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Strumień odpadów na wejściu do 

ZUOK „Orli Staw”



Udział odpadów zmieszanych na 

wejściu do ZUOK



Odpady surowcowe na wejściu 

do ZUOK



Strumienie odpadów na wejściu 

do ZUOK



Odpady trafiające poza RIPOK w zależności od rodzaju 

przetargu na przykładzie regionu nr X wg WPGO

Wykres/ rodzaj przetargu



WPGO – uwagi i propozycje

• Brak jednolitego standardu WPGO – brak jednolitości 

danych – utrudnia to dotarcie do informacji i jej porównanie

• Brak jednoznaczności zapisów, standardu nazewnictwa

• Bilansowanie mocy instalacji w regionach

• Dane archiwalne nie zawsze aktualizowane (BDO?)

• Jeden region – jeden RIPOK vs. „konkurencja” w regionie

• Rola ITPOK w regionach

• Rola i miejsce instalacji zastępczych



Standardy segregacji ;-)

Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy i 

Miasta Błaszki:  

pojemnik na 

odpady 

zmieszane 

tapety,artykuły higieniczne(pieluchy, chusteczki), 

worki po cemencie, kalka, papier tłusty z 

podklejoną folią, opakowania po olejach, 

zabawki, szyby plastikowe, opakowania po 

lekach, styropian,  

worek koloru 

niebieskiego 

papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, tekstylia 

worek koloru 

żółtego 
odpady ulegające biodegradacji i zielone 

worek koloru 

bezbarwnego 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, lampy 

fluorescencyjne i neonowe, zużyte baterie i 

akumulatory, chemikalia i opakowania po 

środkach ochrony roślin, przeterminowane leki 

worek koloru 

zielonego 

szkło bezbarwne i kolorowe oraz opakowania 

szklane 

 

www.blaszki.pl 



Aktualne stawki  za DPO/DPR 

•Tabela stawek

Rodzaj odpadu 

opakowaniowego

Wysokość opłaty 

produktowej  

2012/2013 r[zł/Mg]

Stawki 

proponowane 

przez 

Organizacje 

odzysku 

2012/2013r. 

[zł/Mg]

% stawki OO w 

stosunku do 

opłaty 

produktowej

z papieru i tektury 650,00 zł 5,50 zł 0,85%

z tworzyw sztucznych 2 730,00 zł 5,50 zł 0,20%

ze szkła 260,00 zł 40,00 zł 15,38%

z aluminium 1 370,00 zł 45,50 zł 3,32%

ze stali 820,00 zł 30,00 zł 3,66%















RIPOK a ustawa opakowaniowa

• 50 % DPO/DPR z  odpadów opak. z gosp. domowych (?) 

• 5% przychodów o.o.  publiczne kampanie edukacyjne  

• Obowiązkowy wpis do BDO (o.o, wprowadzający i 

recyklerzy)

• DPO/DPR w trzech egz. (recykler, przekazujący, 

marszałek)

• Rozporządzenie o rocznych poziomach z gosp. 

domowych

• Audyt recyklerów



RIPOK a ustawa opakowaniowa

• Nakaz wytwarzania opakowań przyjaznych środowisku –

minimum dla spełnienia funkcji (EPR?)

• Obowiązek oznakowania opakowań

• DPO/DPR (gosp. dom) – na wniosek RIPOK

• Porozumienia w.s. wielomateriałowych i niebezpiecznych

• Całość wpływów do NFOŚiGW (-10% dla Urzędu 

Marszałkowskiego)



RIPOK a ustawa opakowaniowa

• Kontrola recyklerów przez Urząd Marszałkowski co 3   

lata  

• Obowiązek wystawiania DPO/DPR – kary za nie 

wystawianie

• Rozliczanie poziomów w okresach rocznych



RIPOK a ustawa opakowaniowa 

– nadzieje i wątpliwości

• DPO/DPR na wszystkie surowce przekazane do    

odzysku/recyklingu?

• Wzrost cen DPO/DPR ?

• Istotne wsparcie systemu zbierania odpadów 

opakowaniowych?

• Publiczne kampanie edukacyjne – efektywność?



Zapraszamy na wirtualny spacer po 

ZUOK „Orli Staw”

www.orlistaw.pl



Dziękuję za uwagę
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dyr.  ZUOK „Orli Staw”

www.orlistaw.pl
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