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na podstawie art. 58 ust. 1 pkt 1, w związku z art. 48 ust. 1 i 4 pkt 1 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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081, z późn. zm.), przychylam 

się  do wniosku z dnia 6 grudnia 2019 r. (znak: DGOIV.480.31.2019.ŁD), 

o odstąpienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

dla projektu zmiany Krajowego planu gospodarki odpadami 2020 (dalej: Kpgo 2022) 

w zakresie przedstawionym we wniosku.  

Stosownie do informacji zawartych w wystąpieniu, projektodawca dopiero 

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 kosztów eksploatacji 

i utrzymania poszczególnych rodzajów inwestycji odpadowych. W ramach oceny luki 

inwestycyjnej planowane jest określenie zapotrzebowania 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. Projektowana zmiana wynika 

z konieczności spełnienia warunkowości podstawowej tematycznej w zakresie 

gospodarki odpadami dla nowej perspektywy finansowej 2021-20271. 

i  Warunek, od spełnienia którego uzależniono możliwość  skorzystania ze środków UE w perspektywie 
finansowej 2021-2027 na inwestycje z zakresu gospodarki odpadami w kraju 
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Zgodnie z art. 48 ust. 5 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, wnioskodawca odniósł  się  

do uwarunkowań  o których mowa w art. 49 wyżej przywołanej ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. i wskazał, że projekt zmiany Kpgo 2022 nie ustala ram 

dla realizacji nowych rodzajów przedsięwzięć, w stosunku do pierwotnej wersji tego 

dokumentu, która przed przyjęciem została poddana strategicznej ocenie 

oddziaływania na środowisko. 

Stosowanie do przedstawionych wyjaśnień, zmianie nie ulegnie cel 

Kpgo 2022, którym jest poprawa stanu środowiska poprzez prowadzenie racjonalnej 

gospodarki odpadami. Planowana zmiana nie spowoduje również  ryzyka wystąpienia 

oddziaływań  skumulowanych ani znaczących oddziaływań  transgranicznych. 

Na podstawie przekazanych we wniosku informacji, należy wskazać, że 

planowana zmiana Kpgo 2022 nie generuje nowych oddziaływań  czy typów 

oddziaływań  zidentyfikowanych i oszacowanych w ramach strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko przeprowadzonej dla pierwotnej wersji dokumentu. 

Wobec powyższego opisana zmiana Kpgo 2022 może zostać  zakwalifikowana jako 

niewielka modyfikacja w rozumieniu art. 48 ust. 4 pkt. 1 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. 

Niezależnie od powyższego, pragnę  podkreślić, że podzielam opinię  

Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska wyrażoną  w piśmie z dnia 28 listopada 

2019 r., znak: DOOŚ-TSOOŚ.410.15.2019.BW (stanowiącym załącznik do Państwa 

wniosku z dnia 6 grudnia 2019 r.), w kwestii konieczności ponownego uzgodnienia 

stanowiska dotyczącego możliwości odstąpienia od przeprowadzenia strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko dla zmiany Kpgo 2022, w przypadku 

rozszerzenia zakresu zmian, ponad ten opisany we wniosku z dnia 6 grudnia 2019 r. 
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