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Raport z konsultacji społecznych 

 

Uzasadnienie zawierające informacje o udziale społeczeństwa w postępowaniu oraz o tym, 

w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi 

i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa w opracowaniu projektu uchwały 

Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie 

Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 

 

 

 

Zgodnie z przepisami 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 Minister Klimatu i Środowiska zapewnił możliwość udziału 

społeczeństwa w opracowywaniu projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w 

sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2022. Przygotowany projekt dokumentu 

został poddany konsultacjom społecznym, w których zapewniono 21 dniowy termin na 

składanie uwag. Informacje nt. przystąpienia do opracowywania projektu dokumentu i o jego 

przedmiocie, możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz składania uwag i 

wniosków, w tym sposobu i miejscu ich składania, organie właściwym do rozpatrzenia uwag i 

wniosków zostały zamieszczone na stronie internetowej administrowanej przez Ministerstwo 

Klimatu i Środowiska oraz w prasie o zasięgu ogólnokrajowym. Dokumentacja projektu 

udostępniona została na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska w zakładce Strategie, plany, programy, w sekcji Krajowy plan gospodarki 

odpadami (link: https://bip.mos.gov.pl/strategie-plany-programy/krajowy-plan-gospodarki-

odpadami/). Uwagi i wnioski mogły być wnoszone w terminie od 16.12.2020 do 7.01.2021 r. 

W trakcie prowadzonych prac odniesiono się do wszystkich zgłoszonych 

w wyznaczonym terminie uwag i wniosków. W poniższej tabeli przedstawiono zgłoszone 

uwagi oraz informacje nt. tego w jaki sposób zostały one wzięte pod uwagę i w jakim zakresie 

zostały uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski. 
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Uwagi i wnioski zgłoszone w ramach konsultacji społecznych 

L.p. Rozdział, 
strona 

 

Treść uwagi Zgłaszający uwagę Stanowisko MKiŚ 

1.  5.5 Zgodnie z opublikowanym na stronach Ministerstwa zestawieniem 
wprowadzonych opakowań wielomateriałowych w latach 2014 do 
2018, objętych obowiązkiem odzysku w tym recyklingu w 2017 r. ilość 
ta wynosi 107 876 Mg. W związku z tym, proponujemy na str. 13 w 
rozdziale 5.5 – „Recykling odpadów wielomateriałowych”, w akapicie 
1 pkt. 1 zmianę ilości wytworzonych łącznie wszystkich rodzajów 
odpadów wielomateriałowych na 2017 r. z 420 664 Mg na 107 876 
Mg. 
Ilość wytworzonych łącznie wszystkich rodzajów odpadów 
wielomateriałowych w 2018 r. nie powinna być punktem odniesienia 
do prognozowania tych ilości w nadchodzących latach. Ilości tego 
rodzaju odpadów wprowadzonych w latach 2014-17 wynoszą od 89 
859 do 107 876 Mg/rok. W roku 2018 ilość ta wynosi 180 350 Mg/rok. 
Za wzrost w 2018 r. odpowiadają odpady wielomateriałowe z 
przewagą aluminium – w latach 2014-17 ich ilość wynosiła 1149-1558 
Mg/rok, podczas gdy w samym 2018 r. – zgodnie z opublikowanym 
zestawieniem wyniosła 74 210 Mg/rok, co jest wzrostem nawet 
czterdziestosiedmiokrotnym. Branża kartonów do płynnej żywności 
zwracała się już do Ministerstwa Środowiska ze stanowiskiem 
odnośnie wątpliwości w zakresie prawidłowości ilości odpadów 
wielomateriałowych wprowadzonych w 2018 r. 

Fundacja na rzecz 
promocji opakowań 
kartonowych 
do płynnej żywności i 
edukacji ekologicznej 
ProKarton 

Uwaga nieprzyjęta. 
 
Wartość przyjęta w projektowanym 
załączniku do Kpgo dotyczy wszystkich 
rodzajów odpadów wielomateriałowych, 
stanowiących opakowania wprowadzone 
poza organizacjami odzysku i pozostałe 
odpady wielomateriałowe nie stanowiące 
opakowań. 

W opracowaniu prognoz oszacowano 
ilości całkowite wg dostępnych na 
dzień opracowania badań 
morfologicznych. 
Doprecyzowano tekst w rozdziale 6.5. 
 

2.  5.5 Zagospodarowanie odpadów wielomateriałowych, zgodnie z art. 25 
ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
odbywa się poprzez porozumienia zawierane przez organizacje 
samorządu gospodarczego z Marszałkiem Województwa. W związku z 
tym, to te podmioty mogą mieć największą wiedzę oraz 
doświadczenie przy szacowaniu mocy przerobowych instalacji do 
przetwarzania odpadów wielomateriałowych. Proponuję więc zmianę 

Fundacja na rzecz 
promocji opakowań 
kartonowych 
do płynnej żywności i 
edukacji ekologicznej 
ProKarton 

Uwaga częściowo przyjęta. 
Zdanie zostało przeredagowane, bez 
wskazania na organizacje. 
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w akapicie 2 z „Szacowane przez organizacje odzysku…” na 
„Szacowane przez organizacje samorządu gospodarczego, o których 
mowa w art. 25 ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi…”. 

3.  5.5 Również w odniesieniu do akapitu 2, proponujemy zmianę 
szacowanych, brakujących mocy przerobowych do przetwarzania 
odpadów wielomateriałowych z 50 tyś Mg rocznie na 20-25 tyś. Mg 
rocznie. Obecnie moce przerobowe instalacji do przetworzenia 
odpadów wielomateriałowych – zgodnie z projektem konsultowanego 
dokumentu – wynoszą 26 tyś. Mg. Zgodnie z rozporządzeniem 
Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2018 r. w sprawie minimalnych 
rocznych poziomów odzysku i recyklingu dla opakowań 
wielomateriałowych oraz dla opakowań po środkach niebezpiecznych, 
poniżej których nie mogą zostać określone poziomy w porozumieniu 
zawieranym z marszałkiem województwa poziom recyklingu odpadów 
wielomateriałowych w 2020 r. powinien wynieść 41%. Zatem – 
przyjmując, że ilość wprowadzanych na rynek opakowań 
wielomateriałowych wynosi ponad 110 000 Mg/rok, brakujące moce 
przerobowe wynoszą ok. 20-25 tyś Mg rocznie. Proponujemy także, 
aby w akapicie 4 dot. zapotrzebowania na inwestycje w zakresie 
instalacji do recyklingu odpadów wielomateriałowych do 2028 r. 
liczby 313 tys. Mg/rok na rok 2028 oraz dodatkowo ok. 27 tys. Mg/rok 
w latach 2029-2034 zamienić na 80 tys. na 2030 r. Ewentualne 
projekcje na kolejne lata powinny uwzględniać ten punkt wyjścia. 

Fundacja na rzecz 
promocji opakowań 
kartonowych 
do płynnej żywności i 
edukacji ekologicznej 
ProKarton 

Uwaga nieprzyjęta. 
Potrzeby określono, zgodnie z przyjętą 
metodyką, dla oszacowanej ilości 
odpadów wielomateriałowych do 
przetworzenia. 

4.  5.5 Zwracamy także uwagę, iż w Polsce istnieją dwie linie technologiczne 
przeznaczone specjalnie dla odpadów wielomateriałowych: Linia 
dedykowana do przerobu kartonów do płynnej żywności w Fabryce 
Papieru i Tektury „Beskidy” w Wadowicach oraz zakład 
przerabiający odpady wielomateriałowe PMP Recykl w Ćmielowie. 
Konieczna zatem jest zmiana w akapicie 2 dot. linii technologicznych. 

Fundacja na rzecz 
promocji opakowań 
kartonowych 
do płynnej żywności i 
edukacji ekologicznej 
ProKarton 

Uwaga przyjęta. 
Instalacje zostały uwzględnione w 
analizie stanowiącej podstawę do 
opracowania projektu załącznika do 
Kpgo. 
Zapis rozdziału został zmodyfikowany.  

5.  5.5 W akapicie 3 proponujemy zmianę dot. niezbędnej wydajności 
instalacji do sortowania odpadów wielomateriałowych w 2028 r. z 

Fundacja na rzecz 
promocji opakowań 
kartonowych 

Uwaga nieprzyjęta. 
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424 tys. Mg/rok na 110 tys. Mg/rok zgodnie z argumentacją powyżej. 
Ewentualne projekcje wzrostu w kontekście 
kolejnych lat powinny odnosić się do tej wysokości. 

do płynnej żywności i 
edukacji ekologicznej 
ProKarton 

Potrzeby określono, zgodnie z przyjętą 
metodyką, dla oszacowanej ilości 
odpadów wielomateriałowych. 

6.  5.5 str. 
14 

Na str. 14 fragment dot. projekcji nakładów 
inwestycyjnych powinien zostać uzupełniony o wartość nakładów 
inwestycyjnych w zakresie odpadów wielomateriałowych, które 
szacujemy do 2028 r. na 100-120 mln PLN w odniesieniu do kartonów 
do płynnej żywności i 40-45 mln PLN na pozostałe odpady 
wielomateriałowe. 

Fundacja na rzecz 
promocji opakowań 
kartonowych 
do płynnej żywności i 
edukacji ekologicznej 
ProKarton 

Uwaga nieprzyjęta. 
Aby przyjąć takie kwoty musiały by 
być przedstawione szczegółowe 
analizy i założenia do przyjętej 
metodyki do określenia tych wartości.   
 

7.   W części poświęconej potrzebom inwestycyjnym w zakresie instalacji 
termicznego przekształcania odpadów, brakuje wystarczającego 
zaakcentowania, w obecnej sytuacji gospodarki odpadami w kraju, 
wagi nowoczesnych technologii termicznego przetwarzania odpadów 
w kierunku produktowym (takich jak np. piroliza czy zgazowanie, 
będących podstawowymi technologiami recyklingu chemicznego), 
które powinny posiadać priorytet na równi z recyklingiem 
mechanicznym. Zamiana odpadów w produkt jest jednym z założeń 
gospodarki w obiegu zamkniętym, a intensywnie rozwijane 
technologie recyklingu chemicznego mogą się w znacznym stopniu 
przyczynić do wielokrotnego zawrócenia surowców do obiegu. 

Polska Izba 
Przemysłu 
Chemicznego 

Uwaga nieprzyjęta. 
Rozdział dotyczy termicznego 
przekształcania odpadów 
komunalnych. 
 

8.   Odnosząc się natomiast do przekształcania odpadów niebezpiecznych, 
medycznych i weterynaryjnych dostrzegamy brak pogłębionej 
informacji dotyczącej odpadów niebezpiecznych, analizy 
rozmieszczenia i zsumowania ilości palnych odpadów niebezpiecznych 
powstających w Polsce – łącznie z nielegalnie składowanymi 
odpadami, które będą unieszkodliwiane termicznie w odpowiednich 
ITPON.  

Polska Izba 
Przemysłu 
Chemicznego 

Uwaga nieprzyjęta. 
W projekcie określono, że 
szczegółowe analizy potrzeb 
inwestycyjnych w tym zakresie 
powinny być przeprowadzane na 
poziomie województw i 
przedstawione w wojewódzkich 
planach gospodarki odpadami. 
Tematyka wykracza poza planowany 
zakres opracowania.  
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9.   Z uwagi na wysoki przyrost, weryfikacji wymaga również ilość 
odpadów medycznych i weterynaryjnych za lata 2017-2018. 

Polska Izba 
Przemysłu 
Chemicznego 

Uwaga częściowo przyjęta. 
Dane pochodzą z bazy danych CSO-
Centralnego Systemu Odpadowego, 
która zgromadziła dane z corocznych 
sprawozdań o wytwarzanych 
odpadach i sposobach 
gospodarowania odpadami. Za 
weryfikację danych zawartych w tym 
systemie odpowiadają urzędy 
marszałkowskie. Z uwagi na 
wątpliwości dotyczące poprawności 
prezentowanych danych potrzeby 
inwestycyjne zostaną wykazane 
kierunkowo.  
Dalsza weryfikacja danych będzie 
prowadzona na poziomie 
wojewódzkim. 

10.   W naszej ocenie weryfikacji powinny zostać poddane także dane 
dotyczące termicznego przetwarzania odpadów, w następującym 
zakresie: 
a) identyfikacji (ponownego policzenia) spalarni faktycznie 
funkcjonujących w kraju; 
b) podanej mocy przerobowej instalacji termicznego 
przekształcania, która powinna zostać zweryfikowana, gdyż w jednym 
przypadku zsumowano bowiem moce spalarni jako spalarnie 
odpadów medycznych ze spalarniami, które spalają odpady i 
medyczne i niebezpieczne, a w drugim tylko niebezpieczne. Zauważyć 
należy, że spalarnie dualne spalają w miejsce odpadów 
niebezpiecznych także np. odpady medyczne, a ich moc nie ulega 
zwiększeniu. Wydaje się, że należy ująć w zestawieniu moc spalarni 
tylko odpadów medycznych oraz moc spalarni odpadów 
niebezpiecznych, medycznych, weterynaryjnych i porównać to z 
ilością wytwarzanych w Polsce palnych odpadów niebezpiecznych, 

Polska Izba 
Przemysłu 
Chemicznego 

Uwaga nieprzyjęta. 
W projekcie określono, że 
szczegółowe analizy potrzeb 
inwestycyjnych w tym zakresie 
powinny być przeprowadzane na 
poziomie województw i 
przedstawione w wojewódzkich 
planach gospodarki odpadami. 
Tematyka wykracza poza planowany 
zakres opracowania.  
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medycznych weterynaryjnych. Takie porównanie pozwoliłoby określić 
ilość wolnych mocy Instalacji Termicznego Przetwarzania Odpadów. 

11.   Ponadto, analizując dział 5.3, odnoszący się do recyklingu tworzyw 
sztucznych posiadamy szereg wątpliwości związanych z podanym 
zapotrzebowaniem na inwestycje z zakresu recyklingu tworzyw 
sztucznych na poziomie ok. 0,8 – 1 mln Mg w latach 2028-2034 r. 
Zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie sposobu określenia 
przytoczonych danych, gdyż na podstawie ich wartości podana 
została, na stronie 12 załącznika, szacunkowa wartość inwestycji w 
instalacje recyklingu odpadów tworzyw sztucznych, wynosząca 800-
1000 mld euro. Dostrzegamy również rozbieżności w danych dot. 
ilości zebranych odpadów tworzyw sztucznych w odpadach 
komunalnych (2,1 mln ton) oraz poddanych recyklingowi (ponad 600 
tys. ton) znajdujących się w przedmiotowym dokumencie w stosunku 
do danych, które zostały przekazane przez Fundację PlasticsEurope 
Polska do Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu 
Badawczego i wynosiły odpowiednio: 
• ilość odpadów tworzyw sztucznych w odpadach 
komunalnych: 1,92 mln ton; 
• ilość odpadów tworzyw sztucznych poddanych recyklingowi: 
525 tys. ton. 

Polska Izba 
Przemysłu 
Chemicznego 

Uwaga nieprzyjęta. 
Dane zostały określone w oparciu o 
metodologię autorów analizy 
stanowiącej podstawę do 
opracowania projektu załącznika. 
 
W metodyce prognoz uwzględniono 
m.in. dostępne badania składu 
morfologicznego odpadów oraz dane 
zawarte w rocznych analizach stanu 
gospodarki odpadami w gminach. 
 
Projekt uzupełniono o informację na 
temat przyjętych założeń i metodyki 
do oceny potrzeb inwestycyjnych. 
 

12.   W naszej ocenie istotne jest również dookreślenie w jaki sposób 
oszacowano lub na jakich podstawach oparto prognozę wielkości 
ilości strumienia odpadów tworzyw sztucznych w odpadach 
komunalnych oraz prognozę ilości zebranych selektywnie odpadów 
tworzyw sztucznych na lata 2028 i 2034. 

Polska Izba 
Przemysłu 
Chemicznego 

Uwaga przyjęta. 
Dane zostały określone w oparciu o 
metodologię autorów analizy 
stanowiącej podstawę do 
opracowania załącznika.  
W metodyce uwzględniono m.in. 
dostępne badania składu 
morfologicznego odpadów, dane 
zawarte w rocznych analizach stanu 
gospodarki odpadami w gminach oraz 
przyjęto wskaźniki korekcyjne (np. 
wskaźnik czystości zbierania). 
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W przypadku prognozy ilości 
zebranych selektywnie odpadów 
tworzyw sztucznych na lata 2028 i 
2034 zostało doprecyzowane, że są to 
ilości do przetworzenia w instalacjach 
recyklingu. 
Projekt uzupełniono o informację na 
temat przyjętych założeń i metodyki 
do oceny potrzeb inwestycyjnych. 
 

13.   W przedmiotowym dziale 5.3 stwierdzono ponadto, iż istnieje 
potrzeba budowy nowych instalacji recyklingu odpadów tworzyw 
sztucznych (różnych rodzajów), a w szczególności zakładów 
przetwarzających odpady PS, a także zakładów, które poddawałyby 
recyklingowi PET – tacka (opakowanie do sprzedaży owoców), PET – 
barwiony w masie (po produktach chemii gospodarczej), folię PP, folię 
HDPE. Nie podano natomiast na jakiej podstawie wytypowano zostały 
te konkretne tworzywa sztuczne i wybrane wyroby. W związku z tym 
zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie przedmiotowych zapisów. 
Zwracamy się również z prośbą o uwzględnienie w projekcie uchwały 
wszystkich rodzajów instalacji recyklingu tworzyw sztucznych (tj. 
recykling mechaniczny i chemiczny), gdyż tylko współistnienie tych 
dwóch technologii pozwoli na zagospodarowanie rosnącej ilości 
odpadowych tworzyw sztucznych. 
Mając na uwadze powyższe zwracamy się uprzejmą prośbą o analizę i 
interpretację przedstawionych powyżej spostrzeżeń i postulatów. 

Polska Izba 
Przemysłu 
Chemicznego 

Uwaga nieprzyjęta. 
Rodzaje zostały przyjęte na podstawie 
typowego podziału tworzyw 
sztucznych. 
W projekcie określono 
zapotrzebowanie na moce 
przerobowe, wybór technologii będzie 
zależał m.in. od czystości materiału, 
pozostawia się go inwestorom. 
 
 
 
 

14.   W ww. projekcie stwierdzono, że obecne moce przerobowe instalacji 
do termicznego przekształcania odpadów komunalnych i pozostałości 
po przetworzeniu odpadów komunalnych wynoszą 1134 tys. ton/rok i 
na tej podstawie założono, że brakujące moce przetwórcze instalacji 
do termicznego przekształcania odpadów w latach 2028 i 2034 
wyniosą odpowiednio: 3233 tys. ton/rok i 3070 tys. ton/rok. 

Stowarzyszenie 
Producentów 
Cementu 

Uwaga częściowo przyjęta. 
Zapis nie wyklucza cementowni z 
systemu przetwarzania odpadów 
komunalnych. Tekst dotyczący 
cementowni został przeformułowany. 
Dane przyjęto na podstawie analizy 
stanowiącej podstawę do 
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Całkowicie niezrozumiałe jest nieuwzględnienie w tych założeniach 
cementowni, które w Polsce są głównym odbiorcą paliw 
produkowanych na bazie odpadów komunalnych (tzw. RDF). Warto 
dodać, że w dotychczasowych zapisach KPGO 2022 dotyczących 
wdrożenia zrównoważonego systemu zastosowania termicznych 
metod przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii 
uznano za zasadne, włączenie cementowni w system przetwarzania 
odpadów pochodzących z odpadów komunalnych. W istniejących od 
ponad 20 lat instalacjach w cementowniach, przetwarza się obecnie 
do 1700 tys. ton/rok samego RDF i w ten sposób zagospodarowywane 
jest termicznie nawet 1200-1500 tys. ton/rok frakcji komunalnej, co 
może stanowić ponad 10% wszystkich wytwarzanych w Polsce 
odpadów komunalnych. Zdaniem ekspertów z Instytutu 
Jagiellońskiego, którzy opracowali Raport nt. roli przemysłu 
cementowego w gospodarce odpadami w Polsce, zapotrzebowanie na 
frakcję palną w zakładach cementowych może w następnych 5 latach 
wzrosnąć nawet powyżej 2 mln ton rocznie. 
W związku z tym, Stowarzyszenie Producentów Cementu wnioskuje o 
uwzględnienie mocy przetwórczych w cementowniach przy ocenie 
potrzeb inwestycyjnych dla termicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych w kraju. 
Uważamy, że pominięcie tak znaczącego, istniejącego potencjału 
przetwórczego w tym zakresie i wydatkowanie środków finansowych 
na nowe, często niepotrzebne a bardzo kosztowne zarówno pod 
względem inwestycji, jak i późniejszej eksploatacji instalacje, należy 
traktować jako działanie mocno wątpliwe. Takie podejście powoduje, 
że krajowy budżet i społeczeństwo poniesie ogromne wydatki na 
instalacje, które w następnych latach nie będą miały zapewnionej 
odpowiedniej ilości odpadów do przetwarzania. Do tego trzeba dodać 
oddziaływanie na środowisko nowych, dodatkowych źródeł emisji. 
Obawiamy się, że w przyszłości, po rozbudowie mocy spalarni, 
możemy być decyzjami administracyjnymi pozbawieni dostępu do 
tego paliwa. Szereg nieprzychylnych wypowiedzi publicznych pod 

przygotowania projektu załącznika do 
Kpgo. 
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adresem naszej branży, czyni te obawy bardzo uzasadnionymi. 
Cementownie zainwestowały ogromne środki finansowe w 
infrastrukturę umożliwiającą wykorzystanie paliw alternatywnych i 
wniosły na rynek gospodarki odpadami poważny potencjał 
przetwórczy, bez dodatkowych kosztów dla społeczeństwa. Bez 
względu na położenie, kapitał czy wielkość, cementownie są od ponad 
20 lat poważnym partnerem gospodarki odpadami dla władz i 
społeczności lokalnych. Bez zapotrzebowania na paliwa alternatywne 
ze strony cementowni nie rozwinęłaby się działalność gospodarcza, 
związana ze zbiórką odpadów i ich przetwarzaniem na paliwa 
alternatywne - te nowe przedsiębiorstwa stały się dodatkowym 
źródłem wpływów do budżetów samorządów. Nie bez znaczenia dla 
środowiska jest także fakt, że termiczne przekształcanie paliw 
alternatywnych w cementowni jest technologią bezodpadową - brak 
materiałów ubocznych po spaleniu, a powstający popiół natychmiast 
wbudowuje się w strukturę produkowanego klinkieru. Stąd, 
uzasadnione jest stwierdzenie, że wśród obecnych metod utylizacji 
palnych odpadów, piec klinkierowy jest najlepszym miejscem do 
odzysku termicznego. 
Sektor cementowy w dalszym ciągu inwestuje w rozwój wykorzystania 
odpadów, m.in. w innowacyjne rozwiązania związane z jednoczesną 
produkcją ciepła i energii elektrycznej z odpadów, co ma istotne 
znaczenie z punktu widzenia realizacji celów Europejskiego Zielonego 
Ładu. Powodzenie tych inwestycji zależy od stabilnego prawa i 
zaufania do istniejącego systemu. 
Uważamy, że projektowanie systemu termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych w Polsce wymaga, aby odbywało się ono przy 
udziale wszystkich zaangażowanych stron, w tym także sektora 
cementowego. 

15.  6 Jak wynika z uzasadnienia ww. projektu, zmiana KPGO 2022 przez 
jego uzupełnienie o ocenę luki inwestycyjnej w kraju w zakresie 
inwestycji dotyczących gospodarki odpadami oraz informację o 
źródłach dochodów na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji 

Recycling Park sp. z 
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infrastruktury gospodarki odpadami, podyktowana jest koniecznością 
spełnienia jednego z kryteriów warunku podstawowego 
ustanowionego dla perspektywy finansowej UE 2021–2022.  
W rozdziale 6 projekt dotyczy potrzeb inwestycyjnych w zakresie 
instalacji termicznego przekształcania odpadów. W tym zakresie 
wskazać jednak należy na wyraźną niespójność, polegającą na 
odwoływaniu się w projekcie do 30% limitu przekształcenia 
termicznego odpadów komunalnych i odpadów pochodzących z 
przetwarzania odpadów komunalnych w odniesieniu do 
wytwarzanych odpadów komunalnych, w sytuacji gdy przyjęte w 
ostatnim czasie zmiany prawne zakładają jednoznaczne odejście od 
restrykcyjnych rozwiązań związanych z przekroczeniem tego limitu1)

  

W ocenie Spółki działania ustawodawcy powinny dążyć do 
wyeliminowania tego zapisu z KPGO 2022, wobec usunięcia ww. 30% 
limitu z ustawy o odpadac2) (na skutek uchylenia art. 35b).  
 
1) Rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw - dotyczący zagwarantowania 
osiągnięcia przez gminy poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 
użycia odpadów komunalnych, uchwalony w dniu 17.12.2020 r., numer z 
wykazu prac legislacyjnych i programowych Rady Ministrów: UD136. 
2) Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2020 r. poz. 797 i 

875. 

 Obecna zmiana Kpgo 2022 ma na celu 
jedynie uzupełnienie dokumentu na 
potrzeby warunków podstawowych 
określonych dla nowej perspektywy 
finansowej UE 2021-2027. 

16.   Z uwagi na powyższe w przekazanym do konsultacji projekcie 
załącznika do uchwały Rady Ministrów zmieniającej KPGO 2022, 
proponuje się: 
- usunięcie punktu 1) zawartego w rozdziale 6. na stronie 13, o treści: 
„limit nie więcej niż 30% przekształcenia termicznego odpadów 
komunalnych i odpadów pochodzących z przetwarzania odpadów 
komunalnych w odniesieniu do wytwarzanych odpadów 
komunalnych”, 
- zastąpienie sformułowania zawartego na str. 14 (7 wiersz od góry): 
„Łączna moc przerobowa (ITPOK i cementownie) jest niższa od 30% 
masy odpadów wytwarzanych odpadów komunalnych (5 035 tys. 
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Mg/rok w 2034 r.), a więc nie przekracza mocy dopuszczalnych oraz 
nie koliduje z możliwością osiągnięcia poziomów recyklingu.” 
zdaniem o treści:  
„Łączna moc przerobowa (ITPOK i cementownie) nie koliduje z 
możliwością osiągnięcia poziomów recyklingu.”. 
W ocenie Spółki przyjęcie powyższych propozycji korzystnie wpłynie 
na realizację założonych przez ustawodawcę celów związanych z 
likwidacją barier dla budowy instalacji termicznego przekształcania 
odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetwarzania 
odpadów komunalnych, a jednocześnie pozwoli na zapewnienie 
spójności dokumentów strategicznych w obszarze gospodarki 
odpadami z przepisami ustawy o odpadach. 
 

 

 


