Warszawa, dnia 25 czerwca 2014 r.

Departament Gospodarki Odpadami
Ministerstwo Środowiska

Ewidencja związana z potwierdzeniem recyklingu i innego niż recykling procesu
odzysku odpadów opakowaniowych za pomocą dokumentów DPO i DPR
W związku z licznymi zapytaniami kierowanymi do Ministerstwa Środowiska,
dotyczącymi kwestii formalnych w zakresie ewidencji związanej z potwierdzaniem
dokonania procesu recyklingu lub innego niż recykling proces odzysku za pomocą
dokumentów DPO i DPR, Departament Gospodarki Odpadami przedstawia poniższe
wyjaśnienia.
Art. 8 ust. 1 pkt a i b ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i
odpadami opakowaniowymi (Dz. U. poz. 888) definiuje dokumenty służące do potwierdzania
procesu przetworzenia odpadów opakowaniowych jako:
 DPR – dokument potwierdzający recykling odpadów opakowaniowych, w tym
określający masę odpadów i sposób ich recyklingu,
 DPO – dokument potwierdzający inny niż recykling proces odzysku odpadów
opakowaniowych, w tym określający masę tych odpadów i sposób ich odzysku.
Ponadto art. 21 ust. 1 ww. ustawy określa, że przy obliczaniu osiągniętych poziomów
uwzględnia się katalog procesów przetwarzania odpadów określony w załączniku nr 1 ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), przy czym do
odzysku odpadów opakowaniowych zalicza się procesy R1-R9, natomiast do recyklingu
odpadów opakowaniowych procesy R2-R9.
W związku z powyższym należy stwierdzić, iż w przypadku określonym w art. 23
ust. 4 i 5 ww. ustawy, czyli wymienionych podmiotów uprawionych do wnioskowania o
wydanie dokumentów DPO i DPR u prowadzącego przetwarzanie odpadów
opakowaniowych, wystawiony dokument DPR będzie potwierdzał jednocześnie recykling jak
również odzysk, natomiast wystawiony dokument DPO będzie stanowił potwierdzenie
jedynie innego niż recykling procesu odzysku odpadów opakowaniowych (tzn. tylko procesu
R1, czyli wykorzystania odpadu głównie jako paliwa lub innego środka wytwarzania energii).
Zasada ta ma zastosowanie również do wzorów dokumentów określonych w rozporządzeniu
Ministra Środowiska z dnia 19 grudnia 2006 r. w sprawie dokumentów potwierdzających
odrębnie odzysk i odrębnie recykling (Dz. U. Nr 247 poz. 1816), którego przepisy
obowiązywać będą do czasu wydania nowego rozporządzenia określającego wzory
dokumentów DPO i DPR, nie dłużej jednak niż do dnia 31 grudnia
2014 r.
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Powyższa interpretacja przepisów dokonana przez Departament Gospodarki
Odpadami nie stanowi wiążącej interpretacji prawa i nie jest prawnie wiążąca dla organów
administracji orzekających w sprawach indywidualnych.
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