
Projekt z dnia 9 marca 2016 r. 

 

 

Uchwała Nr ……  

Rady Ministrów 

z dnia …………… 2016 r. 

w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 

 

 

 

 Na podstawie art. 36 ust. 1 w związku z art. 37 ust. 3 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.1) Rada Ministrów uchwala, co następuje: 

 

§ 1. 

Uchwala się Krajowy plan gospodarki odpadami, stanowiący załącznik do uchwały. 

 

§ 2. 

Traci moc uchwała Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie Krajowego 

planu gospodarki odpadami 2014 (M.P. Nr 101, poz. 1183). 

 

§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

 

 

 

Prezes Rady Ministrów 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Zmiany tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 888 i 1238, z 2014 r. poz. 695, 

1101 i 1322 oraz z 2015 r. poz. 87, 122, 933, 1045, 1688, 1936 i 2281. 



UZASADNIENIE  

 

 

 

Projektowana uchwała stanowi wypełnienie dyspozycji zawartej w art. 37 ust. 1 

ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.), 

zgodnie z którą plany gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat. 

Obecnie obowiązujący Krajowy plan gospodarki odpadami został przyjęty Uchwałą 

Nr 217 Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101 poz. 1183), zgodnie z ustawą 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), tym 

samym powinien zostać zaktualizowany do końca 2016 r. 

Niemniej jednak w dokumencie Umowa Partnerstwa, określającym kierunki 

interwencji funduszy europejskich w latach 2014-2020, dla Polski został określony warunek 

ex ante w zakresie gospodarki odpadami - 6.2. Gospodarka odpadami: Promowanie 

zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki odpadami,  

w szczególności poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą 

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. (Dz. Urz. UE L 

312 z 22.11.2008, str. 3, z późn. zm.) oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. 

Dla ww. warunku zostało wskazane m.in. następujące kryterium - istnienie jednego lub więcej 

planów gospodarki odpadami, zgodnie z wymogami art. 28 dyrektywy 2008/98/WE. Od 

spełnienia m.in. tego kryterium uzależnione jest otrzymanie przez Polskę środków z funduszy 

europejskich na inwestycje w zakresie gospodarki odpadami w nowej perspektywie 

finansowej UE na lata 2014 - 2020.  

Pilne przyjęcie „Krajowego planu gospodarki odpadami” przyczyni się do spełnienia 

warunku ex ante w zakresie gospodarki odpadami.  

Załącznik do uchwały stanowi „Krajowy plan gospodarki odpadami”, który obejmuje 

pełny zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju 

w sposób zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości i 

uwarunkowania ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury. W 

„Krajowym planie gospodarki odpadami”, zostały zawarte wszystkie rodzaje odpadów 

powstających w kraju, w szczególności odpady komunalne, odpady niebezpieczne i inne 

specyficzne rodzaje odpadów. „Krajowy plan gospodarki odpadami” uwzględnia tendencje 

współczesnej gospodarki światowej, jak również krajowe uwarunkowania rozwoju 

gospodarczego, określa politykę gospodarki odpadami zgodną z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami. 



Przyjęte w „Krajowym planie gospodarki odpadami” zadania znajdą odzwierciedlenie 

w aktualizacjach wojewódzkich planów gospodarki odpadami. 

Przewidywanymi praktycznymi efektami wdrożenia w życie „Krajowego planu 

gospodarki odpadami” będą: ograniczenie wytwarzania odpadów, zwiększenie ilości 

odpadów przekazywanych do recyklingu, wyeliminowanie nieprawidłowo prowadzonego 

zagospodarowania odpadów, podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa w 

zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz właściwego postępowania z odpadami. 

Biorąc pod uwagę konieczność jak najszybszego wdrożenia, dokument „Krajowy plan 

gospodarki odpadami” powinien wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.  

 


