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Kluczowe cele gospodarki o obiegu zamkniętym

• Poziom recyklingu 65% odpadów komunalnych do roku 2030

• Poziom recyklingu 75% odpadów opakowaniowych do 2030 roku

• Zmniejszyć ilość odpadów do maksymalnie 10% odpadów  
komunalnych do 2030 roku

• Zakaz składowania selektywnie zbieranych odpadów

• Promocja instrumentów ekonomicznych zniechęcających do 
składowania

• Konkretne działania w celu promowania ponownego użycia i stymulują 
symbiozy gospodarcze – odpady z jednej branży stają się surowcami 
inne branży

• Bodźce ekonomiczne dla producentów do wprowadzenia bardziej 
ekologicznych produktów na rynku

• Wsparcie systemów i odzysku i recyklingu odpadów (m.in. opakowań, 
akumulatorów, urządzeń elektrycznych i elektronicznych, pojazdów)
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Rola EMAS w gospodarce o obiegu 
zamkniętym

� Efektywność energetyczna

� Efektywne wykorzystania zasobów

� Zgodność z prawem ochrony środowiska

� Wiarygodne dane środowiskowe
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Administracja 
w służbie 

obywatelom
Ochrona środowiska

Komfort życia

Dostępność zasobów
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Jak EMAS może pomóc 
administracji publicznej?



Ekozarządzanie 
w urzędzie

Wsparcie systemu 
ochrony środowiska



Wpływ administracji publicznej 
na środowisko

Trzy kluczowe obszary: 

1. Ustalanie zasad zrównoważonego rozwoju

2. Dawanie dobrego przykładu

3. Wpływ poprzez wydawane decyzje



1. Zielone zamówienia publiczne

2. Plany zagospodarowania przestrzennego

3. Decyzje dotyczące procesu inwestycyjnego

4. Ustanawianie i zarządzania formami ochrony 
przyrody

5. Informacja i edukacja ekologiczna

6. Kształtowanie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa

Aspekty środowiskowe pośrednie



w/z Polityki ekologicznej Polski





Obowiązujące zachęty EMAS
dla organizacji zarejestrowanych w EMAS

Obowiązujące

1) Zwolnienia z akcyzy na wyroby węglowe oraz wyroby gazowe

2) Zwolnienie z opłaty rejestracyjnej w nowotworzonym rejestrze 
gospodarki odpadami

3) Wydłużenia okresów między kontrolami dla zakładów posiadających 
pozwolenia zintegrowane z 1 roku do 3 lat 

Już wkrótce?

1) Dodatkowe punkty za EMAS w ramach przyznawanie środków 
w ramach Nowej Perspektywy Finansowej UE 2014-2020 

2) Zwolnienie z obowiązku audytów energetycznych – nowa ustawa o 
efektywności energetycznej
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emas.gdos.gov.pl


