grudnia 2013 r. 

W imieniu Komisji 
Janez POTOČNIK 
Członek Komisji
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( 1 ) Dz.U. L 312 z 22.11.2008, s. 3.



ZAŁĄCZNIK I 

FORMAT ZAWIADOMIENIA O PRZYJĘCIU I ISTOTNYCH ZMIANACH PLANÓW GOSPODARKI 
ODPADAMI 

Nazwa planu: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Organ administracji (nazwa, adres, adres e-mail, inne dane kontaktowe w razie potrzeby) odpowiedzialny za przyjęcie/ 
zmianę planu: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Link do publicznie dostępnej strony internetowej planu: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Organ administracji (nazwa, adres, adres e-mail, inne dane kontaktowe w razie potrzeby) zajmujący się koordynacją 
informacji zawartych w niniejszym formularzu: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole: 
 przyjęcie nowego planu gospodarki odpadami 
 istotna zmiana planu gospodarki odpadami 

(Uwaga: Proszę podać stosowny numer strony zgłaszanego planu lub dokumentu referencyjnego w odniesieniu do każdego pytania) 

1. Informacje ogólne 

1.1. Data przyjęcia/zmiany (miesiąc/rok): 

1.2. Czy plan obejmuje całe terytorium państwa członkowskiego? 
 tak 
 nie 

Jeśli nie, proszę wskazać, jakie części terytorium nie są objęte, oraz podać przyczyny: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

1.3. Jaki jest zakres planu gospodarki odpadami? 
 wszystkie strumienie odpadów 
 stałe odpady komunalne 
 odpady niebezpieczne 
 określone strumienie odpadów. Proszę określić: 

Jeżeli plan nie obejmuje wszystkich strumieni odpadów, proszę wskazać odpowiednie plany dodatkowe: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

1.4. Czy plan spełnia wymogi dyrektywy 2008/98/WE? 
 tak 
 nie 

Jeśli nie, proszę podać powody: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

1.5. Czy plan opracowano zgodnie z hierarchią postępowania z odpadami określoną w art. 4 dyrektywy 2008/98/WE? 
 tak 
 nie 

Jeśli nie, proszę określić, dla których strumieni odpadów plan nie jest zgodny z hierarchią postępowania z odpadami, 
i podać powody niezgodności: 

......................................................................................................................................................................................................................
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1.6. Czy plan obejmuje program zapobiegania powstawaniu odpadów? 
 tak 
 nie 

Jeśli tak, proszę podać linki do odpowiednich stron internetowych: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

1.7. W jaki sposób odpowiednie zainteresowane strony i organy oraz ogół społeczeństwa uczestniczyły w opracowywaniu 
planów gospodarki odpadami i programów zapobiegania powstawaniu odpadów? 

...................................................................................................................................................................................................................... 

2. Informacje dotyczące systemów zbierania odpadów i instalacji przetwarzania odpadów 

2.1. Czy w planie oceniono konieczność wprowadzenia nowych systemów zbierania odpadów oraz dużych instalacji 
unieszkodliwiania/odzysku oraz powiązanych inwestycji? 
 tak 
 nie 

2.2. Czy plan dostarcza informacji na temat lokalizacji planowanych instalacji unieszkodliwiania lub dużych instalacji 
odzysku oraz kryteriów wyboru tej lokalizacji? 
 tak 
 nie 

Jeżeli tak, proszę wskazać, w którym miejscu w planie zawarto te kryteria. 

...................................................................................................................................................................................................................... 

3. Informacje dotyczące celów związanych z odpadami: 

3.1. Czy opakowania i odpady opakowaniowe są objęte planem (art. 14 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
94/62/WE ( 1 ))? 
 tak 
 nie 

3.2. Czy w planie wyznaczono strategie lub środki dotyczące ograniczenia ilości odpadów ulegających biodegradacji, 
które trafiają na składowiska (art. 5 dyrektywy Rady 1999/31/WE ( 2 ))? 
 tak 
 nie 

3.3. Czy plan przyczynia się do osiągnięcia celów związanych z ograniczeniem ilości odpadów ulegających biodegradacji, 
które trafiają na składowiska? 
 tak 
 nie 

3.4. Czy w planie dokonano oceny przydatności i adekwatności instrumentów ekonomicznych i innych, np. podatków 
za składowanie, dla rozwiązania problemów związanych z odpadami? 
 tak 
 nie 

Jeśli tak, proszę określić, jakie instrumenty ekonomiczne i powiązane środki wprowadzono w planie: 

......................................................................................................................................................................................................................
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( 1 ) Dz.U. L 365 z 31.12.1994, s. 10. 
( 2 ) Dz.U. L 182 z 16.7.1999, s. 1.



ZAŁĄCZNIK II 

FORMAT ZAWIADOMIENIA O PRZYJĘCIU I ISTOTNYCH ZMIANACH PROGRAMÓW ZAPOBIEGANIA 
POWSTAWANIU ODPADÓW 

Nazwa programu: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Link do publicznie dostępnej strony internetowej programu: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Organ administracji (nazwa, adres, adres e-mail, inne dane kontaktowe w razie potrzeby) odpowiedzialny za przyjęcie/ 
zmianę programu: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Organ administracji (nazwa, adres, adres e-mail, inne dane kontaktowe w razie potrzeby) zajmujący się koordynacją 
odpowiedzi na pytania: 

.............................................................................................................................................................................................................................. 

Proszę zaznaczyć odpowiednie pole: 

 przyjęcie nowego programu zapobiegania powstawaniu odpadów 

 istotna zmiana programu zapobiegania powstawaniu odpadów ( 1 ) 

W przypadku zawiadomienia o znacznej zmianie programu zapobiegania powstawaniu odpadów, którego planu/ 
programu ta zmiana dotyczy? 

Proszę krótko opisać zakres i główne elementy zmiany, podając, w którym miejscu programu zapobiegania powsta
waniu odpadów znajdują się zmienione elementy. 

....................................................................................................................................................................................................................... 

(Uwaga: Proszę podać stosowny numer strony zgłaszanego programu lub dokumentu referencyjnego w odniesieniu do każdego pytania) 

1. Informacje ogólne 

1.1. Data przyjęcia/zmiany (miesiąc/rok): 

1.2. Czy program obejmuje całe terytorium państwa członkowskiego? 

 tak 

 nie 

Jeśli nie, proszę wskazać, jakie części terytorium nie są objęte, oraz podać przyczyny: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

1.3. Czy program jest zintegrowany z planem gospodarki odpadami? 

 tak 

 nie 

Jeśli tak, proszę wskazać plan gospodarki odpadami: 

......................................................................................................................................................................................................................
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( 1 ) Ma zastosowanie tylko w przypadku, gdy program zapobiegania powstawaniu odpadów został już zgłoszony Komisji Europejskiej.



1.4. Czy program został włączony do innych programów polityki w dziedzinie środowiska? 
 tak 
 nie 

Jeśli tak, proszę wskazać te programy: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

2. Informacja o zapobieganiu powstawaniu odpadów 

2.1. Czy w programie opisano obowiązujące środki zapobiegawcze? 
 tak 
 nie 

2.2. Czy w programie wyznaczono cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów? 
 tak 
 nie 

2.3. W jakim zakresie cele i środki mają za zadanie oddzielenie wzrostu gospodarczego od wpływu na środowisko 
związanego z wytwarzaniem odpadów? 

...................................................................................................................................................................................................................... 

2.4. Czy w programie określono ilościowe lub jakościowe poziomy odniesienia dla przyjętych środków zapobiegania 
powstawaniu odpadów? 
 tak 
 nie 

Jeśli tak, proszę wskazać, czy są to poziomy jakościowe czy ilościowe, i podać odpowiedni numer strony: 

...................................................................................................................................................................................................................... 

2.5. Czy program zawiera szczegółowe cele i wskaźniki ilościowe lub jakościowe? 
 tak 
 nie 

Jeśli tak, proszę wskazać, czy są to wartości jakościowe czy ilościowe, i podać odpowiedni numer strony: 

......................................................................................................................................................................................................................
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