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PRZYKŁADOWE INSTRUMENTY EKONOMICZNE I INNE ŚRODKI, KTÓRE MAJĄ ZACHĘCAĆ  
DO STOSOWANIA HIERARCHII SPOSOBÓW POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI 

 

1. Opłaty za składowanie i spalanie odpadów oraz ograniczenia w stosowaniu tych procesów zachęcające 

do zapobiegania powstawaniu odpadów i do recyklingu, przy utrzymaniu składowania jako najmniej 

pożądanej metody gospodarowania odpadami.  

2. Systemy opłat proporcjonalnych do ilości odpadów pobieranych od wytwórców odpadów na podsta-

wie rzeczywistej ilości wytwarzanych odpadów i zachęcających do segregowania u źródła odpadów 

podlegających recyklingowi oraz do zmniejszenia ilości odpadów mieszanych.  

3. Zachęty podatkowe do nieodpłatnego oddawania produktów, zwłaszcza żywności.  

4. Systemy rozszerzonej odpowiedzialności producenta w odniesieniu do różnych rodzajów odpadów 

oraz środki służące poprawie ich skuteczności, rentowności i zarządzania.  

5. Systemy zwrotu kaucji i inne środki zachęcające do wydajnego zbierania zużytych produktów i mate-

riałów.  

6. Należyte planowanie inwestycji w infrastrukturę gospodarowania odpadami, w tym z wykorzystaniem 

funduszy unijnych.  

7. Zrównoważone zamówienia publiczne zachęcające do lepszego gospodarowania odpadami i wykorzy-

stywania produktów i materiałów pochodzących z recyklingu.  

8. Stopniowe znoszenie dopłat niezgodnych z hierarchią postępowania z odpadami.  

9. Stosowanie środków fiskalnych lub innych środków wspierających wykorzystywanie produktów i ma-

teriałów przygotowanych do ponownego użycia lub poddanych recyklingowi.  

10. Wspieranie badań i innowacji dotyczących zaawansowanych technologii recyklingu i regeneracji pro-

duktów.  

11. Wykorzystanie najlepszych dostępnych technik przetwarzania odpadów.  

12. Zachęty gospodarcze dla organów jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej  

w województwie, zwłaszcza wspierające zapobieganie powstawaniu odpadów oraz rozbudowę syste-

mów selektywnego zbierania, bez wspierania składowania i spalania.  

13. Publiczne kampanie podnoszenia poziomu świadomości, zwłaszcza dotyczące selektywnego zbierania 

odpadów, zapobiegania ich powstawaniu i zmniejszania ich ilości, a także uwzględnianie tych zagad-

nień w edukacji i szkoleniach.  

14. Systemy koordynacji działań wszystkich organów publicznych uczestniczących w gospodarowaniu 

odpadami, w tym z wykorzystaniem środków elektronicznych.  

15. Wspieranie stałego dialogu i współpracy między wszystkimi zainteresowanymi stronami dotyczących 

gospodarowania odpadami oraz zachęcanie do zawierania dobrowolnych porozumień i do sporządza-

nia przez przedsiębiorstwa sprawozdań dotyczących odpadów. 


