Warszawa, dnia 12-11-2019 r.

MINISTER ŚRODOWISKA
DGO.IV.480.31.2019.ŁD

Pan
Andrzej Szweda-Lewandowski
Generalny Dyrektor
Ochrony Środowiska
Szanowny Panie Ministrze,

Uprzejmie informuję, że Departament Gospodarki Odpadami MŚ planuje przystąpić
do prac nad zmianą Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 (Kpgo 2022). Planowana
zmiana będzie polegać na jego uzupełnieniu o załącznik zawierający ocenę luki inwestycyjnej
w kraju i informacje o źródłach dochodów dostępnych w celu pokrycia kosztów eksploatacji
i utrzymania poszczególnych rodzajów inwestycji odpadowych. Uzupełnienie Kpgo 2022
o w/w załącznik jest niezbędne do spełnienia warunkowości podstawowej tematycznej
w zakresie gospodarki odpadami dla nowej perspektywy finansowej 2021-20271.
Według art. 48 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach
oddziaływania na środowisko2 , zwanej dalej ustawą, organ opracowujący projekt dokumentu,
o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2, oraz projekt zmiany takiego dokumentu, może, po
uzgodnieniu z właściwymi organami, o których mowa w art. 57 i art. 58, odstąpić od
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, jeżeli stwierdzi, że
realizacja postanowień takiego dokumentu albo jego zmiany nie spowoduje znaczącego
oddziaływania na środowisko, w tym na obszary Natura 2000.
Przy czym odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na
środowisko w przypadku projektu zmiany dokumentu, o którym mowa w art. 46 ust. 1 pkt 2

Warunek, od spełniania którego uzależniono możliwość skorzystania ze środków UE w perspektywie
finansowej 2021-2027 na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami w kraju.

1

2 (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.)

ustawy może dotyczyć wyłącznie zmiany stanowiącej niewielką modyfikację przyjętego już
dokumentu lub zmiany dotyczącej obszaru w granicach jednej gminy.
Nadmienić należy, że wraz z opracowaniem obecnie obowiązującego Kpgo 2022,
została sporządzona prognoza oddziaływania w/w planu na środowisko, gdyż zgodnie
z ustawą projekty planów w dziedzinie gospodarki odpadami wymagają przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
W mojej opinii planowana modyfikacja Kpgo 2022 nie spowoduje zmian w stosunku
do przewidzianych oddziaływań na środowisko w prognozie oddziaływania na środowisko do
obecnie obowiązującego Kpgo2022. W zakresie planowanej zmiany do Kpgo 2022 zostanie
dodany załącznik zawierający ocenę luki inwestycyjnej w kraju i informacje o źródłach
dochodów dostępnych w celu pokrycia kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych
rodzajów inwestycji odpadowych. W ramach oceny luki inwestycyjnej zostanie określone
zapotrzebowanie w kraju na moce przerobowe instalacji do zagospodarowania odpadów,
w tym w szczególności instalacji do recyklingu. Oszacowane zostanie zapotrzebowanie na
moce przerobowe w skali kraju do zagospodarowania poszczególnych frakcji odpadów, bez
wskazywania konkretnych instalacji i ich lokalizacji.
W związku z tym wnioskuję o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko wyżej opisanej planowanej zmiany
krajowego planu gospodarki odpadami. Poniżej przedkładam informacje o uwarunkowaniach,
o których mowa w art. 49 ustawy, branych pod uwagę przy odstąpieniu od przeprowadzenia
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.

1. W zakresie charakteru działań przewidzianych w dokumencie
a)

stopień, w jakim dokument ustala ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć,

w odniesieniu do usytuowania, rodzaju i skali tych przedsięwzięć.
Dokument zakłada kontynuację realizacji przedsięwzięć z zakresu gospodarki odpadami na
obszarze kraju zgodnie z kierunkami wskazanymi w obowiązującym Kpgo2022, nie
wskazując lokalizacji przedsięwzięć, a jedynie określi zapotrzebowanie w skali kraju
z uwzględnieniem sytuacji w województwach, na moce przerobowe do zagospodarowania
poszczególnych strumieni odpadów.
b)

powiązania z działaniami przewidzianymi w innych dokumentach,

Dokument jest zgodny z Polityką ekologiczną państwa 2030 oraz ze Strategią na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.)
c)

przydatność w uwzględnieniu aspektów środowiskowych, w szczególności w celu

wspierania

zrównoważonego

rozwoju,

oraz

we

wdrażaniu

prawa

wspólnotowego

w dziedzinie ochrony środowiska,
Dokument wskaże zapotrzebowanie w zakresie mocy przerobowych do zagospodarowania
odpadów w kraju uwzględniając zasadę zrównoważonego rozwoju oraz hierarchię sposobów
postępowania z odpadami. Priorytetem jest zapobieganie powstawaniu odpadów, a następnie
przygotowanie do ponownego użycia, recykling, inne metody odzysku, unieszkodliwianie.
Stąd dokument będzie wspierał wypełnienie przepisów prawa wspólnotowego m.in.
w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów
odzysku i recyklingu.
d)

powiązania z problemami dotyczącymi ochrony środowiska;

Celem Kpgo 2022, jak również planowanej zmiany polegającej na jego uzupełnieniu, jest
poprawa stanu środowiska poprzez prowadzenie racjonalnej gospodarki odpadami zgodnej
z hierarchią sposobów postępowania, zapewniającej ochronę środowiska.
2. rodzaj i skala oddziaływania na środowisko, w szczególności:
a)

prawdopodobieństwo wystąpienia, czas trwania, zasięg, częstotliwość i odwracalność

oddziaływań
W dokumencie nie zostaną wskazane konkretne planowane instalacje do zagospodarowania
odpadów, dokument nie będzie określał lokalizacji inwestycji. Jak wspomniano powyżej do
obecnie obowiązującego Kpgo 2022 została sporządzona prognoza oddziaływania
na środowisko. Natomiast skutki środowiskowe wynikające z realizacji zmiany Kpgo 2022
nie ulegną zmianie w stosunku do przewidzianych oddziaływań na środowisko w prognozie
oddziaływania na środowisko do obecnie obowiązującego dokumentu.
b)

prawdopodobieństwo wystąpienia oddziaływań skumulowanych lub transgranicznych,

Planowane uzupełnienie Kpgo 2022 nie stwarza zagrożenia wystąpienia oddziaływań
skumulowanych ani znaczących oddziaływań transgranicznych.
c)

prawdopodobieństwo wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub zagrożenia dla

środowiska

Kpgo 2022 jest opisem zamierzeń mających na celu poprawę sytuacji w środowisku
związanej z zagrożeniem odpadami. Generalnie założenie w/w planu jest proekologiczne.
Planowana zmiana Kpgo 2022 nie stwarza wystąpienia ryzyka dla zdrowia ludzi lub
zagrożenia dla środowiska.
3.
a)

cechy obszaru objętego oddziaływaniem na środowisko, w szczególności:

obszary o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie

dla dziedzictwa kulturowego, wrażliwe na oddziaływania, istniejące przekroczenia
standardów jakości środowiska lub intensywne wykorzystywanie terenu,
Realizacja postanowień dokumentu nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary
o szczególnych właściwościach naturalnych lub posiadające znaczenie dla dziedzictwa
kulturowego.
b)

formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie

przyrody oraz obszary podlegające ochronie zgodnie z prawem międzynarodowym.
Realizacja postanowień dokumentu nie będzie miała negatywnego wpływu na obszary
podlegające ochronie.
Z uwagi na powyższe, proszę o akceptację dla odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej
oceny oddziaływania na środowisko zmiany Krajowego planu gospodarki odpadami 2022.

Z poważaniem
Z up. Ministra
Sławomir Mazurek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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