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Nr w wykazie prac 
UD163

OCENA SKUTKÓW REGULACJI
1. Jaki problem jest rozwiązywany?

Podjęcie prac nad projektem ustawy wynika przede wszystkim z konieczności wsparcia jednostek samorządu 
terytorialnego w zakresie obniżenia kosztów gospodarki odpadami oraz poprawy sytuacji na krajowym rynku gospodarki 
odpadami komunalnymi. Zawarte w projekcie propozycje mają na celu między innymi rozwiązanie niektórych bieżących 
problemów gospodarki odpadami komunalnymi w szczególności:

1) wysokie koszty funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnymi; 
2) brak odpowiedniej elastyczności w kształtowaniu gminnych systemów odbierania odpadów komunalnych;
3) subwencjonowanie kosztów generowanych przez nieruchomości niezamieszkałe wpływami z nieruchomości 

zamieszkałych;
4) zaśmiecanie miejsc publicznych, gruntów polnych oraz częściej wykrywane przypadki nieodpowiedniego 

gospodarowanie odpadami niebezpiecznymi niewłaściwe gospodarowanie odpadami poprzez porzucanie ich w 
miejscach do tego nieprzeznaczonych.;

5) zbyt wysokie obciążenie organów Inspekcji Ochrony Środowiska obowiązkami kontrolnymi, w ramach których 
wykonywane są przez Centralne Laboratorium Badawcze Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pomiary 
kontrolne hałasu w celu wydania przez organ ochrony środowiska decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu, przy 
jednoczesnym niedostatku kadr pozostających w dyspozycji GIOŚ.

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt
W projekcie zawarto przepisy, które umożliwią obniżenie kosztów funkcjonowania gminnych systemów gospodarowania 

odpadami komunalnymi oraz ich usprawnienie m.in.:
1) podwyższenie maksymalnej stawki opłaty dla nieruchomości niezamieszkałych (ok 23 zł za pojemnik/worek 120 l – 

obecnie 18 zł);
2) wprowadzenie przepisów umożliwiających złożenie oświadczenia o wyłączeniu z gminnego systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;
3) umożliwienie właścicielom nieruchomości rekreacyjno-letniskowych rozliczania się z opłaty jak właściciele 

nieruchomości niezamieszkałych, czyli od pojemnika;
4) możliwość określenia przez ministra właściwego do spraw klimatu, w drodze decyzji, odstępstwa dla poszczególnych 
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gmin, w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie z przepisem art. 10 ust. 3 Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98 w sprawie odpadów;

5) wprowadzenie przepisów umożliwiających indywidualne rozliczanie mieszkańców w budynkach wielolokalowych 
z obowiązku selektywnego zbierania odpadów;

6) podwyższenie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej oraz gruntów polnych (grzywna od 300 do 5000 zł);
7) wprowadzenie sankcji w postaci administracyjnej kary pieniężnej za naruszenie polegające na wykonywaniu obowiązku 

gospodarowania odpadami podmiotom, które nie uzyskały wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru;
8) zmiana w Kodeksie karnym – dodanie sankcji karnej za pozostawianie odpadów niebezpiecznych w miejscach 

nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania - kara pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8;
9) wprowadzenie przepisów dot. zapewnienia przez gminy w pierwszej kolejności przygotowania do ponownego użycia 

i recyklingu odpadów zebranych selektywnie oraz odpadów powstających w procesie sortowania (w efekcie mniej 
odpadów powinno trafiać na składowiska, co zmniejszy koszty gminy związane z zagospodarowaniem odebranych 
odpadów);

10) zmniejszenie obciążeń dla Głównego Inspektora Ochrony Środowiska poprzez wykreślenie z listy podmiotów 
wykonujących kontrole, w ramach których wykonywane są pomiary kontrolne hałasu, w celu wydania decyzji o 
dopuszczalnym poziomie hałasu.

Ponadto zawarto rozwiązania, które usprawnią  funkcjonowanie instalacji przetwarzających odpady komunalne:  

1) umożliwienie magazynowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, paliwa  
alternatywnego  oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa przez okres 3 lat;

2) skrócenie czasu na podjęcie działalności objętej zezwoleniem z dwóch lat do roku

Oczekiwane efekty:
Wyżej wymienione propozycje zmian umożliwią gminom zastosowanie rozwiązań, które mogą wpłynąć na  obniżenie 
kosztów odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych. Zaproponowane w projekcie zmiany umożliwią m.in. 
bardziej elastyczną realizację przez gminy obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów. Wprowadzenie 
przepisów umożliwiających indywidualne rozliczanie mieszkańców w budynkach wielolokalowych z obowiązku 
selektywnego zbierania odpadów, umożliwi odejście przez gminy od tzw. odpowiedzialności zbiorowej. Można oczekiwać 
również, że mieszkańcy zaczną bardziej restrykcyjnie przestrzegać selektywnego zbierania odpadów, co będzie skutkowało 
większą ilością dobrej jakości surowców wtórnych zebranych przez gminę oraz osiąganiem wyższych poziomów w zakresie 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia. Powyższe czynniki będą umożliwiały obniżenie kosztów gospodarowania 
odpadami.
Wprowadzenie wyższej maksymalnej stawki opłaty za pojemnik/worek oraz wprowadzenie przepisów uszczegóławiających  
włączenie i wyłączenie się właścicieli nieruchomości niezamieszkałych z systemu gminnego w określonych terminach, 
umożliwi gminom bardziej elastyczne dostosowanie do zmieniających się warunków rynkowych w branży odbioru 
i zagospodarowywania odpadów.
Podwyższanie kar za zaśmiecanie przestrzeni publicznej i gruntów polnych, będzie miało efekt prewencyjny i zmniejszy 
skalę zjawiska niewłaściwego postępowania z odpadami. 
Natomiast dodana sankcja w postaci administracyjnej kary pieniężnej za naruszenia dot. gospodarowania odpadami przez 
podmioty do tego nie uprawnione pozwoli na skuteczniejsze działania Inspekcji Ochrony Środowiska w obszarze zwalczania 
nielegalnych działań w gospodarce odpadami i będzie miało wymiar dyscyplinujący dla podmiotów działających w tej 
branży.
 Umożliwienie magazynowania odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych, paliwa  alternatywnego  
oraz odpadów przeznaczonych bezpośrednio do produkcji takiego paliwa przez okres 3 lat pozwoli na sukcesywne spalanie 
tych odpadów w raz z rozwojem instalacji do termicznego przekształcania odpadów. Będzie to czasowe - częściowe 
rozwiązanie problemu z częścią nagromadzonej już frakcji palnej, które umożliwi ich dłuższe legalne magazynowanie. 
Proponowana zmiana będzie również istotnym udogodnieniem w przypadku problemów ze znalezieniem odbiorcy dla 
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wytworzonych lub zebranych odpadów.

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE? 
Ze względu na fakt, że system gospodarki odpadami nie jest generalnie systemem nowym, również w Polsce system zgodny 

z wymaganiami dyrektyw działa już od kilku lat, nowe wymagania wprowadzane w Polsce powinny bazować na korygowaniu 
i ulepszaniu krajowego systemu uwzględniając polskie warunki i możliwości gospodarcze i społeczne.

W ramach unijnej hierarchii sposobów postępowania z odpadami priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a 
w dalszej kolejności przygotowanie do ponownego użycia, recykling, odzysk i, jako ostatnia preferowana opcja, 
unieszkodliwianie odpadów (co obejmuje składowanie i spalanie bez odzysku energii). Najważniejszymi wskaźnikami 
służącymi do oceny zgodności z wymogami UE w zakresie odpadów są obowiązkowe cele w zakresie recyklingu oraz 
ograniczenia składowania, jak również istnienie aktualnych planów zapobiegania powstawaniu odpadów 
i gospodarowania nimi. 

  Przy tym każdy kraj członkowski reguluje konkretne kwestie związane z organizacją gospodarowania odpadami 
komunalnymi we własnym zakresie. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt
Grupa Wielkość Źródło danych Oddziaływanie

Gospodarstwa domowe 8,45 mln

Sprawozdania marszałków 
województw z realizacji zadań z 

zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2017 

r.

Ewentualne obniżenie 
ponoszonych opłat za odbiór i 

gospodarowanie odpadami, 
umożliwienie indywidualnego 

rozliczania mieszkańców z 
obowiązku selektywnego 

zbierania odpadów w 
zabudowie wielolokalowej

Właściciele nieruchomości 
niezamieszkałych, 
wytwarzający odpady 
komunalne

b.d. -

Umożliwienie wyłączenia z 
gminnego systemu 

gospodarowania odpadami 
komunalnymi  w przypadku 

podjęcia uchwały rady gminy o 
objęciu nieruchomości 

niezamieszkałych

Gminy 2478

Sprawozdania marszałków 
województw z realizacji zadań z 

zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 

2017 r.

Dostosowanie aktów prawa 
miejscowego do nowych zmian 

wprowadzanych nowelizacją 
ustawy,  w zakresie 

gospodarowania odpadami
Ewentualne obniżenie kosztów 

gminnego systemu 
gospodarowania odpadami 

Odbierający odpady 
komunalne od właścicieli 
nieruchomości

1 295 GUS „Odpady komunalne i 
utrzymanie czystości i porządku 

w gminach w 2017  roku”

Składanie sprawozdań 
dotyczących odpadów 

komunalnych, podpisanie 
nowych umów z gminami, 
zmiana sposobu odbierania 
odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości.

Podmioty prowadzące 
działalność w zakresie 
przetwarzania odpadów

6539 Centralny System Odpadowy Zmiana w sposobie 
gospodarowania odpadami.
Podwyższenie sankcji za 

gospodarowanie odpadami 
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niezgodne z przepisami ustawy 
o odpadach

Podmioty prowadzące 
działalność w zakresie 
zbierania odpadów.

7889 Centralny System Odpadowy Zmiana w sposobie 
gospodarowania odpadami
Podwyższenie sankcji za 

gospodarowanie odpadami 
niezgodne z przepisami ustawy 

o odpadach
Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska i 
Wojewódzkie inspektoraty 
ochrony środowiska

17 Dane GIOŚ Dostęp do danych logowania 
umożliwiających sprawdzenie 
poprawności funkcjonowania 
wizyjnego systemu kontroli

Mniejsze obciążenie związane 
z  wykonywaniem pomiarów 

kontrolnych
Zmiana (rozszerzenie) zakresu 

przeprowadzanych kontroli
Nakładanie kar 

administracyjnych - 
działalności bez wymaganych 
decyzji, brak wpisu do rejestru 

lub  nieprawidłowe 
prowadzenie ewidencji 

odpadów
Jednostki organizacyjne 
Państwowej Straży 
Pożarnej

358 Dane KG PSP Zmiana zakresu kontroli miejsc 
gromadzenia odpadów pod 

względem ochrony 
przeciwpożarowej

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji
Projekt ustawy nie był poddany pre-konsultacjom. 
Projekt ustawy zostanie przekazany do konsultacji publicznych do następujących podmiotów, ze wskazaniem 30 dni na 

zgłoszenie uwag:
1) COBRO – Instytutu Badawczego Opakowań;
2) Federacji Polskich Banków Żywności;
3) Federacji Regionalnych Związków Gmin i Powiatów RP;
4) Izby Przemysłowo-Handlowej Gospodarki Złomem;
5) Izby Przemysłowo-Handlowej Inwestorów w Polsce;
6) Izby Gospodarczej Metali Nieżelaznych i Recyklingu; 
7) CECED Polska;
8) Konfederacji Lewiatan.
9) Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji; 
10) Krajowej Izby Gospodarczej; 
11) Krajowej Izby Gospodarki Odpadami;
12) Ogólnopolskiej Federacji Przedsiębiorców i Pracodawców;
13) Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Zagospodarowania Odpadów Komunalnych „Komunalnik”;
14) Polskiej Federacji Producentów Żywności Związek Pracodawców;
15) Polskiej Izby Gospodarczej „Ekorozwój”;
16) Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji; 
17) Polskiej Izby Odzysku i Recyklingu Opakowań;
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18) Polskiej Organizacji Handlu i Dystrybucji;
19) Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego;
20) Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych;
21) Polskiego Stowarzyszenia Ochrony Roślin;
22) Polskiego Stowarzyszenia Przemysłu Kosmetycznego i Detergentowego;
23) Polskiego Stowarzyszenia Stacji Demontażu Pojazdów;
24) Polskiej Izby Ekologii; 
25) Polskiej Izby Gospodarki Odpadami; 
26) Stowarzyszenia Polskich Przedsiębiorców Gospodarki Odpadami;
27) Stowarzyszenia „Polski Recykling ”;
28) Stowarzyszenia Producentów i Importerów Akumulatorów i Baterii w Polsce;
29) Stowarzyszenia Forum Recyklingu Samochodów;
30) Unii Metropoli Polskich;
31) ZIPSEE „Cyfrowa Polska”;
32) ZPSO „Pol-lighting”; 
33) Związku Samorządów Polskich;
34) Związku Przedsiębiorców i Pracodawców;
35) Związku Gmin Wiejskich RP;
36) Związku Miast Polskich;
37) Związku Pracodawców Gospodarki Odpadami;
Projekt zostanie również przekazany do zaopiniowania:
1) wojewodom;
2) marszałkom województw; 
3) wojewódzkim inspektorom ochrony środowiska;
4) regionalnym dyrektorom ochrony środowiska;
5) Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego;
6) Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska;
7) Głównemu Inspektorowi Weterynarii;
8) Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska;
9) Prezesowi Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;
10) wojewódzkim funduszom ochrony środowiska i gospodarki wodnej;
11) Rzecznikowi Małych i Średnich Przedsiębiorców,
12) Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Ze względu na zakres projektu zostanie on przesłany do opiniowania wojewodom, marszałkom województw a także 
organizacjom samorządowym, Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz Radzie Dialogu Społecznego. 
Z uwagi na zakres projektu, który nie dotyczy problematyki zadań związków zawodowych oraz związków pracodawców, 
projekt nie podlega opiniowaniu przez reprezentatywne związki zawodowe oraz reprezentatywne organizacje pracodawców. 
Jednak mając na uwadze, że członkami reprezentatywnych organizacji pracodawców  wskazanych w pkt 8 i 34 powyżej 
mogą być przedsiębiorstwa z branży odpadowej, zasadne jest przekazanie projektu do tych organizacji w ramach konsultacji 
publicznych.

Projekt nie wymaga przedłożenia instytucjom i organom Unii Europejskiej, w tym Europejskiemu Bankowi Centralnemu, 
w celu uzyskania opinii, dokonania powiadomienia, konsultacji albo uzgodnień. 

Projekt ustawy, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 2005 r. o działalności lobbingowej w procesie stanowienia prawa 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 248) oraz wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną zamieszczone Biuletynie Informacji 
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Publicznej, na stronie podmiotowej Rządowego Centrum Legislacji, w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny.

6. Wpływ na sektor finansów publicznych
Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł](ceny stałe z 2016 r.)

2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 Łącznie 
(2020-
2029)

Dochody ogółem - - - - - - - - - - -
budżet państwa (z 
tytułu PIT, ZUS, 
NFZ, FP, FGŚP) 

- - - - - - - - - - -

JST - - - - - - - - - - -
NFOŚiGW - - - - - - - - - - -
WFOŚiGW - - - - - - - - - - -
Wydatki ogółem - - - - - - - - - - -
budżet państwa - - - - - - - - - - -
Saldo ogółem - - - - - - - - - - -
budżet państwa - - - - - - - - - - -
JST - - - - - - - - - - -

Źródła finansowania -
Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń

Przyjęte rozwiązania nie są obligatoryjne dla gmin, więc nie można przedstawić skutków ich 
wdrożenia – nie jest możliwa ocena liczby gmin, która przyjmą poszczególne rozwiązania.
Proponowane rozwiązania mają na celu stworzenie możliwości obniżenia kosztów gospodarowania 
odpadami przez gminę oraz wskazanie mechanizmów, z których gminy mogą skorzystać w celu 
obniżenia opłat. Takie rozwiązania to w szczególności - większa elastyczność w dostosowywaniu 
systemów gminnych do lokalnej specyfiki (możliwość rozliczania indywidualnego mieszkańców 
zabudowy wielolokalowej,  możliwość uzyskania odstępstwa od obowiązku selektywnego zbierania 
odpadów, wskazanie terminów w jakich właściciele nieruchomości niezamieszkałych maja 
podejmować decyzję o pozostaniu w systemie gminnym, wyższa stawka maksymalna za 
pojemnik/worek odbierany z nieruchomości niezamieszkałych)  

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 
rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe 

Skutki
Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie 

(0-10)
duże przedsiębiorstwa – – – – – – –
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw

– – – – – – –

rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe

– – – – – – –

W ujęciu 
pieniężnym
(w mln zł, 
ceny stałe 
z …… r.)

osoby z 
niepełnosprawnością i 

– – – – – – –
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osoby starsze
duże przedsiębiorstwa
sektor mikro-, małych 
i średnich 
przedsiębiorstw
rodzina, obywatele 
oraz gospodarstwa 
domowe 

W ujęciu 
niepieniężnym

osoby z 
niepełnosprawnością i 
osoby starsze

Zwiększenie kar za zaśmiecanie zwiększy zachętę do właściwego postępowania z 
odpadami skutkujące czystszym środowiskiem dla wszystkich obywateli – 
zarówno właścicieli firm jak i mieszkańców.
Zmniejszenie obciążeń finansowych dla gmin w związku z mniejszą ilością 
nielegalnie porzucanych odpadów oraz zaśmiecaniem, będzie skutkować 
zmniejszeniem  kosztów systemu gospodarowania odpadami komunalnymi i w 
efekcie opłaty dla wszystkich właścicieli nieruchomości powinny się ustabilizować 
(lub obniżyć).
Dzięki podwyższeniu maksymalnej stawki opłaty za worek/pojemnik gminy będą 
miały możliwość dostosowania opłaty do zmieniających się warunków rynkowych 
i objęcia większej ilości nieruchomości systemem gminnym co w efekcie również 
pozwoli na ustabilizowanie opłat (a być może zmniejszenie) 
W efekcie ustabilizowania się opłat (lub obniżenia) nastąpi polepszenie sytuacji 
wszystkich obywateli.
Dla mieszkańców zabudowy wielolokalowej zwiększy się zachęta do prawidłowej 
segregacji odpadów, w przypadku rezygnacji przez gminę ze stosowania 
odpowiedzialności zbiorowej.

Niemierzalne sytuacja ekonomiczna 
i społeczna rodziny, 
a także osób 
niepełnosprawnych 
oraz osób starszych

Wprowadzenie zaproponowanych w projekcie rozwiązań może wpłynąć na 
obniżenie kosztów ponoszonych przez gospodarstwa domowe.

Dodatkowe 
informacje, w tym 
wskazanie źródeł 
danych i przyjętych 
do obliczeń założeń 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu
 nie dotyczy

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 
wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 
zgodności).

 tak
 nie
 nie dotyczy

 zmniejszenie liczby dokumentów 
 zmniejszenie liczby procedur
 skrócenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

 zwiększenie liczby dokumentów
 zwiększenie liczby procedur
 wydłużenie czasu na załatwienie sprawy
 inne:      

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 
elektronizacji. 

 tak
 nie
 nie dotyczy

9. Wpływ na rynek pracy 
Brak wpływu

10. Wpływ na pozostałe obszary
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 środowisko naturalne
 sytuacja i rozwój regionalny
 inne: wpływ na zwiększenie 

innowacyjności gospodarki

 demografia
 mienie państwowe

 informatyzacja
 zdrowie

Omówienie wpływu

 Uelastycznienie selektywnej zbiórki będzie wspierało rozwój technologii w zakresie selektywnego 
zbierania odpadów.
Podwyższenie sankcji za gospodarowanie odpadami niezgodne z przepisami ustawy o odpadach oraz 
za zaśmiecanie powinno przyczynić się do zmniejszenia zaśmiecania, porzucania odpadów i innych 
nielegalnych praktyk, co pozytywnie wpłynie na środowisko naturalne, a w konsekwencji na zdrowie 
ludzi.
Odejście od odpowiedzialności zbiorowej w przypadku zabudowy wielolokalowej, będzie 
motywowało do właściwego postepowania z odpadami, również zmniejszając zaśmiecenie 
środowiska.

11.Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego
Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z wyjątkiem art. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2, pkt. 5 lit. a i c, pkt. 

6 i pkt 11 lit. e, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane?
Ewaluacja efektów projektu ustawy zostanie dokonana w ramach raportowania do Komisji Europejskiej z wykonania 

dyrektywy w zakresie osiągniętego poziomu recyklingu (raporty składane co roku). Natomiast miernikiem będzie poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych. Polska jest zobowiązana osiągnąć poziom 50% 
w 2020 r.

Ewaluacja efektów związanych z gospodarką odpadami, w zakresie zmian wprowadzanych w ustawie z dnia 
14 grudnia 2012 r. o odpadach  następuje w ramach przygotowania następujących dokumentów:

a) sprawozdania z Krajowego planu gospodarki odpadami – dokument przygotowywany i przedkładany Radzie 
Ministrów co 3 lata,

b) aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami – dokument przygotowywany nie rzadziej niż co 6 lat – 
przyjmowany w drodze uchwały Rady Ministrów,

c) sprawozdania z transpozycji i wdrożenia dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2008/98/WE 
w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy.

13. Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.) 
–
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