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Załącznik 5.  

Recykling odpadów papieru i tektury. Określenie luki inwestycyjnej 
 

Prognozę potrzeb w zakresie przetwarzania odpadów papieru i tektury, pochodzącej ze źródeł 

komunalnych, sporządzono w oparciu o: 

1. dane ewidencyjne z roku 2018, dotyczące: 

1.1. ilości wytworzonych odpadów komunalnych (wg sprawozdań marszałków województw 

przedkładanych ministrowi właściwemu ds. środowiska),  

1.2. masy odpadów papieru i tektury wydzielonej z odpadów komunalnych  

(w oparciu o dane Pana prof. A. Jędrczaka), 

1.3. masy odpadów papieru i tektury w ogólnej masie odpadów papieru i tektury 

wydzielonej z odpadów komunalnych (w oparciu o dane Pana Prof. A. Jędrczaka), 

1.4. ilości papieru i tektury wprowadzonej na rynek krajowy (w oparciu o dane 

Stowarzyszenia Papierników Polskich), 

1.5. struktury asortymentowej papieru i tektury wprowadzonych na rynek krajowy  

(w oparciu o dane Stowarzyszenia Papierników Polskich), 

1.6. masy opakowań z papieru i tektury wprowadzonej na rynek krajowy (w oparciu o dane 

Centralnego Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Opakowań), 

 

2. prognozy sporządzone dla lat 2028 i 2034, dotyczące: 

2.1. ilości odpadów komunalnych, które mogą być wytwarzane w Polsce, 

2.2. zawartości odpadów papieru i tektury w odpadach komunalnych, 

2.3. zawartości odpadów opakowań z papieru i tektury w odpadach papieru i tektury, 

2.4. ilości papieru i tektury, które mogą być wprowadzone na rynek krajowy, 

2.5. ilości opakowań z papieru i tektury, które mogą być wprowadzane na rynek krajowy, 

 

3. wymogi prawne dotyczące poziomów odzysku, w tym recyklingu, wynikające z: 

3.1. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), 

3.2. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.), 

3.3. ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 2019 r. poz. 542 ze zm.), 

3.4. dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 zmieniającej dyrektywę 

94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych . 

 

 

W roku 2018 wprowadzono na rynek krajowy 5 355,1 tys. Mg papieru i tektury (średnio 139,5 

kg/mieszkańca), w tym: 

 papiery graficzne stanowiły 964,3 tys. Mg (ok. 18,01 % ogólnej masy papieru i tektury), 

 papiery do celów sanitarnych i gospodarstw domowych stanowiły 562,2 tys. Mg (ok. 10,50 % 

ogólnej masy papieru i tektury), 
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 papiery opakowaniowe łącznie stanowiły 3 522,6 tys. Mg (65,78 % ogólnej masy papieru i 

tektury), z czego: 

o papier do produkcji tektury falistej stanowił 2 667,9 tys. Mg, 

o tektura pudełkowa stanowiła 572,8 tys. Mg, 

o papier pakowy stanowił 204,1 tys. Mg, 

o papiery opakowaniowe pozostałe stanowiły 77,8 tys. Mg, 

 pozostałe papiery i tektury stanowiły 306,0 Mg (ok. 5,71 % ogólnej masy papieru  

i tektury). 

 

Uwzględniając potencjalnie możliwe konsekwencje wdrażania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 1019/904 z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie zmniejszenia wpływu niektórych produktów z 

tworzyw sztucznych na środowisko, przyjęto znaczący wzrost zużycia papieru i tektury w okresie 2020 

– 2028 i nieco mniejszy w okresie 2029 – 2034 (średnie zużycie papieru na mieszkańca w roku 2028 

założono na poziomie 152 kg, zaś w roku 2034 – 157 kg). 

 

Przyjęto wskaźniki: 

 zdolności do „wydzielenia” ze strumienia odpadów komunalnych odpadów papieru  

i tektury (w systemie zbiórki i wstępnego przetwarzania odpadów komunalnych): 

o w roku 2028 – 90 %, 

o w roku 2034 – 95 %, 

 przydatności odpadów papieru i tektury wydzielonych z odpadów komunalnych do 

recyklingu: 

o w roku 2028 – 90 %, 

o w roku 2034 – 90 %. 

 

Tabela 1. Ilości odpadów papieru i tektury, które mogą być wydzielone z odpadów komunalnych. 

Wyszczególnienie J.m. 2018 2028 2034 Uwagi 

1 2 3 4 5 6 

Ilość wytwarzanych odpadów 
komunalnych 

tys. Mg/rok 13 615,0 16 085,8 16 784,8 tab. 5* 

Udział odpadów papieru i 
tektury w masie wytworzonych 
odpadów 

% 12,72 14,09 14,68 tab. 3* 

Masa odpadów papieru i 
tektury w ogólnej masie 
odpadów komunalnych  

tys. Mg/rok 1 775,1 2 266,5 2 464,0 z wyliczenia 

Udział procentowy odpadów 
wysortowanych do ogólnej 
masy odpadów papieru  
i tektury 

% 87,9 90,0 95,0 założony  

Odpady wysortowane na 
liniach w instalacjach 
komunalnych i innych 

tys. Mg/rok 1 560,0 2 040,0 2 340,6 tab. 6* 
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Udział procentowy do 
recyklingu do wysortowanych  

% 76,9 90,0 90,0 założony 

1 2 3 4 5 6 

Odpady papieru i tektury do 
recyklingu 

tys. Mg/rok 1 200,0 1 836,0 2 106,5 tab. 8 (9)* 

Udział procentowy odpadów 
papieru i tektury 
przeznaczonych do recyklingu 
do ogólnej masy odpadów 
papieru i tektury w odpadach 
komunalnych 

% 67,6 81,0 85,5 z wyliczenia 

*- wg części głównej „Raportu”. 

 

Przyjęcie powyższych założeń oznacza, że do recyklingu powinny zostać przekazane następujące ilości 

odpadów papieru i tektury: 

 w roku 2028 – 1 836,0 tys. Mg, 

 w roku 2034 – 2 206,6 tys. Mg. 

 

Zdolności przerobowe instalacji do przetwarzania (recyklingu) odpadów papieru i tektury powinny 

uwzględniać nie tylko wymagania, które dotyczą odpadów komunalnych, ale także  

(a może przede wszystkim) odpadów opakowaniowych z papieru i tektury. 

 

Zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2018/852 zmieniającą dyrektywę 

94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych minimalna docelowa wielkość 

recyklingu, w odniesieniu do odpadów papieru i tektury, zawartej w odpadach opakowaniowych 

powinna wynieść: 

 do 31 grudnia 2025 r. – 75 % wagowo, 

 do 31 grudnia 2030 r. – 85 % wagowo. 

 

Przyjmując liniowy wzrost sposobu wykonania powyższych obowiązków, masa odpadów papieru i 

tektury zawarta w odpadach opakowaniowych w roku 2028 powinna wynieść 81 %. 

 

Występuje zatem częściowe „nałożenie się” obowiązków, które wynikają z ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz z przepisów dotyczących gospodarki 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Zależności te przedstawiono na rysunku 1. 
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Rys. 1. Powiązanie obowiązków w zakresie recyklingu odpadów opakowaniowych. 

 

 

Udział opakowań z papieru i tektury w ogólnej ilości opakowań wprowadzanych na rynek określono 

na podstawie danych publikowanych przez Izbę Gospodarczą Opakowań 

https://www.rynekpapierniczy.pl/artykul/dobre-prognozy-dla-rynku-opakowan-w-polsce-2107). 

Wyniki przedstawiono w tabeli 2 

 

Tabela 2. Struktura rynku opakowań w Polsce z punktu widzenia materiału opakowaniowego w 

latach 2018 – 2025. 

Materiał 

Udział procentowy opakowań wykonanych z określonego materiału,  

w roku: 

2018 2019 2020 2025 

1 2 3 4 5 

Tworzywa sztuczne 37,8 37,5 37,3 37,0 

Papier i tektura 35,2 35,8 36,4 37,0 

Metal 11,6 11,4 11,2 11,0 

Szkło 9,8 9,6 9,3 9,0 

Drewno i inne 5,6 5,7 5,8 6,0 

 

 

W 2018 r. wprowadzono na rynek krajowy opakowania w ilości ogólnej 5 470,41 Mg, w tym 

opakowania z papieru i tektury w ilości 1 750,53 Mg (co stanowi ok. 32 % ogólnej masy opakowań 

wprowadzonych na rynek). Jest to zatem ilość mniejsza od prognozowanej (tabela 1). 

 

 

Dla oszacowania przewidywanych ilości opakowań z papieru i tektury, które mogą być wprowadzone 

na rynek krajowy w latach 2028 i 2034, przeanalizowano (na podstawie danych z Głównego Urzędu 

https://www.rynekpapierniczy.pl/artykul/dobre-prognozy-dla-rynku-opakowan-w-polsce-2107
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Statystycznego) zmiany ogólnej ilości opakowań wprowadzanych na rynek krajowy w latach 2012 – 

2018, w tym opakowań z papieru i tektury. Lata 2012 – 2018 uznano za reprezentatywne, bo na te 

lata przypada wychodzenie przez Polskę z kryzysu gospodarczego (po załamaniu gospodarki 

światowej  

w latach 2007 – 2010), jak i okres światowej koniunktury gospodarczej. 

 

Na podstawie danych o ilościach opakowań wprowadzonych na rynek krajowy w latach 2012 – 2018 

wyliczono średnie tempo przyrostu ilości opakowań wprowadzanych na rynek krajowy oraz 

skorygowany wskaźnik przyrostu ilości opakowań wprowadzanych na rynek (po odrzuceniu wartości 

minimalnej i maksymalnej). Wyniki obliczeń przedstawiono w tabeli 3. 

 

Tabela 3. Ilości opakowań (ogółem i opakowań z papieru i tektury) wprowadzonych na rynek krajowy 

w latach 2012 – 2018. 

Wyszczególnienie 
(parametr) 

J.m. 
Wartość parametru w roku: 

Przyrost  
w ciągu 7 

lat 

Średni 
roczny 

przyrost 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2018/2012  

Opakowania 
wprowadzone na 
rynek 

tys. 
Mg/rok 

4 669,9     4 836,4 4 846,1 5 026,1 5 620,9 5 701,7 5 470,4 17,14 2,45 

Przyrost ilości  
rok do roku 

% 100,00 103,57 100,20 103,71 111,83 101,44 97,32   

Poddane 
recyklingowi 

tys. 
Mg/rok 

1 932,2 1 740,2 2 694,2 2 901,2 3 232,7 3 290,2 3 200,2 65,62 9,37 

Opakowania  
z papieru i tektury na 
rynek 

tys. 
Mg/rok 

1 493,3 1 566,3 1 568,0 1 579,4 1 908,4 1 172,2 1 774,3 18,81 2,69 

Zmiana ilości rok do 
roku 

% 100 104,89 100,10 100,73 120,82 61,42 151,4   

Poddane 
recyklingowi 

tys. 
Mg/rok 

793,5 778,1 1 141,8 1 237,3 1 395,2 740,9 1 472,6 85,59 12,23 

Procent recyklingu 
odpadów 
opakowaniowych   
z papieru 

% 53,1 49,7 72,8 78,3 73,1 63,1 83,0 56,20 8,03 

Udział opakowań  
z papieru w masie 
ogólnej opakowań 

% 32,0 32,4 32,4 31,4 34,0 20,6 32,4 1,43  

 

Skorygowany wskaźnik przyrostu ogólnej ilości opakowań wprowadzanych na rynek (po odrzuceniu 

wartości minimalnej i maksymalnej), z pięciu lat wyniósł 1,78. 

 

W oparciu o dane z roku 2018 oraz przyjęte założenie wyznaczono prognozowane ilości opakowań 

(ogółem oraz opakowań z papieru i tektury), które mogą być wprowadzane na rynek  

w 2028 r. i w 2034 r. 
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Tabela 4. Prognozowane ilości opakowań (ogółem oraz opakowań z papieru i tektury), które mogą 

być wprowadzane na rynek w 2028 r. i w 2034 r. 

Wyszczególnienie (parametr) J.m. 
Wartość parametru w roku 

Zmiana w stosunku do 

roku 2018 [%] 

2018 2028 2034 2028/2018 2034/2018 

Odpady komunalne ogółem 
tys. 

Mg/rok 
13 615,00 16 085,80 16 784,80 18,15 23,28 

Ilości wprowadzane na rynek krajowy: 

Papier i tektura (wyliczone wg założeń) 
tys. 

Mg/rok 
5 358,35 5 685,97 5 749,10 6,11 7,29 

Papier i tektura - skorygowana przez 

zaokrąglenie  

tys. 

Mg/rok 
5 358,35 5 700,0 5 800,0 6,38 8,24 

Opakowania ogółem 
tys. 

Mg/rok 
5 470,41 6 550,0 7 250,0 19,74 32,53 

Opakowania z papieru i tektury 
tys. 

Mg/rok 
1 750,53 2 500,0 2 900,0 42,81 65,66 

Opakowania z papieru i tektury - 

przyrost procentowy 
% rok bazowy 37,60 40,00 2,15 2,29 

Obowiązek poddania odpadów przetwarzaniu (recykling) – na podstawie dyrektywy (UE) 2018/852 

Wymagany poziom recyklingu % 61 (83*) 81 85   

Odpady opakowań z papieru i tektury do 

recyklingu 

tys. 

Mg/rok 
1 452,94 2 025,0 2 465,0   

*- poziom recyklingu uzyskany w roku 2018. 

Odpady opakowaniowe z papieru i tektury znajdują się także w strumieniu odpadów komunalnych. 

Ich ilość oszacowano na podstawie wyników badań prowadzonych przez Pana Prof. A. Jędrczaka (w 

roku 2018 wynosiła ona 5,26 % , zaś zaplanowany wzrost wynika m. in. ze stosowania przepisów 

dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 1019/904 z dnia 5 czerwca 2019 roku w sprawie 

zmniejszenia wpływu niektórych produktów z tworzyw sztucznych na środowisko). Wyniki obliczeń 

przedstawiono w tabeli 5. 

 

Tabela 5. Prognoza ilości odpadów opakowaniowych z papieru i tektury 

Wyszczególnienie J.m. 2018 2028 2034 Uwagi 

Ilość wytwarzanych odpadów komunalnych tys. Mg/rok 1 3615,0 16 085,8 16 784,8 tab. 5* 

Masa odpadów papieru i tektury w odpadach 
komunalnych 

tys. Mg/rok 1 731,8 2 266,5 2 464,0 
  

Udział odpadów opakowaniowych w ogólnej masie 
odpadów komunalnych 

% 5,26 6 6,5 
  

Masa odpadów opakowaniowych wydzielonych z 
odpadów komunalnych 

tys. Mg/rok 716,1 965,1 1 091,0 
  

Udział odpadów opakowaniowych w ogólnej masie 
odpadów papieru i tektury, która może się znajdować w 
odpadach komunalnych 

% 41,4 42,6 44,3 
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*- wg części głównej „Raportu”. 

Konieczną wydajność instalacji do recyklingu odpadów papieru i tektury wyznaczono w oparciu o: 

 ilość odpadów papieru i tektury, która może znajdować się w strumieniu odpadów 

komunalnych, i która może zostać poddana recyklingowi (w tej ilości znajdują się także 

odpady opakowań z papieru i tektury), 

 ilości odpadów opakowań z papieru i tektury, które powinny zostać poddane recyklingowi 

(przynajmniej 80 % w 2025 roku i przynajmniej 85 % w 2030 roku), 

przy czym uwzględniono „część wspólną” odpadów opakowaniowych z papieru i tektury, które są 

objęte obowiązkami wynikającymi z przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi, ale zostaną wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych. Wyniki obliczeń 

przedstawiono w tabeli 6. 

 

Tabela 6. Konieczna wydajność instalacji do recyklingu odpadów papieru i tektury. 

Lp. Wyszczególnienie (parametr) J.m. 
Wartość parametru w roku 

2018 2028 2034 

1 2 3 4 5 6 

1. 
Masa odpadów papieru i tektury  
z odpadów komunalnych do recyklingu 
ogółem, w tym: 

tys. Mg/rok 1 200,0 1 836,0 2 106,5 

1.1. 
Masa odpadów opakowaniowych  
z papieru i tektury 

tys. Mg/rok 716,1 965,1 1 091,0 

1.2. 
Masa odpadów z papieru i tektury, innych niż 
odpady opakowaniowe 

tys. Mg/rok 483,9 870,9 1 015,5 

2. 
Masa odpadów opakowaniowych  
z papieru i tektury podlegająca obowiązkowi 
recyklingu 

tys. Mg/rok 1 452,9 2 025,0 2 465,0 

3. 
Konieczna wydajność instalacji do recyklingu 
odpadów papieru i tektury  
(1.2 + 2) 

tys. Mg/rok 1 936,8 2 895,9 3 480,5 

4. 

Wydajność instalacji do przetwarzania 
odpadów papieru i tektury w celu odzyskania 
surowca do produkcji papieru (wg stanu na 
luty 2020 r.) 

tys. Mg/rok 2 500,0 2 500,0 2 500,0 

5. 

Różnica między konieczną i istniejącą 
wydajnością instalacji do przetwarzania 
odpadów papieru i tektury w celu odzyskania 
surowca do produkcji papieru (w przypadku 
wartości ujemnej oznacza to lukę 
inwestycyjną) 

tys. Mg/rok 563,2 -395,9 -980,5 

 

Średni koszt budowy instalacji do przetwarzania odpadów papieru i tektury w celu odzyskania 

surowca do produkcji papieru wynosi 1 tys. euro/1 Mg (ok. 4 tys. zł/Mg) przetwarzanych odpadów. 

Oznacza to, że koszt dostosowania zdolności przerobowych instalacji do przetwarzania odpadów 

papieru i tektury do potrzeb (potrzeby podane w tabeli należy uznać za maksymalne) wynosi ok. 0,4 

mld euro do roku 2028 i ok. 1 mld euro do roku 2034 (ok. 1,6-4 mld zł).  
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Należy zaznaczyć, że sytuacja na rynku papieru ulega ciągłym zmianom. Systematycznie obserwuje 

się wzrost wymagań jakościowych odnoszących się do odpadów papieru i tektury, które są 

przyjmowane przez zakłady papiernicze. Oznacza to, że może zaistnieć sytuacja, w której „pojawi się” 

nadwyżka odpadów papieru i tektury w stosunku do zapotrzebowania przez zakłady papiernicze 

(dotyczy to przede wszystkim papierów gazetowych).  

 

Mając powyższe na względzie należy przewidywać konieczność poddania pewnych ilości odpadów 

papieru i tektury procesom biologicznego przetwarzania (np. kompostowania), które także 

kwalifikowane są jako recykling (R3). 

 

Uwzględniając zmiany koniunktury na rynku papieru, warto rozważyć wydłużenie okresu 

magazynowania odpadów papieru i tektury (obecnie wynosi on 1 rok) do 3 lat (czyli dopuszczanego w 

świetle wymogów prawnych Unii Europejskiej). 

 

 


