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Zasadność potwierdzenia wykonania przez gminy obowiązku w zakresie osiągnięcia 

odpowiedniego poziomu recyklingu za pomocą dokumentów potwierdzających recykling (DPR) 

lub inny niż recykling proces odzysku (DPO) 

     

  

W związku z pojawiającymi się wątpliwościami dotyczącymi możliwości 

dokumentowania przez gminy osiągnięcia poziomu recyklingu za pomocą dokumentów 

potwierdzających recykling (DPR) lub inny niż recykling proces odzysku (DPO), 

Departament Gospodarki Odpadami przedstawia poniższe wyjaśnienia. 

Zgodnie z art. 3b ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.) gminy zostały zobowiązane do 

osiągnięcia do dnia 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co 

najmniej 50% wagowo. Informacja o osiągniętym w danym roku poziomie recyklingu ww. 

frakcji, zgodnie z art. 9q ust. 3 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

powinna stanowić część corocznego sprawozdania składanego przez wójtów, burmistrzów lub 

prezydentów miast marszałkowi województwa. Sprawozdania te są przygotowywane na 

podstawie sprawozdań kwartalnych, sporządzanych przez podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy prowadzą ewidencję opartą o karty 

przekazania odpadów. 

W przypadku odpadów opakowaniowych pochodzących z gospodarstw domowych, 

zgodnie z art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) dokumenty potwierdzające recykling (DPR) 

lub inny niż recykling proces odzysku (DPO), stanowią potwierdzenie przetworzenia tych 

odpadów i mogą być wystawiane przez przedsiębiorcę przetwarzającego odpady 

opakowaniowe na wniosek następujących podmiotów: 

1) odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
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2) prowadzącego instalację regionalną do przetwarzania odpadów komunalnych, 

3) prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

4) gminy organizującej odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

Należy jednak podkreślić, że dokumenty DPR i DPO mogą stanowić potwierdzenie 

wykonania obowiązku w zakresie uzyskania odpowiedniego poziomu odzysku i recyklingu 

wyłącznie w przypadku podmiotów objętych przepisami ustawy o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi i odnoszą się do przetworzenia tylko odpadów 

opakowaniowych. Dokumenty te natomiast nie stanowią podstawy do rozliczenia obowiązku 

gminy określonego w art. 3b ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach.  

Oznacza to, że przy obliczaniu przez gminy w sprawozdaniu rocznym poziomu 

recyklingu nie mogą one posłużyć się dokumentami DPR lub DPO, jako poświadczeniem 

wykonania ustawowego obowiązku w zakresie recyklingu, gdyż możliwość zastosowania 

tych dokumentów nie ma umocowania prawnego w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Dokumentami takim są natomiast sprawozdania kwartalne sporządzone w oparciu 

o karty przekazania odpadów, które są wystawiane przez podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości. 


