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W odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2019 r. (znak: DG0.1V.480.31.20191D), 
dotyczące prośby o uzgodnienie odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla zmiany Krajowego planu gospodarki odpadami 2022, 
dalej: Kpgo 2022, przedstawiam następujące stanowisko. 

Na wstępie wyjaśniam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, odstąpienie 
od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu zmiany 
dokumentu stanowi przypadek szczególny. W odniesieniu do projektów zmian dokumentów 
sektorowych, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć  mogących 
znacząco oddziaływać  na środowisko, objętych katalogiem art. 46 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy 
z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 
udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(t. j. Dz. U. 2018 poz. 2081, dalej: ustawa 00ś), odstąpienie od oceny strategicznej, zgodnie 
z art. 48 ust. 1 tej ustawy, może dotyczyć  wyłącznie sytuacji, gdy realizacja postanowień  
zmiany dokumentu nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, 
w tym na obszary Natura 2000 i jednocześnie, zgodnie z art. 48 ust. 4 pkt 1 ustawy 00Ś, 
zmiana stanowi niewielką  modyfikację  przyjętego już  dokumentu lub dotyczy obszaru 
w granicach jednej gminy. 

Zgodnie z informacjami zawartymi w piśmie przewodnim, Departament Gospodarki 
Odpadami Ministerstwa Środowiska planuje przystąpić  do prac nad zmianą  Kpgo 2022. 
Planowana zmiana ma polegać  na uzupełnieniu Kpgo 2022 o załącznik zawierający ocenę  
luki inwestycyjnej w kraju i informacje o źródłach dochodów dostępnych w celu pokrycia 
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kosztów eksploatacji i utrzymania poszczególnych rodzajów inwestycji odpadowych. 

Powyższe uzupełnienie jest niezbędne do spełnienia warunkowości podstawowej 
tematycznej w zakresie gospodarki odpadami dla nowej perspektywy finansowej 2021-2027. 

Zgodnie z art. 48 ust. 5 ustawy 00Ś, we wniosku o uzgodnienie odstąpienia 

od oceny strategicznej uwzględniono informacje o uwarunkowaniach, o których mowa w art. 

49 ustawy 00Ś, z których wynika, że planowana zmiana Kpgo 2022 nie ustala ram dla 
realizacji nowych rodzajów przedsięwzięć  w stosunku do wersji tego dokumentu poddanej 

przed przyjęciem strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W związku 

z wprowadzanymi zmianami nie pojawią  się  nowe oddziaływania, czy typy oddziaływań, nie 

objęte tą  oceną. 

Mając na uwadze zapisy art. 49 ustawy 00Ś, wyłącznie na podstawie informacji 
zawartych w piśmie z 12 listopada 2019 r. (załącznik nie został  przedłożony), można 
stwierdzić, że planowana zmiana Kpgo 2022 nie zmieni w znaczący sposób zakresu 

merytorycznego tego dokumentu, nie spowoduje znaczącego oddziaływania na środowisko, 
w tym na obszary Natura 2000 i może być  uznana za niewielką  modyfikację  w rozumieniu 
art. 48 ust. 4 pkt 1 ustawy 00Ś. 

W związku z powyższym, na podstawie art. 48 ust. 1 i art. 48 ust. 4 pkt 1 ustawy 
00Ś, uzgadniam możliwość  odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko dla przedstawionego w piśmie z 12 listopada 2019 r. zakresu  
zmiany  Krajowego planu gospodarki odpadami 2022. 

Jednocześnie pragnę  zwrócić  uwagę, że z przekazanych w piśmie przewodnim 
informacji wynika, że prace nad zmianą  Kpgo 2022 dopiero się  rozpoczną. W przypadku 
rozszerzenia przedstawionego w piśmie z dnia 12 listopada 2019 r. zakresu zmiany 
o dodatkowe zapisy mogące mieć  potencjalny wpływ na środowisko przyrodnicze, niezbędne 
będzie ponowne rozważenie czy projekt zmiany przedmiotowego dokumentu wymaga 
przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przed jego przyjęciem. 


