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Projekt Krajowego planu gospodarki odpadami 2022 został przekazany dnia  

1 kwietnia 2016 r. do opiniowania następującym podmiotom: 

1) Wojewodowie; 

2) marszałkowie województw; 

3) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;  

4) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej; 

5) Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 

6) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;  

7) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

8) wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska;  

9) Regionalni Dyrektorzy Zarządów Gospodarki Wodnej; 

10) Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

11) Regionalni Dyrektorzy Ochrony Środowiska. 

 W opiniowaniu na zgłaszanie uwag wyznaczono 7 - dniowy termin od dnia otrzymania 

dokumentu do zajęcia stanowiska. Szczegółowe omówienie nieuwzględnionych uwag z opiniowania, 

wraz z odniesieniem się do nich, znajduje się w poniższej tabeli.  
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Lp

. 

Część 

dokumentu, do 

którego odnosi się 

uwaga (np. art., 

nr str., rozdział) 

Treść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Zgłaszający 

uwagę 

Stanowisko resortu 

1.  

Załącznik do 

Uchwały Rady 

Ministrów w 

sprawie 

Krajowego planu 

gospodarki 

odpadami Rozdz. 

5- Kierunki działań 

w zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami, 

podrozdział 5.1 

Odpady 

komunalne, w tym 

odpady żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji 

 (pkt 4c i d) 

Zrezygnowanie z zapisu dot. bilansowanie mocy 

przerobowych instalacji TPOK w skali województwa. 

W rozdziale 5.1. dużą 

wątpliwość budzą zapisy 

mówiące o uniemożliwieniu 

finansowania ze środków 

publicznych (tj. ze środków 

funduszy ochrony 

środowiska, funduszy UE 

jak i budżetu państwa oraz 

samorządów) instalacji 

termicznego przekształcania 

odpadów pochodzących z 

odpadów komunalnych 

(RDF, preRDF) jeżeli 

udział w województwie lub 

kraju masy termicznie 

przekształconych odpadów 

komunalnych oraz odpadów 

pochodzących z 

przetworzenia 

odpadów  komunalnych w 

stosunku do wytworzonych 

odpadów komunalnych 

przekroczy 30% (udział ten 

uwzględnia możliwości 

spalania odpadów w 

cementowniach i innych 

obiektach 

przekształcających 

termicznie odpady 

komunalne). 

Przy zastosowaniu obecnie 

funkcjonujących przepisów 

prawa nie można odnieść 

ilości przekształconych 

termicznie odpadów 

pochodzących z odpadów 

komunalnych w 

cementowniach do ilości 

odpadów komunalnych 

Komisja 

Wspólna Rządu i 

Samorządu 

Terytorialnego 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Lubelskiego 

Uwaga częściowo 

przyjęta. 

 

Biorąc pod uwagę 

wyznaczone do 

osiągnięcia cele w 

propozycji pakietu 

Komisji Europejskiej, 

dotyczące m.in. 

uzyskania poziomów 

recyklingu odpadów 

komunalnych  -  

odpowiednio 60 i 65% w 

latach 2025 i 2030 r., 

należy zapewnić 

realizację działań 

znajdujących się 

najwyżej w hierarchii 

sposobów postępowania z 

odpadami -  

a więc zapobiegać ich 

wytwarzaniu oraz 

stworzyć niezbędną 

infrastrukturę do 

selektywnego zbierania 

odpadów u źródła, tak 

aby zapewnić ich 

efektywny recykling i 

osiągnąć założone cele.  

Metody takie jak 

termiczne przekształcanie 

odpadów powinny być 

jedynie uzupełnieniem 

systemu.  

Natomiast plan rozwoju 

infrastruktury do 

termicznego 

przekształcania odpadów 

komunalnych, 
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wytwarzanych w granicach 

województwa. Należy 

podkreślić, że paliwo 

alternatywne poddawane 

odzyskowi w 

cementowniach to nie tylko 

odpady pochodzące z 

wojewódzkich czy 

krajowych instalacji 

zagospodarowania 

odpadów, są to również 

odpady pochodzące spoza 

granic Polski w ramach 

transgranicznego 

przemieszczania odpadów. 

Bilansowanie udziału masy 

termicznie przekształcanych 

odpadów w skali 

województw, w których 

zlokalizowane są 

cementownie wykaże 

znaczące nadwyżki 

przekształconych 

termicznie odpadów w 

odniesieniu do granicznych 

30%. Do udziału tego 

zostaną wliczone odpady 

zarówno z terenu 

województwa, kraju  oraz 

spoza jego 

granic.  Uniemożliwi to 

pozyskanie środków 

finansowych na nowe 

instalacje przeznaczone do 

termicznego przekształcania 

odpadów RDF, 

preRDF  pomimo 

wyraźnych sygnałów 

operatorów instalacji o 

braku możliwości ich 

przekazania. Wynika to 

między innymi z faktu, iż 

cementownie do swojej 

produkcji wymagają 

zadeklarowany przez 

urzędy marszałkowskie w 

ankietach sporządzanych 

na potrzeby 

prowadzonych prac nad 

projektem aktualizacji 

krajowego planu 

gospodarki odpadami, 

wskazywał na 

przeszacowanie liczby i 

mocy przerobowych tego 

typu instalacji, biorąc pod 

uwagę wymagane do 

osiągnięcia poziomy 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

recyklingu.   

Wobec powyższego 

pozostawienie 

przedmiotowych zapisów 

jest niezbędne, przy czym 

uwzględnienie potencjału 

cementowni w określeniu 

udziału masy termicznie 

przekształcanych 

odpadów komunalnych 

oraz odpadów 

pochodzących z 

przetworzenia odpadów 

komunalnych w stosunku 

do wytworzonych 

odpadów komunalnych 

będzie uzależnione od 

indywidulanej sytuacji na 

terenie województwa. 

W projekcie akpgo 

zweryfikowane zapisy w 

tym zakresie. 
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wysokiej jakości paliwa, 

którego parametrów nie są 

w stanie uzyskać zakłady 

zagospodarowania 

odpadów.  

W odniesieniu do 

powyższych zapisów 

KPGO właściwe byłoby 

uwzględnienie możliwości 

bilansowanie mocy 

przerobowych instalacji 

TPOK w skali kraju a nie w 

skali województwa.  
 

2.  

KPGO z dnia 9 

marca 2016 r.

 ROZDZI

AŁ 2. ANALIZA 

STANU 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

1.1. Odpady 

komunalne, w tym 

odpady żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji 

 

Str. 25 

Mapa 1 Rozmieszczenie kluczowych ITPOK oraz 

cementowni  

Legenda mapy 

Dodać dodatkową pozycję  do legendy i zaznaczyć na 

mapie w województwie podkarpackim w Rzeszowie zapis: 

Instalacje budowane/finansowane z krajowych środków 

publicznych 

Dla instalacji w Rzeszowie 

w dniu 04.04.2016 r. 

zostało wydane pozwolenie 

na budowę a w dniu 

22.09.2014 r. dokonano 

zgłoszenia do Urzędu 

Nadzoru Budowlanego o 

zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych .  

W dniu 20.06.2014 r. 

została podpisana z 

NFOŚiGW umowa na 

finansowanie projektu ze 

środków krajowych z 

możliwością 30% 

umorzenia. 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Rzeszowie 

Uwaga nieprzyjęta. 

W Kpgo na str. 25 są 

uwzględnione tylko 

instalacje już faktycznie 

wybudowane. 

Zostanie skorygowany opis 

w 2 poz. legendy na: 

„instalacje nowo 

wybudowane…”. 

3.  

KPGO z dnia 9 

marca 2016 r.

 ROZDZI

AŁ 3. 

PROGNOZA 

ZMIAN W 

ZAKRESIE 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

3.1. Odpady 

komunalne, w tym 

odpady żywności i 

inne odpady 

ulegające 

Akapit „Uwzględniając moce przerobowe istniejącej 

ITPOK i nowowybudowanych  ITPOK (6 instalacji w 

ramach PO IiŚ 2007-2013) wynoszące ….” 

 

Zmienić na: 

„Uwzględniając moce przerobowe istniejącej ITPOK, 

nowowybudowanych ITPOK (6 instalacji w ramach PO IiŚ 

2007-2013) oraz instalacji budowanych/finansowanych z 

krajowych środków publicznych …..” 

Dla instalacji w Rzeszowie 

w dniu 04.04.2016 r. 

zostało wydane pozwolenie 

na budowę a w dniu 

22.09.2014 r. dokonano 

zgłoszenia do Urzędu 

Nadzoru Budowlanego o 

zamiarze rozpoczęcia robót 

budowlanych .  

W dniu 20.06.2014 r. 

została podpisana z 

NFOŚiGW umowa na 

finansowanie projektu ze 

środków krajowych z 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Rzeszowie 

Uwaga nieprzyjęta. 

Akapit, o uzupełnienie 

którego wnioskuje 

zgłaszający uwagę, 

uwzględnia tylko 

instalacje już faktycznie 

wybudowane. 
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biodegradacji 

Str. 81 

możliwością 30% 

umorzenia. 

4.  

KPGO z dnia 9 

marca 2016 r. 

 ROZDZI

AŁ 3. 

PROGNOZA 

ZMIAN W 

ZAKRESIE 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

3.1. Odpady 

komunalne, w tym 

odpady żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji 

Str. 82 

Tabela 39 

Szacunkowy bilans 

dostępności 

odpadów 

komunalnych w 

2025 r.  

(uwzględniający 

konieczność 

osiągnięcia 

poziomu 

recyklingu w 

wysokości 60%) 

uwzględniający 

moce 

przerobowych 

instalacji ITPOK 

(instalacje: 

istniejąca i 

nowowybudowane

). 

Kolumna - 

Województwo; 

wiersz - 

podkarpackie 

 

W tabeli 39 w kolumnie nr 8 pn:  

„Suma mocy przerobowych ITPOK (instalacje istniejące i 

budowane)  

[Mg/rok]” brak jest wpisu o mocy przerobowej  

kierowanych do ITPOK w województwie podkarpackim. 

Wpisano „0”. 

 

Proponuje się wpis w kolumnie 8 tabeli nr 39 na str. 82 w 

wierszu  podkarpackie: „180 000”   

Instalacja termicznego 

przetwarzania odpadów z 

odzyskiem energii jest 

obecnie realizowana w 

województwie 

podkarpackim jako obiekt o 

dwóch liniach termicznego 

przekształcania odpadów z 

odzyskiem energii o łącznej 

mocy przerobowej 180 tys. 

Mg/rok. Do 22 czerwca 

2018 r. przekazana do 

eksploatacji zostanie 

pierwsza linia termicznego 

przekształcania o mocy 

przerobowej 100 000 

Mg/rok , następnie 

przewiduje się realizację  

drugiej linii  termicznego 

przekształcania o mocy 

przerobowej 

80 000 Mg/rok. 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Rzeszowie 

Uwaga nieprzyjęta. 

Tabela bilansowa, o 

korektę której wnioskuje 

zgłaszający uwagę, 

uwzględnia tylko 

instalacje już faktycznie 

wybudowane. Zostanie 

skorygowany opis 

nagłówka kol. 8 tabeli na 

„… Suma mocy 

przerobowych ITPOK 

(instalacje istniejące i 

nowo wybudowane)”. 

5.  KPGO z dnia 9 W tabeli 40 w kolumnie nr 8 pn:  Instalacja termicznego Regionalna Uwaga nieprzyjęta. 
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marca 2016 r. 

 ROZDZI

AŁ 3. 

PROGNOZA 

ZMIAN W 

ZAKRESIE 

GOSPODARKI 

ODPADAMI 

3.1. Odpady 

komunalne, w tym 

odpady żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji 

Str. 84  

Tabela 40 

Szacunkowy bilans 

dostępności 

odpadów 

komunalnych w 

2030 r. 

(uwzględniający 

konieczność 

osiągnięcia 

poziomu 

recyklingu w 

wysokości 65%) 

uwzględniający 

moce 

przerobowych 

instalacji ITPOK 

(instalacje: 

istniejąca i 

nowowybudowane

). 

„Suma mocy przerobowych ITPOK (instalacje istniejące i 

budowane)  

[Mg/rok]”  

brak jest wpisu o mocy przerobowej kierowanych do 

ITPOK w województwie podkarpackim.. Wpisano „0”

 Proponuje się wpis w kolumnie 8 tabeli nr 40  na 

str. 84 w wierszu  podkarpackie: „180 000”.   

przetwarzania odpadów z 

odzyskiem energii jest 

obecnie realizowana w 

województwie 

podkarpackim jako obiekt o 

dwóch liniach termicznego 

przekształcania odpadów z 

odzyskiem energii o łącznej 

mocy przerobowej 180 tys. 

Mg/rok. Do 22 czerwca 

2018 r. przekazana do 

eksploatacji zostanie 

pierwsza linia termicznego 

przekształcania o mocy 

przerobowej 100 000 

Mg/rok , następnie 

przewiduje się realizację  

drugiej linii  termicznego 

przekształcania o mocy 

przerobowej 

80 000 Mg/rok. 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska w 

Rzeszowie 

Tabela bilansowa, o 

korektę której wnioskuje 

zgłaszający uwagę, 

uwzględnia tylko 

instalacje już faktycznie 

wybudowane.  Zostanie 

skorygowany opis 

nagłówka kol. 8 tabeli na 

„… Suma mocy 

przerobowych ITPOK 

(instalacje istniejące i 

nowo wybudowane)”. 

6.  

 Proszę o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy odnoszącej 

się do pakietu Komisji Europejskiej jaki i dotyczącego 

budowania gospodarki odpadami w obiegu zamkniętym 

obejmującego prawnie wiążące cele dotyczące 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych na poziomie 65 % (w tym 75 % dla odpadów 

opakowaniowych) do roku 2030, W/w cele zostały 

uwzględnione we wniosku zmieniającym dyrektywę 

2008/9£NWE w sprawie odpadów/ na poziomie 60 % do 

 Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego  

Uwaga częściowo 

przyjęta. 

Nie ma przesłanek do 

tego, aby przypuszczać, 

że plany KE odnośnie do 

celów do osiągnięcia się 

zmienią. 

Natomiast  cel 

osiągnięcia 50% poziomu 
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roku 2025 oraz 65 do roku 2030. Dodatkowo w projekcie 

KPGO poza ww. wymaganiami zapisano cel osiągnięcia 

50% poziomu recyklingu odpadów komunalnych do roku 

202O. 

Mając na uwadze możliwość zmiany w przyszłości 

stanowiska Komisji Europejskiej w zakresie 

przedmiotowych wymagań (przesuniecie ich w czasie lub 

ustanowienie niniejszych poziomów), proponuję nie 

wskazywać w projekcie Krajowego planu gospodarki 

odpadami w/w celów. 

recyklingu odpadów 

komunalnych do roku 

2020 zostanie usunięty z 

projektu. 

7.  

Uwaga ogólna. 

 

Należałoby przeanalizować na ile niezbędne jest wprowadzanie do 

aktualizowanego KPGO obowiązków zapisanych w dopiero 

projektowanych dokumentach KE. Czy warto narzucać sobie już 

tego rodzaju obowiązki.  

 

W sytuacji gdyby 

projektowane założenia KE 

zostały jednak ostatecznie 

zliberalizowane lub 

przesunięte w czasie  

niepotrzebnie narzucilibyśmy 

sobie dodatkowe obciążenia., 

które mogłyby być trudne do 

realizacji. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz  

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

Uwaga nieprzyjęta. 

Nie ma przesłanek do tego, 

aby przypuszczać, że plany 

KE odnośnie do celów do 

osiągnięcia się zmienią. 

8.  

Rozdz. 2 Str. 11 Dane dotyczące odpadów komunalnych były przed 2013 r. 

zbierane jedynie przez GUS 

Nie można zgodzić się z tym zapisem. Proponuje się dodać oraz w 

bazach dot. odpadów prowadzonych przez Marszałków 

Województw. 

Dane o odbieranych i zbierany 

oraz przetwarzanych odpadach 

komunalnych były 

gromadzone także w 

Wojewódzkich Systemach  

Odpadowych. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

Uwaga częściowo przyjęta. 

Zdanie zostanie usunięte. 

9.  

Str.25  Mapa nr 1 Mapa powinna zawierać także informacje o innych ITPOK, na 

które zostały podpisane umowy  o dofinasowanie. Proponuje się 

przedstawić także inne ITPOK, które maja podpisane umowy na 

dofinansowanie. Z Województwa Podkarpackiego jest to PGE 

Zakład w Rzeszowie 

Brak całości informacji, 

powoduje przekonanie wielu 

podmiotów i osób iż tylko 

przedstawione na mapie  

instalacje będą mogły powstać 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

Uwaga nieprzyjęta. 

W Kpgo na str. 25 są 

uwzględnione tylko 

instalacje już faktycznie 

wybudowane. 

10.  Str.26 W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym  odpadami Proponuje się zweryfikować Urząd Uwaga częściowo przyjęta 
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żywności i innymi odpadami ulegającymi biodegradacji, na 

podstawie analizy stanu, kontroli GIOŚ i konsultacji  społecznych, 

identyfikuje się następujące problemy: 

 

 

 

 

 

1)zbyt mały udział odpadów selektywnie zebranych u źródła, 

co przekłada się na zbyt mały postęp  poddawania odpadów 

procesom recyklingu; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2)brak jednolitych w kraju standardów w zakresie selektywnego 

zbierania  odpadów komunalnych 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3)możliwość ryczałtowego rozliczania firmy odbierającej odpady 

komunalne od mieszkańców proporcjonalnie do ich ilości co 

przedstawione problemy  w 

taki sposób aby wynikały z 

opisu stanu aktualnego. 

 

 

 

 

 

Np. pkt 1 w aKpgo została 

wskazana niewłaściwa jakość 

zbieranych u źródła odpadów, 

a nie ich niewielki % udział , 

gdyż ten jest chyba coraz 

większy 

 

 

 

 

 

 

 

Pkt. 2 Aby efektywnie zbierać 

selektywnie odpady  nie musi 

być to zestandaryzowane . 

Wprowadzenie teraz 

jednolitych form zbierania w 

wielu gminach może wywołać 

znaczne zamieszanie i 

rozpoczynanie całej pracy na 

nowo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina posiada możliwości 

kontrolowania strumienia 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

– w zakresie ppkt. 2., 

szczegółowe wyjaśnienie 

znajduje się poniżej. 

 

Ad 1) Uwaga nieprzyjęta. 

Udział odpadów faktycznie 

wzrasta, ale jest on tak mały, 

że niezbędne są działania 

mające na celu zwiększenie 

poziomów recyklingu. 

 
Ad 2) Uwaga częściowo 

przyjęta. 

Zapis o którym mowa w uwadze 
będzie przeformułowany 

następująco: „Niewłaściwa 

jakość zbieranych odpadów 
spowodowana brakiem 

jednolitych w kraju standardów 

…” 
Zestandaryzowanie ma na celu 

zapewnienie minimalnego 

poziomu selektywnego 
zbierania odpadów szczególnie 

w odniesieniu do gmin w 

których stosuje się 
niedopuszczalny podział na 

odpady suche-mokre. 

 

Ad 3) Uwaga nieprzyjęta. 

Wprowadzenie stawki od 

tony faktycznie zebranej ma 

właśnie na celu zwiększenie 

efektywności kontroli 

strumienia odpadów przez 

gminy. 

 

Uwagi 4-10, 15-16 – 

nieprzyjęte ze względu na 

brak propozycji zmiany. 
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utrudnia gminom kontrolę nad strumieniem odpadów 

komunalnych 

; 

 

 

 

 

 

 

 

4) możliwość łączenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów, co ogranicza nadzór gminy  nad właściwym 

postępowaniem z odpadami komunalnymi; 

 

5)zbyt duży udział odpadów komunalnych poddawanych 

składowaniu w stosunku do  wytwarzanych; 

 

6)zbyt duży udział zmieszanych odpadów komunalnych 

kierowanych do  

instalacji i MBP,  konsekwencją czego jest zbyt duży strumień 

odpadówpo mechaniczno - biologicznym  przetworzeniu 

kierowanych na składowiska; 

 

7)niewystarczająca liczba stacjonarnych PSZOK; 

 

8)aktualny  system opłat za składowanie odpadów w dalszym 

ciągu w zbyt  małym stopniu  motywujący 

gminy oraz inne podmioty uczestniczące w systemie gospodarki 

odpadami  omunalnymi  do zagospodarowania odpadów innymi 

metodami niż składowanie 

; 

9)występowanie przypadków składowania odpadów ulegających 

biodegradacji selektywnie  

zebranych pomimo zakazu takiego postępowania; 

 

10)niewystarczająca edukacja  spowodowana zbyt małym 

zaangażowaniem gmin w szeroko pojęte działania edukacyjno - 

informacyjne skierowane do różnych grup docelowych 

; 

; 

15)niewystarczające rozwiązania pozwalające na monitorowanie i 

kontrolę postępowania z frakcją  odpadów komunalnych 

wysortowywaną ze strumienia zmieszanych odpadów 

komunalnych i nieprzeznaczoną do składowania (frakcja 19 12 

12); 

 

16)brak należytego zbilansowania funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi w świetle obowiązującego 

zakazu składowania określonych frakcji odpadów komunalnych i 

odpadów chociażby 

dokumenty ewidencyjne. 

Tylko od gminy zależy jak 

efektywnie chce kontrole 

stosować. 

Natomiast wprowadzanie 

stawki od tony często 

powoduje zawyżenie ilości 

odbieranych odpadów  
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pochodzących z przetwarzania odpadów komunalnych,w tym 

odpadów o zawartości ogólnego  

 

11.  

Str. 41 Do identyfikacji problemów w zakresie gospodarki odpadami 

opakowaniowymi proponuje się dopisać.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Zbyt mało stosowanych jest opakowań wielokrotnego użytku. 

 

 

 

 

 

 

5)Na etapie projektowania opakowań nie przewiduje się 

możliwości ich recyklingu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6)Niskie ceny  na rynku surowców wtórnych powoduje 

nieopłacalność sprzedaży odpadów opakowaniowych  

 

 

 

 

 

 

 

7) Stosowanie w opakowaniach takich materiałów (np folia 

termokurczliwa) utrudniających recykling 

 

 

 

Problemów związanych z 

zagospodarowaniem odpadów 

opakowaniowych jest znacznie 

więcej niż wpisano do aKPGO. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

Uwaga częściowo przyjęta 

– nie przyjęto kwestii nr 6 i 

9 (szczegółowe 

uzasadnienie znajduje się 

poniżej). 

Ad 4) Uwaga przyjęta. 

W rozdziale 5.2.5. (kierunki 

działań) pkt 1 znajduje się 

już taki zapis. 

 

Ad 5) Uwaga przyjęta. 

Poruszona kwestia została 

uwzględniona w zapisie "... 

systematyczne 

uwzględnianie aspektów 

środowiskowych przy 

projektowaniu produktu..."; 

 

 

Ad 6) Uwaga nieprzyjęta. 

Ministerstwo Środowiska 

nie ma wpływu na rynkowe 

ceny surowców wtórnych. 

 

Ad 7) Uwaga przyjeta. 

Poruszona kwestia została 

uwzględniona w zapisie "... 

systematyczne 

uwzględnianie aspektów 

środowiskowych przy 

projektowaniu produktu...". 

 

Ad 8) Uwaga przyjęta. 

W rozdziale 5.2.5. pkt 1 

znajduje się już taki zapis. 

 

Ad 9) Uwaga nieprzyjęta. 

Zgodnie z art. 17 ust. 1 

ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi (Dz. U. z 

2013 r. poz. 888, z późn. 

zm.) to wprowadzający 

produkty w opakowaniach 

ma zapewnić odzysk i 
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8. Brak przestrzegania przez projektujących opakowania i 

wprowadzających produkt w opakowaniu przepisów  dot. 

zmniejszania masy  

stosowanych opakowań 

 

 

 

 

9 Zbyt mały udział organizacji odzysku w finansowaniu, zbierania 

i recyklingu odpadów opakowaniowych 

recykling odpadów 

opakowaniowych, a więc to 

on zapewnia finansowanie. 

12.  

Str.51   tab. 24 Proponuje się usunąć kolumny 5,6,7,10,11 Skoro nie przetwarzano 

odpadów w podany w 

tych kolumnach sposób 

to chyba nie ma potrzeby 

aby się w tabeli 

znajdowały.  Odczyt 

danych z tabeli zostałby 

uproszczony.  

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

Związek 

Województw RP 

Uwaga nieprzyjęta. 

Źródłem danych jest 

GUS. Tabela posiada  

konwencję zgodną ze 

sprawozdawczością GUS. 

13.  

Str.63   tab. 30 Proponuje się usunąć kolumny 5, 7, i 11 Skoro nie przetwarzano 

odpadów w podany w 

tych kolumnach sposób 

to chyba nie ma potrzeby 

aby się w tabeli 

znajdowały.  Odczyt 

danych z tabeli zostałby 

uproszczony.  

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

Uwaga nieprzyjęta. 

Źródłem danych jest 

GUS. Tabela posiada  

konwencję zgodną ze 

sprawozdawczością GUS. 

14.  
Str. 64 i 65   tab. 

31 

Warto byłoby dodać wyjaśnienie przy niektórych rodzajach 

odpadów (np. 19 12 12)  iż te odpady sa w części 

 Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Uwaga nieprzyjęta. 

W tabeli podano dane wg 
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biodegradowalne Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

sprawozdawczości GUS 

dotyczące masy odpadów 

ulegającym biodegradacji 

innych niż komunalne 

bez określenia stopnia 

biodegradowalności. 

15.  

Str. 82 i 84 Tab. 39 

i 40 

Należy dla województwa Podkarpackiego w kolumnie 8 

wskazać moce przerobowe dla instalacji ITPOK, gdyż w 

Rzeszowie grupa PGE rozpoczęła już budowę tego typu 

instalacji o wydajności całkowitej 180 tys Mg. 

 

Instalacja została wpisana  

w 2012r. do WPGO i 

posiada decyzje o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach 

przedsięwzięcia wydana w 

2011r. Jest to instalacja 

RIPOK dla regionu 

centralnego. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

Uwaga nieprzyjęta. 

W Kpgo na str. 25 są 

uwzględnione tylko 

instalacje już faktycznie 

wybudowane. 

16.  

Str 86 Natomiast termicznemu przekształcaniu nie powinno być 

poddawane więcej niż 30% wytworzonych odpadów 

komunalnych. Hierarchia sposobów postępowania z 

odpadami i cele do osiągnięcia w perspektywie do 2030 r. 

wskazują na konieczność znacznej redukcji ilości 

składowanych odpadów oraz ograniczenia składowania 

wyłącznie do odpadów uprzednio przetworzonych. 

Proponuje się zweryfikować zapisy pod katem możliwości 

zmiany swoich planów przez KE. 

 

 Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

Uwaga nieprzyjęta. 

Nie ma przesłanek do 

tego, aby przypuszczać, 

że plany KE odnośnie do 

celów do osiągnięcia się 

zmienią. 

17.  

Str. 94  

Podrozdział 4.1 

d) wprowadzenie we wszystkich gminach w kraju systemów 

selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych 

bioodpadów – do końca 2021 r.;  

Obowiązek selektywnego odbierania odpadów zielonych 

znajduje się w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, stąd też  powinno się ten zapis usunąć z planu,. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gminy już powinny 

wprowadzić selektywne 

zbieranie i odbieranie 

odpadów zielonych, stąd 

wskazywanie roku 

granicznego 2021 jest tutaj 

niezgodne z wymogami 

prawa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

Uwaga częściowo 

przyjęta. 

Zapis zostanie 

doprecyzowany. W 

ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach jest określony 

obowiązek zbierania tego 

typu odpadów, natomiast 

celem jest zobowiązanie 

gmin do odbierania „u 

źródła”. 

 

Uwaga nieprzyjęta. 

Bardziej szczegółowe 

wymagania dotyczące 
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W przyjętych celach proponuje się dodac pkt 11 z zapisem 

„ujednolicenie wymagań dla instalacji  MP i MBP 

 

 

 

 

 

Brak jednolitych wymagań 

dla instalacji MP  oraz MBP 

powoduje iż sposób 

postepowania z odpadami w 

tych instalacjach jest 

zróżnicowany co wpływa 

na cenę 

 „na bramie” . 

procesu MBP będą 

określony w najbliższym 

czasie w nowym 

dokumencie 

referencyjnym BREF dla 

odpadów komunalnych, a 

te dopuszczają różne 

sposoby prowadzenia 

tego procesu. 

Dodatkowym 

wymaganiem będą 

załączone do BREF 

konkluzje dotyczące 

emisji. które będą 

prawnie wiążące dla 

państw członkowskich, 

jak i posiadaczy 

odpadów. 

18.  

Str.99  pkt 4.4.3 W gospodarce odpadami ulegającymi biodegradacji innymi 

niż komunalne przyjęto następujący cel: w okresie do 2022 

r. i w latach następnych utrzymanie masy składowanych 

odpadów na poziomie nie większym niż 40% masy 

wytworzonych odpadów.  

Odpady biodegradowalne inne niż komunalne są na ogół 

selektywnie zbierane, stąd tez widnieje zakaz składowania 

tego typu odpadów. 

W związku z 

obowiązującymi wymogami 

prawnymi należałoby 

niniejszy cel zweryfikować 

lub przeanalizować sposób 

kontroli. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

Uwaga nieprzyjęta. 

Przedstawiony cel jest 

kontynuacją celu 

zawartego w dotychczas 

obowiązującym 

Krajowym palnie 

gospodarki odpadami. 

Przedmiotowy cel został 

przeanalizowany. 

Ponadto należy 

zauważyć, że w każdym 

województwie jest różna 

sytuacja w gospodarce 

tego rodzaju odpadami i 

wobec tego w 

poszczególnych 

województwach jest 

możliwość ewentualnego 

przyjęcia bardziej 

ambitnego celu.  

 

19.  

Str.102 1) modernizacja technologii w MBP. Po modernizacji 

część mechaniczna w tych instalacjach ma służyć do 

efektywnego wysortowania odpadów surowcowych i 

doczyszczania odpadów wysegregowanych u źródła, 

natomiast część biologiczna ma być wykorzystywana 

Zapis w proponowanej  

formie wskazywałby na 

konieczność przekazywania 

odpadów z selektywnej 

zbiórki do instalacji MBP. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Ad 1) Uwaga 

nieprzyjęta. 

 

Zgodnie z założonymi 

celami dotyczącymi 
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do kompostowania lub fermentacji bioodpadów i 

odpadów zielonych  

 

Proponuje się zweryfikować zapis,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natomiast jest szereg 

sortowni które przetwarzają 

wyłącznie odpady z 

selektywnej zbiórki lub 

instalacje RIPOK wyłącznie 

na odpady zielone. 

W jaki sposób działałyby te 

instalacje  (często celowo 

budowane i funkcjonujące 

od wielu lat) po 

wprowadzeniu 

proponowanych zapisów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

osiągnięcia poziomów 

recyklingu odpadów 

komunalnych oraz 

działaniami 

pozwalającymi osiągnąć 

te cele będzie wzrastać 

ilość odpadów 
selektywnie zebranych, 

natomiast w 

konsekwencji 

zmniejszeniu będzie 

ulegać strumień odpadów 

zmieszanych. 

W związku z tym jak 

najbardziej celowe jest, 

żeby instalacje MBP 

docelowo przekształciły 

się w instalacje do 

doczyszczania odpadów 

selektywnie zebranych. 

Jednocześnie zapewni to 

dalsze funkcjonowanie 

przedsiębiorców. 

Natomiast nie ma 

uzasadnienia dla 

docelowego 

funkcjonowania tych 

instalacji jako 

przetwarzających odpady 

zmieszane. 

Przyjęty zapis ma na celu 

"zagospodarowanie" 

możliwości technicznych 

instalacji MBP w 

momencie gdy struktura 

odbieranych z 

gospodarstw domowych 

odpadów ulegnie zmianie 

(gdy będzie dużo mniej 

odpadów zmieszanych) - 

w przypadku braku ich 

modernizacji w kierunku 

np. doczyszczania frakcji 

zbieranych selektywnie 
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2 
zapewnienie, że odpowiednia przepustowość instalacji 

będzie dostępna, aby przetworzyć wszystkie selektywnie 

zebrane odpady, poprzez odpowiednie monitorowanie 

zrealizowanych i planowanych inwestycji  

Proponuje się zamienić zapis na następujący: 

Tworzenie warunków prawnych i ekonomicznych do 

realizacji instalacji pozwalających na przetworzenie 

wszystkich selektywnie zebranych odpadów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prawne i ekonomiczne 

zachęty do tworzenia 

zakładów przetwarzania 

odpadów  sa niezbędne do 

powstawania takich 

instalacji w gospodarce 

rynkowej. 

stracą one w całości lub 

w części sens 

funkcjonowania - będą 

nieprzydatne 

 

 

Ad 2) Uwaga przyjęta. 

 

20.  

Str. 103 pkt. 4c 

 

uniemożliwienie finansowania ze środków publicznych, to 

jest ze środków funduszy ochrony środowiska, funduszy 

UE jak i budżetu państwa oraz samorządów, ITPOK 

(dotyczy to również współspalania odpadów pochodzących 

z odpadów komunalnych) jeżeli udział w województwie lub 

kraju masy termiczne przekształconych odpadów 

komunalnych oraz odpadów pochodzących z przetworzenia 

odpadów komunalnych w stosunku do wytworzonych 

odpadów komunalnych przekroczy 30% (udział ten 

uwzględnia możliwości spalania odpadów w 

cementowniach i innych obiektach przekształcających 

termicznie odpady komunalne),  

 

Ponieważ istnieje 

możliwość przywożenia 

odpadów palnych spoza 

terenu województwa, a nie 

wszystkie województwa 

będą posiadały instalacje do 

termicznego przetwarzania 

odpadów , proponuje sie 

wykreślić zapis, gdyż 

ogranicza możliwość 

zagospodarowania frakcji 

palnej   i jest sprzeczny z 

zapisami pkt 4e. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Biorąc pod uwagę 

wyznaczone do 

osiągnięcia cele w 

propozycji pakietu 

Komisji Europejskiej, 

dotyczące m.in. 

uzyskania poziomów 

recyklingu odpadów 

komunalnych  -  

odpowiednio 60 i 65% w 

latach 2025 i 2030 r., 

należy zapewnić 

realizację działań 

znajdujących się 

najwyżej w hierarchii 

sposobów postępowania z 

odpadami -  

a więc zapobiegać ich 

wytwarzaniu oraz 

stworzyć niezbędną 

infrastrukturę do 

selektywnego zbierania 

odpadów u źródła, tak 

aby zapewnić ich 

efektywny recykling i 

osiągnąć założone cele.  
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Metody takie jak 

termiczne przekształcanie 

odpadów powinny być 

jedynie uzupełnieniem 

systemu.  

Natomiast plan rozwoju 

infrastruktury do 

termicznego 

przekształcania odpadów 

komunalnych, 

zadeklarowany przez 

urzędy marszałkowskie w 

ankietach sporządzanych 

na potrzeby 

prowadzonych prac nad 

projektem aktualizacji 

krajowego planu 

gospodarki odpadami, 

wskazywał na 

przeszacowanie liczby i 

mocy przerobowych tego 

typu instalacji, biorąc pod 

uwagę wymagane do 

osiągnięcia poziomy 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

recyklingu.   

Wobec powyższego 

pozostawienie 

przedmiotowych zapisów 

jest niezbędne, przy czym  

uwzględnienie potencjału 

cementowni w określeniu 

udziału masy termicznie 

przekształcanych 

odpadów komunalnych 

oraz odpadów 

pochodzących z 

przetworzenia odpadów 

komunalnych w stosunku 

do wytworzonych 

odpadów komunalnych 

będzie uzależnione od 

indywidulanej sytuacji na 
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terenie województwa. 

W projekcie akpgo 

zweryfikowane zapisy w 

tym zakresie. 

  

 

21.  

Str. 107   pkt 1d d) rozbudowa infrastruktury technicznej do selektywnego 

zbierania, przetwarzania oraz ponownego wykorzystania, 

odzysku, w tym recyklingu odpadów BiR. 

Proponuje się zapis: 

d) rozbudowa infrastruktury technicznej do selektywnego 

zbierania, przetwarzania oraz ponownego wykorzystania, 

odpadów BiR. 

Odzysk i recykling sa 

formami przetwarzania 

odpadów . 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

Uwaga przyjęta. 

22.  

Str. 110 - 115 Przeanalizować wskaźniki monitoringu pod kątem 

możliwości uzyskania danych  oraz ich zasadności przy 

monitorowaniu realizacji celów KPGO.   

Np. brak jest możliwości uzyskania danych nt. instalacji do 

recyklingu, gdyż decyzje wydaje się na  przetwarzanie, a 

sama metoda np. R3 odnosi się zarówno do odzysku jak 

również do recyklingu. 

 Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

Uwaga częściowo 

przyjęta. 

Wskaźniki zostaną 

przeanalizowane, 

natomiast brak 

konkretnych propozycji 

co do korekty/usunięcia 

danych wskaźników. 

23.  

Str. 111 W WPGO zostaną przeprowadzone analizy w zakresie tego, 
czy zdolności przerobowe instalacji są wystarczające do 
zagospodarowania odpadów powstających na obszarze 
województwa, tzn. czy województwo jest 
samowystarczalne w zakresie gospodarki odpadami, przy 
czym zostanie określone, dla których rodzajów odpadów 
występują nadwyżki mocy przerobowych, a dla których 
niedobory. Zostanie dokonana ogólna ocena stanu 
gospodarki odpadami na obszarze województwa. 
Proponuje się wykreślić zapis.    

Część odpadów jest 

zagospodarowana poza 

instalacjami i urządzeniami 

, stąd też odniesienie się 

wyłącznie do wydajności  

instalacji np. w odniesieniu 

do odpadów budowlanych 

nie pozwoli na rzeczywiste 

określenie czy 

województwo jest 

samowystarczalne w tym 

zakresie czy tez nie.   

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Marszałek 

Województwa 

Podkarpackiego 

oraz 

Związek 

Województw RP 

Uwaga częściowo 

przyjęta. 

Zostanie doprecyzowane, 

że analizy te powinny 

dotyczyć również 

strumienia odpadów 

kierowanych do odzysku 

pozainstalacyjnego. 

24.  

pkt 4.3.4 Istniejący zapis proponujemy uzupełnić o określenie 

ostatecznego terminu likwidacji mogilników. 

 Podlaski Urząd 

Wojewódzki  
Uwaga nieprzyjęta. 

Wcześniej wyznaczony 

termin likwidacji 

mogilników został już 

wyznaczony. 
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25.  

Rysunek 4. (str. 78) Porównanie tempa wzrostu PKB (w cenach bieżących i 

stałych) w Polsce oraz ilości wytwarzanych odpadów 

(według danych GUS).  

Wykres mający obrazować tezę, iż „Wskazać można na 

występowanie tendencji oddzielenia wzrostu masy 

wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego (PKB)”, 

nie spełnia tej roli.  

Przyjęcie dla odpadów skali 

podanej w milionach Mg 

powoduje spłaszczenie 

krzywej wzrostu. W 

wymienionych latach 

następuje wzrost od 123 do 

142 mln Mg. 

Mazowiecki 

Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska 

Uwaga nieprzyjęta. 

Przedmiotowa uwaga nie 

znajduje uzasadnienia, 

szczególnie  biorąc pod 

uwagę poniższy wykres.   

 
 
Nie ma to znaczenia jaką 

jednostkę przyjmie się na 

wykresie, istotny jest 

bowiem trend. 

26.  

Tabela 39. 

Szacunkowy bilans 

dostępności 

odpadów 

komunalnych w 

2025 r. (str.82). 

W województwie mazowieckim, w kol. 8 - suma mocy 

przerobowych ITPOK (instalacje istniejące i budowane) 

[Mg/rok] - podaje 60 000. Tak samo zapisano w tabeli 40 

dotyczącej 2030 r. W Planie inwestycyjnym zał. Nr 1 do 

projektu Wojewódzkiego plany gospodarki odpadami dla 

woj. mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzględnieniem 

lat 2022-2027 na str. 60 w tabeli 18 instalacje do 

termicznego przekształcania odpadów komunalnych 

planowane do rozbudowy/modernizacji - moc przerobowa 

po modernizacji spalarni MPO w m.st. Warszawie przy ul. 

Zabranieckiej 2 ma wynieść 305 200 Mg/rok już w 2020 r. 

 Mazowiecki 

Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska 

Uwaga nieprzyjęta. 

Tabele bilansowe, o 

korektę których 

wnioskuje zgłaszający 

uwagę, uwzględniają 

tylko instalacje już 

faktycznie wybudowane. 

Zostanie skorygowany 

opis nagłówka kol. 8 

tabel na „… Suma mocy 

przerobowych ITPOK 

(instalacje istniejące i 

nowowybudowane)”. 

27.  

Tabela 43. 

Wskaźniki w 

zakresie 

monitorowania i 

oceny wdrażania 

Kpgo, pkt 23 (str. 

112). 

Proponuje się usunąć miernik Odsetek masy odpadów 

komunalnych zebranych jako zmieszane odpady komunalne 

składowanych bez przetwarzania - zmieszane odpady 

komunalne należy przekazać do RIPOK-u w celu ich 

przetworzenia. 

 Mazowiecki 

Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska 

Uwaga nieprzyjęta. 

Pomimo zakazu 

umieszczania na 

odpadów  na składowisku 

odpadów bez 

przetworzenia proceder 

ten jest stosowany i 

wykazywany w 

sprawozdaniach. 

28.  

Kpgo 

Rozdz. 2.1, Tabela 

1: 

Wskazane jest wyjaśnić w treści rozdziale, czym 

tłumaczony jest spadek masy wytwarzanych odpadów 

wykazany w Tabeli w latach 2013 i 2014 oraz czy możliwe 

jest, aby wykazane w Tabeli w 2014 roku masy odpadów 

odebranych i wytworzonych były sobie równe. 

 Regionalny Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

w Warszawie 

Uwaga nieprzyjęta. 

Wyjaśnione zostały 

przyczyny spadku masy 

odpadów (w 2014r. 

nastąpił wzrost masy). 

Masa odpadów 

0,000

0,200

200920112013

O
d…

Wykresy 
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odebranych i 

wytworzonych jest sobie 

równa ze względu na 

przyjęcie przez GUS 

masy odebranych jako 

wytworzonych. 

29.  

Kpgo  

Rozdz. 2.1, Tabela 

3: 

Wykazana masa odpadów komunalnych jest wyższa niż 

masa wytworzonych tych odpadów wykazana w Tabeli 1. 

 Regionalny Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

w Warszawie 

Uwaga nieprzyjęta. W 

Tabeli 1 znajdują się dane 

GUS, natomiast w tabeli 

3 znajdują się dane 

uzyskane od Marszałków, 

które uwzględniają dane z 

korekt przesyłanych do 

sprawozdań. 

30.  

Kpgo  

Rozdz. 2.1, str. 18: 

Wskazane jest wyjaśnić według jakich wyliczeń podano 

ilość odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania na składowiskach; 

 Regionalny Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

w Warszawie 

Uwaga nieprzyjęta. Masę 

odpadów wylicza się 

zgodnie ze wzorem 

określonym w 

rozporządzeniu MŚ w 

sprawie poziomów 

ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania. Kpgo nie 

jest dokumentem 

właściwym do 

wyjaśniania takich 

kwestii. 

31.  

Kpgo  

Rozdz. 2.1, 

podtytuł 

„identyfikacja 

problemów w 

zakresie 

gospodarki 

odpadami 

komunalnymi ...": 

Wobec wniosku zawartego w punkcie 5, dotyczącego zbyt 

dużego udziału odpadów komunalnych poddawanych 

składowaniu w stosunku do wytwarzanych, wskazane jest 

zawrzeć w treści rozdziału informacje potwierdzające ten 

fakt; 

 Regionalny Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

w Warszawie 

Uwaga nieprzyjęta. Masę 

odpadów wylicza się 

zgodnie ze wzorem 

określonym w 

rozporządzeniu MŚ w 

sprawie poziomów 

ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania. Kpgo nie 

jest dokumentem 

właściwym do 

wyjaśniania takich 

kwestii. 
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32.  

Kpgo  

Rozdz. 2.2.5, 

Tabele 17 i 18: 

Wskazane jest wyjaśnić w treści rozdziału, z czego wynika 

różnica między ilością odpadów opakowaniowych 

podlegających obowiązkowi odzysku/recyklingu a ilością 

tych odpadów ogółem; 

Ponadto w Tabeli 18 przedstawiono ilości poszczególnych 

rodzajów odpadów poddanych recyklingowi, natomiast nie 

wykazano już takiej informacji w przypadku odpadów 

poddanych odzyskowi; 

 Regionalny Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

w Warszawie 

Uwaga nieprzyjęta 

 

Ad.1. Różnica wynika z 

przedsiębiorców, o 

których mowa w art. 6 

ust. 1 i 2, których 

uwzględnia się w 

kolumnie „ogółem”. Nie 

ma potrzeby wyjaśnienia 

tego w aKpgo. 

Ad.2. W tabeli 18 

znajduje się tylko 

recykling ponieważ dla 

odzysku jest tylko jeden 

poziom do osiągnięcia 

ogółem, bez podziału na 

poszczególne rodzaje 

opakowań. 

33.  

Kpgo  

Rozdz. 7, Tabela 

44 

W harmonogramie nie przewidziano działania związanego z 

rekultywacją i modernizacją składowisk odpadów 

komunalnych przeznaczonych do zamknięcia, w tym 

prowadzeniem ich monitoringu, podczas gdy działanie takie 

wymienione jest w „Prognozie oddziaływania na 

środowisko Krajowego planu gospodarki odpadami". 

 Regionalny Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej 

w Warszawie 

Uwaga nieprzyjęta. 

Działania podejmowane 

w celu rekultywacji oraz 

modernizacji składowisk 

powinny być 

uwzględnione w 

harmonogramach 

aktualizacji 

wojewódzkich planów 

gospodarki odpadami. 

34.  

rozdział 2 punkt 

2.1 

W rozdziale 2 punkt 2.1 w naszej opinii powinien mieć 

tytuł: „odpady komunalne, w tym ulegające biodegradacji”.  

Szczególne traktowanie 

odpadów żywności, w tym 

ich wymienianie przed ich 

ogólnym określeniem 

(ulegające biodegradacji) 

nie jest potrzebne. Odpady 

żywności to też odpady 

ulegające biodegradacji. 

Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga nieprzyjęta. 

Gospodarstwa domowe, 

mogą w czynny sposób 

zapobiegać powstawaniu 

odpadów żywności. Jest 

to istotne biorąc pod 

uwagę obowiązujący  

sposób postępowania z 

odpadami określony w 

Dyrektywie 2008/98/WE 

z dnia 19 listopada 2008 

r. w sprawie odpadów 

oraz uchylającej niektóre 

dyrektywy (Dz. Urz. UE. 

L. 312 z 22.11.2008, str. 

3, z późn. zm.), której 
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zapisy dają 

pierwszeństwo redukcji 

ilości odpadów u źródła, 

a następnie ponownemu 

wykorzystaniu, 

recyklingu i odzyskaniu, 

traktując pozbycie się ich, 

jako ostateczność. Ze 

względu na powyższe 

odpady żywności 

powinny być 

wyszczególnione w tytule 

podrozdziału.  

35.  

Str. 9 - pkt 1 Na stronie 9 - pkt 1 dot. podziału odpadów komunalnych; 

brak jest wyraźnego wskazania obok odpadów żywności i 

innych odpadów ulegających biodegradacji, z uwagą 

zgłoszoną powyżej w punkcie 1, wydzielenia z odpadów 

komunalnych odpadów w postaci szkła, papieru, metali, 

opakowań wielomateriałowych.  

Ma to związek z 

dotychczasowymi 

praktykami prowadzonymi 

przez gminy dot. 

selektywnego odbioru 

odpadów z podziałem na 

dwie frakcje: „mokrą” i 

„suchą”. Zasadne jest 

wyraźne zaakcentowanie, iż 

jest to niezgodne z prawem 

Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga częściowo 

przyjęta. 

Przyjęcie uwagi znajduje 

zastosowanie w 

podrozdziałach 2.1, 4.1 i 

5.1, gdzie ujęto stosowne, 

wnioskowane przez jej 

autora, zapisy. 

36.  

Str. 9 - pkt 2 Na stronie 9 - pkt 2 dot. odpadów poużytkowych; należy 

zauważyć, że odpady wskazane jako poużytkowe są też 

odpadami niebezpiecznymi. 

 Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga nieprzyjęta. 

Uwaga nieistotna w 

kontekście systemu 

gospodarowania 

odpadami. Taki podział 

uznano za czytelny i 

słuszny. 

Odpady w projekcie 

Kpgo pogrupowano wg 

przepisów krajowych  

dyrektyw. 

37.  

Tab. 2, 3, 8 oraz 

ewentualnie 

pozostałe 

W tabelach 2, 3, 8 oraz ewentualnie pozostałych zbędne jest 

podawanie wartości po przecinku, gdy podawane są ilości 

odpadów sięgające tysięcy Mg. 

 Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga częściowo 

przyjęta. 

Uwaga w odniesieniu do 

tab.8 została przyjęta. 

Natomiast w kwestii tab.2 

i 3 przyjęto jednolite 

zaokrąglenie dla 

wszystkich wartości. 

38.  
Str. 22 Na stronie 22 dot. „instalacji ripok”; brak jest wskazania, że 

obok instalacji ripok lub instalacji  do zastępczej obsługi 

 Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 
Uwaga nieprzyjęta. 

Nie jest jasne dlaczego 
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regionów występują stacje przeładunkowe odpadów 

komunalnych. 

Środowiska w 

Olsztynie 
akurat w tym fragmencie 

należy wymieniać stacje 

przeładunkowe. Należy 

zaznaczyć, że fragment o 

uzupełnienie którego 

wnioskuje zgłaszający 

uwagę dotyczy uchwały 

w sprawie wykonania 

wpgo, w której wyznacza 

się instalacje RIPOK i 

zastępcze. Ponadto 

fragment dotyczy 

zapisów ustawy 

nowelizującej ustawę o 

odpadach. 

 

39.  

Strona 28 i 30 - 

Tabele 11 i 12 

Strona 28 i 30 - Tabele 11 i 12 – są nieczytelne. Ilość 

wprowadzonych olejów i  opon podlegających 

obowiązkowi odzysku/recyklingu wykazano jako 100 % 

wprowadzonych.  

Obowiązek 100% 

odzysku/recyklingu nie 

wynika z żadnego aktu 

prawnego. Dalej w tabelach 

zostały podane wymagane 

poziomy. 

Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Dane w kolumnach 

„podlegające 

obowiązkowi odzysku i 

recyklingu” nie są 

iloczynem kolumny 

„ogółem” i wymaganego 

poziomu. W powyższych 

kolumnach nie 

uwzględnia się 

produktów, których 

wprowadzenie na rynek 

nie powoduje powstania 

obowiązku odzysku i 

recyklingu. Tak się 

złożyło, że w olejach i 

oponach te wartości 

pokrywają się z kolumną 

„ogółem”. 

40.  

Punkt 2.2.5. Punkt 2.2.5. Nie tylko ZPO w postaci opakowań. 

Opakowania powinny być jednorodne pod względem 

składu (materiału), z którego zostały wytworzone. 

Ujednolicenie opakowań przyczyniłoby się do wzrostu 

poziomu recyklingu. Obecnie na rynku dostępne są odpady 

pod względem składu bardzo różnorodne, których nie ma 

jak przetworzyć. Wytwórca opakowania lub podmiot 

pakujący towary w opakowania powinien być zobligowany 

 Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Ministerstwo Środowiska 

nie może zakazać 

wprowadzania produktów 

w opakowaniach 

wielomateriałowych. 

Natomiast za ich 
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do produkcji i stosowania opakowań łatwych do 

przetwarzania. 

 Ponadto powinien funkcjonować prawidłowy system 

wymiany opakowań przy zakupie nowego produktu - 

opakowania zwrotne, które każdy może pozostawić w 

sklepie i zakupić nowy towar  po niższej cenie lub punkty 

skupu surowców, które można by było uwzględnić w 

systemie gminnego odbioru odpadów komunalnych do 

uzyskiwania poziomów recyklingu. 

zdolność do poddawania 

recyklingowi, 

ewentualnie odzyskowi, 

odpowiada właściwe 

zaprojektowanie 

opakowania, tzw. 

ekoprojektowanie. 

Jednostki handlowe o 

powierzchni powyżej 

2000 m2 mają obowiązek 

selektywnie zbierać 

odpady opakowaniowe 

po produktach 

oferowanych w tych 

jednostkach. 

41.  

Strona 45 Strona 45- problemem przekazywania odpadów 

medycznych i weterynaryjnych poza województwo, i 

niezgodnie z zasadą bliskości instalacji (spoza 

województwa) jest ogromne zróżnicowanie cenowe za 

unieszkodliwienie odpadów, w mniejszym stopniu 

dostępność instalacji. 

Nierozwiązanym problemem są odpady medyczne 

wytwarzane w gospodarstwach domowych. Nie istnieje 

system odbioru czy zbiórki tego typu odpadów. Trafiają one 

do odpadów komunalnych. 

 Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga nieprzyjęta. 

Wymieniono główne 

problemy w tym zakresie. 

Problem cen jest wtórny 

w stosunku do 

nieprzestrzegania zasady 

bliskości. 

42.  

Strona 52 Strona 52 – w pierwszym akapicie, skoro 97,8 % odpadów 

poddano odzyskowi to wystarczy podać ile odpadów było 

składowanych bez dopisku „dominującym”, ponieważ 

dominującym jest odzysk. 

 Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga nieprzyjęta 

Słowo „dominujący” 

odnosi się do metod 

unieszkodliwiania. 

43.  

Zapis w punkcie 

3.3.2 

Zapis w punkcie 3.3.2 o PCB nie powinien znaleźć się w 

KPGO, jest zbyt enigmatyczny 

 Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga nieprzyjęta. 

Brak propozycji zapisu. 

44.  

Strona 94 – dział 

4.1. 

Strona 94 – dział 4.1. a. Umożliwienie społeczeństwu 

selektywnego pozbywania się odpadów 

biodegradowalnych. Obecnie jest to system fakultatywny. 

     b. Zasadne jest włączenie do systemu komunalnego 

przydomowych kompostowników. Zalecane powinny być 

działania gminy na rzecz rozwoju przydomowego systemu 

kompostowania.  

 

 

 

 

 Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

 

Ad a) Uwaga nieprzyjęta. 

Pkt 4 określa planowane 

działania w zakresie 

selektywnego zbierania 

odpadów. (W Kpgo 

obowiązkowo, natomiast 

w projekcie 

rozporządzenia w sprawie 

selektywnego zbierania 

odpadów – 
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    c. Zwiększenie dostępności miejsc, w których 

mieszkańcy gmin mogą oddać odpady. Najlepszym 

rozwiązaniem wydaje się być „PSZOK mobilny”- 

najbardziej motywujący system do właściwego pozbywania 

się odpadów. Samodzielny dowóz odpadów bywa 

kłopotliwy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    d. Zwiększenie różnicy w cenie pomiędzy odbieraniem 

odpadów  selektywnych a zmieszanych –      

     system motywacyjny, przy zrealizowaniu kontroli w tym 

zakresie przez gminy. 

fakultatywnie). 

Ad b) Uwaga przyjęta. 

Kwestie związane z  
włączeniem do systemu 

komunalnego 

przydomowych 

kompostowników są już 

uwzględnione w 

projekcie, przykładowo w 

rozdz. 5.1 w sekcji  W 

zakresie zbierania i 

transportu odpadów. 

 

Ad c) Uwaga nieprzyjęta. 

PSZOK typu mobilnego 

powinien stanowić 

uzupełnienie systemu. 

Należy zauważyć, że 

gminy są zobowiązane 

przepisami prawa do 

organizowania zbierania 

odpadów w ramach 

stacjonarnych PSZOK. 

Ad d) uwaga nieprzyjęta. 

Gminy dostały dużą 

elastyczność w ustalaniu 

stawki opłaty za odpady 

zmieszane i selektywnie 

zebrane. Stawki powinny 

wynikać m.in. z 

lokalnych uwarunkowań. 

45.  

Str. 106 Na stronie 106 dot. odpadów medycznych i 

weterynaryjnych; nie wszystkie odpady medyczne  

i weterynaryjne są odpadami niebezpiecznymi; brak jest 

wskazania czy odpady medyczne  i weterynaryjne inne niż 

niebezpieczne np. opakowania po lekach, po kroplówkach, 

zatyczki do igieł itp., mogą być odprowadzane w 

strumieniu odpadów komunalnych; 

 Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga nieprzyjęta.  

Pierwsza część uwagi jest 

niezrozumiała w 

kontekście zawartości str. 

106. Należy zauważyć, że 

taki podział odpadów 

uznano za czytelny i 

słuszny. 

Odpady w projekcie 
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Kpgo pogrupowano wg 

przepisów krajowych  

dyrektyw. 

Odnosząc się do drugiej 

części uwagi  należy 
zauważyć, że sposób 

postępowania z 

odpadami, w tym  
odpadami medycznymi  i 

weterynaryjnymi inne niż 

niebezpieczne, 

szczegółowo regulują 

przepisy prawa. Nie ma 

potrzeby powielać 

zapisów aktów prawnych 

w Kpgo i niepotrzebnie 

zwiększać objętość 

dokumentu. 

46.  

 Czy niezbędne jest opisywanie w ten sposób odpadów 

morskich w KPGO. 

 Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga nieprzyjęta. 

Uwaga niekonkretna. Nie 

wiadomo jaki „sposób” 

autor uwagi ma na myśli. 

 

47.  

 W harmonogramie rzeczowo-finansowym nie powinny się 

znaleźć kontrole WIOŚ, ponieważ takowe wynikają z 

planów kontroli oraz z mocy prawa. 

 Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga nieprzyjęta. 

Fakt, że kontrole 

wynikają z przepisów 

prawa nie uniemożliwia 

ich  uwzględnienia w  

harmonogramie zadań 

Kpgo. 

48.  

Uwaga ogólna: 

 

W całym dokumencie brak jest wskazania, iż zalecane jest 

utworzenie na terenie każdej gminy przynajmniej jednego 

„punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych” – 

dotyczy to gmin, które są zrzeszone w związkach 

międzygminnych;  

 

W obszarze związków 

międzygminnych zdarzają 

się sytuacje, gdy na terenie 

związku zrzeszającego 12 

gmin członkowskich jest 

mniejsza liczba pszok-ów. 

Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga nieprzyjęta. 

W ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach znajduje się 

przepis, że gmina jest 

zobowiązana utworzyć 

pszok samodzielnie lub 

wspólnie z inną gminą 

lub gminami. 

49.  

Uwaga ogólna: 

 

W KPGO mógłby się znaleźć zapis o zakazie spalania 

odpadowych olejów w instalacjach nieprzystosowanych do 

tego celu, oferowanych przez przygodnych producentów. 

 Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga nieprzyjęta. 

Sposób postępowania z 

odpadami, w tym olejami 

odpadowymi, 
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szczegółowo regulują 

przepisy prawa 

krajowego, przede 

wszystkim przepisy 

ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. 

U z 2013 r. poz. 21, z 

późn. zm.) oraz 

rozporządzenie Ministra 

Gospodarki z dnia 5 

października 2015 r. w 

sprawie szczegółowego 

sposobu postępowania z 

olejami odpadowymi (Dz. 

U. poz. 1694). Nie ma 

potrzeby powielać 

zapisów ww. aktów 

prawnych w Kpgo i 

niepotrzebnie zwiększać 

objętość dokumentu. 

50.  

Uwaga ogólna: 

 

W przypadku odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego występuje mała opłacalność związana z 

jego zbieraniem i przetwarzaniem. Wskazane jest 

wprowadzenie mechanizmów poprawiających ten stan 

rzeczy. 

 Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga nieprzyjęta. 

Wprowadzający sprzęt 

ma obowiązek 

zorganizować i 

sfinansować zbieranie 

zużytego sprzętu. Rynek 

gospodarowania zużytym 

sprzętem jest oparty na 

zasadach gospodarki 

wolnorynkowej i 

konkurencyjności. 

51.  

Uwaga ogólna: 

 

Cofnięcie dofinansowania do demontażu pojazdów 

spowoduje zmniejszenie opłacalności prowadzenia 

demontażu pojazdów w legalnych stacjach demontażu, co 

może się przyczynić do rozwoju „szarej strefy”. 

 Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska w 

Olsztynie 

Uwaga nieprzyjęta. 

Uwaga jest niekonkretna. 

Trudno jest stwierdzić, 

jaki charakter  

przełożenia mogłaby 

mieć  na zapisy projektu 

Kpgo. 

52.  

Projekt Krajowego 

planu 

Gospodarki 

nodpadam- 

str. 41 

W tabeli nr 20 pt. Sposoby zagospodarowania odpadów w 

postaci pojazdów wycofanych z eksploatacji w latach 2011-

2013 określono dane dot.zagospodarowania  pojazdów 

wycofanych z eksploatacji jak również dane dot.odpadów 

poddanych odzyskowi i recyklingowi, wytworzonych w 

wyniku demontażu pojazdów oraz części przeznaczonych 

 Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

Tab. 20 pokazuje w jaki 

sposób zostały 

zagospodarowane odpady 

w postaci pojazdów 

wycofanych z 
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do ponownego użycia. Zatem należy zweryfikować tytuł 

tabeli. 

eksploatacji. Również 

pokazuje, co się stało z 

odpadami i częściami, 

które z nich powstały. 

53.  

Projekt 

Krajowego planu 

Gospodarki 

odpadami - 

str. 45 

Identyfikacja problemów dotyczących odpadów 

medycznych i weterynaryjnych. 

Nie zidentyfikowano tutaj 

problemu związanego z 

brakiem świadomości 

wytwórcy zakaźnych 

odpadów medycznych oraz 

zakaźnych odpadów 

weterynaryjnych (jednostki 

medycznej/weterynaryjnej) 

w kontekście ich 

odpowiedzialności, o której 

mowa w art. 27 ust. 5 

ustawy o odpadach. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Wielkopolskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

Nieznajomość prawa nie 

zwalnia z jego 

stosowania. 

54.  

str. 17 Zapis pod 

tabelą nr 4: 

Najwięcej PSZOK 

znajduje się na 

terenie 

województwa 

śląskiego, zaś 

najmniej w 

opolskim. 

Proponujemy zweryfikować zapis. Proponujemy zweryfikować 

zapis, ponieważ na 

podstawie inwentaryzacji 

PSZOK w poszczególnych 

województwach na terenie  

województwa opolskiego 

PSZOKów jest najmniej, 

ale w porównaniu z ilością 

gmin na terenie których 

powstały te PSZOKi ilość 

PSZOKÓ w województwie 

opolskim stanowi ok. 45 %. 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Uwaga częściowo 

przyjęta. 

Zapis zostanie usunięty. 

55.  

str. 104 - moc 

przerobowa 

wszystkich 

instalacji do 

termicznego 

przetwarzania 

odpadów 

komunalnych 

oraz odpadów 

pochodzących z 

przetworzenia 

odpadów 

komunalnych w 

danym 

województwie 

nie powinna 

Proponuje się zmienić zapis ze  względu, że kierunek 

działań niemożliwy do realizacji. 

Na terenie województwa 

opolskiego eksploatowana 

jest instalacja, której 

podstawowym zadaniem 

jest produkcja cementu 

(cementownia). Instalacja ta 

może współspalać odpady 

w powstałe z odpadów 

komunalnych —paliwo 

alternatywne w ilości 580 

000 Mg/rok. Zgodnie z 

obowiązującymi przepisami 

nie jest to instalacja 

regionalna co oznacza, że 

nie można jej nakazać 

przetwarzać odpady w 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Opolskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Biorąc pod uwagę 

wyznaczone do 

osiągnięcia cele w 

propozycji pakietu 

Komisji Europejskiej, 

dotyczące m.in. 

uzyskania poziomów 

recyklingu odpadów 

komunalnych  -  

odpowiednio 60 i 65% w 

latach 2025 i 2030 r., 

należy zapewnić 

realizację działań 

znajdujących się 
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przekroczyć 

30% ilości 

wytwarzanych 

odpadów 

komunalnych 

mw tym 

województwie  

ilości określonej na 

podstawie bilansu dla 

odpadów komunalnych 

wytworzonych na terenie 

województwa opolskiego, 

co więcej instalacja ta ma 

prawo na podstawie 

obowiązujących przepisów 

i wydanych pozwoleń 

przyjąć do przetworzenia 

odpady wytworzone na 

terenie innych województw, 

gdzie instalacji do 

termicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych i 

odpadów powstałych z 

odpadów komunalnych nie 

ma, a nawet sprowadzić taki 

odpad z innego kraju , gdy 

uzyska na to zezwolenie. 

najwyżej w hierarchii 

sposobów postępowania z 

odpadami -  

a więc zapobiegać ich 

wytwarzaniu oraz 

stworzyć niezbędną 

infrastrukturę do 

selektywnego zbierania 

odpadów u źródła, tak 

aby zapewnić ich 

efektywny recykling i 

osiągnąć założone cele.  

Metody takie jak 

termiczne przekształcanie 

odpadów powinny być 

jedynie uzupełnieniem 

systemu.  

Natomiast plan rozwoju 

infrastruktury do 

termicznego 

przekształcania odpadów 

komunalnych, 

zadeklarowany przez 

urzędy marszałkowskie w 

ankietach sporządzanych 

na potrzeby 

prowadzonych prac nad 

projektem aktualizacji 

krajowego planu 

gospodarki odpadami, 

wskazywał na 

przeszacowanie liczby i 

mocy przerobowych tego 

typu instalacji, biorąc pod 

uwagę wymagane do 

osiągnięcia poziomy 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

recyklingu.   

Wobec powyższego 

pozostawienie 

przedmiotowych zapisów 

jest niezbędne, przy czym 

uwzględnienie potencjału 
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cementowni w określeniu 

udziału masy termicznie 

przekształcanych 

odpadów komunalnych 

oraz odpadów 

pochodzących z 

przetworzenia odpadów 

komunalnych w stosunku 

do wytworzonych 

odpadów komunalnych 

będzie uzależnione od 

indywidulanej sytuacji na 

terenie województwa. 

W projekcie akpgo 

zweryfikowane zapisy w 

tym zakresie. 

  

 

56.  

strona 25 
Jest: 

Na 1 mapie poglądowej przedstawiono przestrzenne 

rozmieszczenie ITPOK oraz odpadów wytworzonych z 

odpadów komunalnych (cementownie). 

Powinno być: 

Na 1 mapie poglądowej przedstawiono przestrzenne 

rozmieszczenie ITPOK oraz cementownie w których 

termicznie można przekształca odpady 

 

  Nieczytelny opis do mapy. Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska w 

Kielcach 

Uwaga częściowo 

przyjęta. 

 

Zapis zostanie 

przeredagowany 

następująco: 

„…oraz instalacji 

przetwarzających odpady  

wytworzone z odpadów 

komunalnych 

(cementowni)”. 

57.  

str. 11, tabela I  Rozszerzyć szerokości kolumn nr 6, 7 i 8. 

 

Nieczytelna tabela  i 

zawarte w niej wartości. 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska w 

Kielcach 

Uwaga przyjęta. 

58.  

str. 36 Jak wynika z danych GIOS na dzień 31 grudnia 2014 r. do 

rejestru prowadzonego przez Marszalków województw 

wpisanych było 16 001 przedsiębiorców: 

1)5 626 przedsiębiorców prowadzących działalność w 

zakresie wprowadzania sprzętu; 

2)13 330 przedsiebiore6 w prowadzących  działalność  w 

zakresie recyklingu; 

3)180 przedsiębiorców prowadzących zakłady 

przetwarzania; 

4)120 przedsiębiorców prowadzących  działalność kw 

Niezgodność łącznej sumy 

przedsiębiorców. 

Podano 160001 a po 

zsumowaniu wymienionych 

podkategorii wychodzi .19 

278. 

Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska w 

Kielcach 

Uwaga nieprzyjęta. 

Niektóre podmioty 

wykonują kilka 

działalności. 
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zakresie recyklingu; 

5)14 przedsiębiorców prowadzących działalność' w zakresie 

innych niz. recykling procesów odzysku; 

6)8 organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego. 

Powinno być: 

Jak wynika z  danych GIOS na dzień 31 grudnia 2014 r. 

do rejestru prowadzonego przez marszałków  

wo j e w ó d z t w  wpisanych  było 19 278 

przedsiębiorców.. 

59.  

Str. 8  

punkt 7) 

Jest:  

7) dyrektywie 2008/98/WE 

 

Powinno być: 

… Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i Rady 

2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE 

L 312 z 22.11.2008, str. 3, z późn. zm.) 

Brak nazwy dyrektywy o 

której mowa 
URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

Uwaga nieprzyjęta. 

Pełny tytuł dyrektywy, 

zgodnie z techniką 

legislacyjną, wymieniono 

w pierwszej lokalizacji,  

w której pojawia się dany 

akt prawny, czyli w 2. 

akapicie wstępu. 

60.  

Str. 10 rozdziału 2 

Analiza stanu 

gospodarki 

odpadami,  

Jest: 

2) w instytucjach, na przykład urzędach, bankach, szkołach 

 

Proponuję dodać punkt: 

d) unikanie stosowania artykułów jednorazowych, na 

przykład długopisów, sztućców  

 

Brak wskazania tego typu 

dość istotnych działań 
URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

 

Ad 1) Uwaga częściowo 

przyjęta. 

Zapis, o którego 

włączenie wnioskuje 

zgłaszający uwagi 

znajduje się już w 

znaczeniu pppkt. C) i nie 

ma potrzeby go powielać.   

 

Ad 2) Uwaga przyjęta. 

Proponuję dodać punkt 4) w gminnych punktach 

selektywnego zbierania odpadów; 

a) tworzenie punktów wymiany rzeczy używanych  

b) tworzenie punktów napraw i przygotowania do 

ponownego użycia 

61.  

Str. 44 rozdział 

2.3.1 

Jest: 

W danych publikowanych przez GUS  

brak jest informacji dotyczących unieszkodliwienia całego 

strumienia powstających odpadów tego typu 

 

Należy uzupełnić dane z systemu WSO. 

Dane takie posiadają urzędy 

marszałkowskie i są 

wprowadzone do systemu 

WSO 

URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

Uwaga nieprzyjęta. 

Nie przekazano danych w 

tym zakresie. 

62.  

Str. 76 Tabela 37 kolumny 5,6, 7 i 10: poddane odzyskowi: termicznie, 

kompostowane, w inny sposób 

Usunąć kolumny 

Kolumny nie zawierają 

żadnych danych liczbowych 

tylko odnośniki do 

informacji że brak jest 

danych 

URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

Uwaga nieprzyjęta. 

Źródłem danych jest 

GUS. Tabela posiada  

konwencję zgodną ze 

sprawozdawczością GUS. 
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WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

63.  

Str. 73 Tabela 35 kolumny 5,6, 7 i 10: poddane odzyskowi: termicznie, 

kompostowane, w inny sposób 

Usunąć kolumny 

Kolumny nie zawierają 

żadnych danych liczbowych 

tylko odnośniki do 

informacji że brak jest 

danych 

URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

Uwaga nieprzyjęta. 

Źródłem danych jest 

GUS. Tabela posiada  

konwencję zgodną ze 

sprawozdawczością GUS. 

64.  

Str. 70 Tabela 33 kolumny 5,6, 7 i 10: poddane odzyskowi: termicznie, 

kompostowane, w inny sposób 

Usunąć kolumny 

Kolumny nie zawierają 

żadnych danych liczbowych 

tylko odnośniki do 

informacji że brak jest 

danych 

URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

Uwaga nieprzyjęta. 

Źródłem danych jest 

GUS. Tabela posiada  

konwencję zgodną ze 

sprawozdawczością GUS. 

65.  

Str. 51 Tabela 24  kolumny 5,6, 7 i 10: poddane odzyskowi: termicznie, 

kompostowane, w inny sposób 

Usunąć kolumny 

Kolumny nie zawierają 

żadnych danych liczbowych 

tylko odnośniki do 

informacji że brak jest 

danych 

URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

Uwaga nieprzyjęta. 

Źródłem danych jest 

GUS. Tabela posiada  

konwencję zgodną ze 

sprawozdawczością GUS. 

66.  

Str. 60 Tabela 28  Kolumny 5 i 7: termicznie, w inny sposób 

Usunąć kolumny 

Kolumny nie zawierają 

żadnych danych liczbowych 

tylko odnośniki do 

informacji że brak jest 

danych 

URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

Uwaga nieprzyjęta. 

Źródłem danych jest 

GUS. Tabela posiada  

konwencję zgodną ze 

sprawozdawczością GUS. 

67.  

Str. 62 Tabela 30 Kolumny 5 i 7: termicznie, w inny sposób 

Usunąć kolumny 

Kolumny nie zawierają 

żadnych danych liczbowych 

tylko odnośniki do 

informacji że brak jest 

danych 

URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

Uwaga nieprzyjęta. 

Źródłem danych jest 

GUS. Tabela posiada  

konwencję zgodną ze 

sprawozdawczością GUS. 

68.  Str. 64 Tabela 31 Jest: Odpady z grupy 19 05 są URZĄD Uwaga nieprzyjęta. 
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Masa odpadów ulegających biodegradacji z grupy 19 

wytworzonych w latach 2011- 2013 w podziale na podgrupy 

i rodzaje 

Należy dodać do tabeli odpady z grupy 19 05 – Odpady z 

tlenowego rozkładu odpadów stałych  

 

odpadami ulegającymi 

biodegradacji i aktualnie 

stanowią duży problem w 

gospodarce odpadami 

komunalnymi 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

Należy zauważyć, że nie 

wszystkie odpady z grupy 

19 05 są 

biodegradowalne. Autor 

uwagi nie zaproponował 

konkretnych przykładów 

grup. 

69.  

Str. 66 

Identyfikacja 

problemów  

Jest: 

1) silne powiązanie ilości wytwarzanych odpadów z grup 

02 i 03 z aktualnie panującymi trendami w gospodarce; 

2) najważniejszymi problemami w gospodarce odpadami z 

grupy 19 są ich różnorodność, zmienność i właściwości. 

 

Usunąć zapisy 

Nie są to problemy URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

Uwaga częściowo 

przyjęta. 

Opisana w pkt. 1 i 2 

specyfika tych odpadów 

może powodować 

trudności w ich 

zagospodarowaniu. 

Wobec tego pkt. 1 i 2 

ujęto jako problemy. Nie 

mniej jednak tekst został 

przeredagowany. 

70.  

Str. 67 Trzeci 

akapit od góry 

Jest: 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 

grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadów do odpadów z 

gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza 

problemy można zaliczyć odpady … 

Powinno być: 

…do odpadów z gałęzi gospodarki, których 

zagospodarowanie stwarza problemy można zaliczyć 

odpady … 

Zdanie jest niezręcznie 

sformułowane. Można dojść 

do wniosku, że 

rozporządzenie w sprawie 

katalogu odpadów mówi o 

tym, które odpady stwarzają 

problemy 

URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

Uwaga nieprzyjęta. 

W opinii MŚ zdanie jest 

poprawnie sformułowane. 

Propozycja korekty nie 

różni się niczym od stanu 

istniejącego. 

71.  

Str. 97 pkt. 4.3.2 Jest: 

W gospodarce odpadami zawierającymi PCB przyjęto cel 

polegający na kontynuacji likwidacji urządzeń o zawartości 

PCB poniżej 5 dm3 

Powinno być: 

W gospodarce odpadami zawierającymi PCB przyjęto cel 

polegający na kontynuacji likwidacji urządzeń 

zawierających PCB 

Proponuję pozostawić 

ogólniejszy zapis, 

obejmujący wszystkie 

urządzenia z PCB. 

URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

Uwaga nieprzyjęta.  

Po likwidacji urządzeń 

zawierających więcej niż 

5 dcm
3
 PCB (zostało już 

niewiele takich 

urządzeń), co zresztą było 

konieczne do końca 

czerwca 2010 r., nowym 

zadaniem będzie 

likwidacja urządzeń zaw. 

PCB o zawartości oleju 

poniżej 5 dm
3
. 

72.  

Tabela 43 

wskaźniki w 

zakresie 

monitorowania w 

Pozycja 122 w grupie Odpady pozostałe- odpady ulegające 

biodegradacji – inne niż komunalne . 

 

 URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

Uwaga nieprzyjęta. 

Nie jest jasne czemu ma 

służyć ten wskaźnik. Jego 

zastosowanie w opinii 
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rozdziale 6 Proponuję dodać wskaźnik : 

Odsetek masy odpadów biodegradowalnych (innych niż 

komunalne) poddanych odzyskowi  w stosunku do masy 

wytworzonych odpadów 

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

MŚ nie znajduje 

zastosowania. 

73.  

Str. 99 Rozdział 

4.4.3 

Jest: 

W gospodarce odpadami ulegającymi biodegradacji innymi 

niż komunalne przyjęto następujący cel: w okresie do 2022 

r. i w latach następnych utrzymanie masy składowanych 

odpadów na poziomie nie większym niż 40% masy 

wytworzonych odpadów 

Powinno być: 

W gospodarce odpadami ulegającymi biodegradacji innymi 

niż komunalne przyjęto następujący cel: w okresie do 2022 

r. i w latach następnych utrzymanie masy składowanych 

odpadów na poziomie nie większym niż 10% masy 

wytworzonych odpadów 

Według danych 

zaprezentowanych w 

analizie stanu istniejącego, 

składowanie tej grupy 

odpadów jest w 2013 r. na 

poziomie niższym niż 5 %. 

W związku z tym trzeba 

przyjąć ambitniejszy cel. 

Zwłaszcza, że od 1 stycznia 

2016 r. jest zakaz 

składowania części tego 

typu odpadów. 

URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

Uwaga nieprzyjęta. 

Cel został 

przeanalizowany. 

Przedstawiony cel jest 

kontynuacją celu 

zawartego w dotychczas 

obowiązującym 

Krajowym palnie 

gospodarki odpadami. 

Ponadto należy 

zauważyć, że w każdym 

województwie jest różna 

sytuacja w gospodarce 

tego rodzaju odpadami i 

wobec tego w 

poszczególnych 

województwach jest 

możliwość ewentualnego 

przyjęcia bardziej 

ambitnego celu. 

74.  

Str. 102 Kierunki 

działań w zakresie 

recyklingu 

odpadów i 

przygotowania do 

ponownego użycia  

w zakresie recyklingu odpadów i przygotowania do 

ponownego użycia : 

Dodać pkt. g)Określenie metodologii dla możliwości 

zaliczenia kompostowania w przydomowych 

kompostowniach do poziomu recyklingu i poziomu 

ograniczania składowania odpadów biodegradowalnych 

Kompostowanie w 

przydomowych 

kompostownikach jest 

recyklingiem, ale nie jest 

nigdzie ewidencjonowane i 

dzisiaj nie jest zaliczane do 

recyklingu ani do 

ograniczania składowania 

odpadów ulegających 

biodegradacji 

URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

Uwaga nieprzyjęta. 

Kompostowanie 

odpadów jest traktowane 

jako zapobieganie 

powstawaniu odpadów i 

nie było nigdy wliczanie 

do poziomów. 

75.  

Str.115 Wskaźniki 

monitoringu  

Odpady pozostałe - odpady z budowy, remontów i 

demontażu obiektów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej 

Dodać wskaźnik: Masa wytworzonych odpadów BiR  

Analogicznie do 

pozostałych rodzajów 

odpadów należy dodać 

również ww. wskaźnik 

URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

Uwaga nieprzyjęta. 

Przez urzędy 

marszałkowskie 

zgłaszane były, w ramach 

m.in. Zespołu ds. 

aktualizacji kpgo i wpgo, 
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MAZURSKIEG

O 

uwagi dotyczące 

zredukowania liczby 

wskaźników. 

76.  

Str.115 Wskaźniki 

monitoringu 

Odpady pozostałe - odpady ulegające biodegradacji – inne 

niż komunalne 

Dodać wskaźnik: 

Masa wytworzonych odpadów 

Odsetek masy wytworzonych odpadów poddanych 

odzyskowi 

Analogicznie do 

pozostałych rodzajów 

odpadów należy dodać 

również ww. wskaźnik 

URZĄD 

MARSZAŁKO

WSKI 

WOJEWÓDZT

WA 

WARMIŃSKO-

MAZURSKIEG

O 

Uwaga nieprzyjęta. 

Przez urzędy 

marszałkowskie 

zgłaszane były, w ramach 

m.in. Zespołu ds. 

aktualizacji kpgo i wpgo, 

uwagi dotyczące 

zredukowania liczby 

wskaźników. 

77.  

Str. 9 Kpgo Na str. 9 ww. projektu zapisano, że: „Kpgo opracowano 

według stanu prawnego na dzień 1 stycznia 2016 r. Grupy, 

podgrupy i rodzaje odpadów określano zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 

2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923)". 

Jednakże w Tabeli 23 ze str. 49 wskazano nieobowiązujące 

już nazwy odpadów w zakresie kodu: 17 03, 17 06 i 17 08. 

 Regionalny 

Dyrektor 

Ochrony 

Środowiska w 

Bydgoszczy 

Uwaga częściowo 

przyjęta. 

Dane pochodzą ze 

sprawozdawczości GUS i 

dotyczą lat 2011-2013. 

Wówczas nie 

obowiązywało jeszcze  

rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 

grudnia 2014 r. w sprawie 

katalogu odpadów. Na 

str. 9 projektu zostanie 

uzupełnione wyjaśnienie.  

78.  

Str. 94, rozdz. 4.1., 

pkt 4 lit. d. 

 

Jest:  

d) wprowadzenie we wszystkich gminach w kraju systemów 

selektywnego odbierania odpadów zielonych i innych bioodpadów 

– do końca 2021 r.; 

Termin wprowadzenia we 

wszystkich gminach w 

kraju systemów 

selektywnego odbierania 

odpadów zielonych i innych 

bioodpadów do końca 2021 

r. może być 

niewystarczający (zbyt 

późny), szczególnie w 

przypadku zachowania 

obowiązku osiągnięcia 50% 

poziomu recyklingu 

odpadów komunalnych już 

w 2020 r. Jak wynika ze 

składu morfologicznego 

wytwarzanych w kraju 

odpadów komunalnych (str. 

12-13 projektu Kpgo) 

udział bioodpadów wraz z 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Śląskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

Uwaga nie została przyjęta 

w  związku z planowanymi 

zapisami projektu 

rozporządzenia w sprawie 

szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów, 

gdzie określono ostateczny 

termin wdrożenia zasad 

selektywnego zbierania 

odpadów na 5 lat od wejścia 

w życie rozporządzenia czyli 
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odpadami zielonymi, obok 

PMTS, jest największy. 

Selektywne zebranie 

bioodpadów u źródła i tym 

samym oddzielenie ich od 

pozostałych frakcji 

materiałowych ma 

fundamentalne znaczenie 

dla zapewnienia wysokiej 

jakości recyklingu i 

osiągnięcia obowiązkowych 

poziomów. Wprowadzanie 

systemu selektywnego 

odbierania odpadów 

zielonych i innych 

bioodpadów nie powinno 

obejmować terenów, gdzie 

zagospodarowanie tych 

odpadów odbywa się we 

własnym zakresie, np. 

poprzez kompostowanie, 

czy też do skarmiania 

zwierząt. W takich 

przypadkach powinna 

istnieć możliwość  

udokumentowania i 

uwzględniania takich 

działań celem wykazania 

realizacji obowiązku 

ograniczenia składowania 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji. 

Stosowne zapisy w tym 

zakresie powinny zostać 

uwzględnione w 

zaktualizowanym Kpgo. 

na koniec 2021 roku. 

Ponadto cel  osiągnięcia 

50% poziomu recyklingu 

odpadów komunalnych już 

w 2020 r. został usunięty. 

79.  

Rozdział 5 W Rozdziale 5 - Kierunki działań w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów i kształtowania systemu gospodarki 

odpadami, podrozdział 5.1 Odpady komunalne, w tym 

odpady Żywności i inne odpady ulegające biodegradacji 

(pkt 4 c i d) - proponujemy zrezygnowanie z zapisu dot, 

bilansowania mocy przerobowych instalacji TPOK w skali 

województwo. W rozdziale 5.1. dużą wątpliwość budzą 

zapisy mówiące o uniemożliwieniu finansowania ze 

 Marszałek 

Województwa 

Lubelskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Biorąc pod uwagę 

wyznaczone do 

osiągnięcia cele w 

propozycji pakietu 

Komisji Europejskiej, 

dotyczące m.in. 
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środków publicznych tj. ze środków funduszy ochrony 

środowiska, funduszy UE jak i budżetu Państwa oraz 

samorządów) instalacji termicznego przekształcania 

odpadów pochodzących z odpadów komunalnych (RDF, 

pre RDF) jeżeli udział w województwie lub kraju masy 

termicznie przekształcono odpadów komunalnych w 

stosunku do wytworzonych odpadów komunalnych 

przekroczy 30% ( udział ten uwzględnia możliwości  

spalania odpadów w cementowniach i innych obiektach 

przekształcających termicznie odpady komunalne).  Przy 

zastosowaniu obecnie funkcjonujących przepisów prawa 

nie można odnieść ilości przekształconych termicznie 

odpadów pochodzących  z odpadów komunalnych w 

cementowniach do ilości odpadów komunalnych 

wytwarzanych w granicach województwa. Należy 

podkreślić, że paliwo alternatywne poddawane odzyskowi  
w cementowniach to nie tylko odpady pochodzące z 

wojewódzkich czy krajowych instalacji zagospodarowania 

odpadów, są to również odpady pochodzące spoza granic 

Polski w ramach transgranicznego przemieszczania 

odpadów.  Bilansowanie mocy przerobowych instalacji do 

termicznego przekształcania odpadów w skali województw, 

w których zlokalizowane są cementownie wykaże znaczące 

nadwyżki mocy w odniesieniu do określonych w Kpgo 

30%. Należy zauważyć, że w cementowniach 

wykorzystywane są moce przerobowe do termicznego 

przekształcania odpadów zarówno powstałych w ramach 

województwa, kraju oraz poza jego granicami. 

Uniemożliwi to  pozyskanie środków finansowych na nowe 

instalacje przeznaczone do termicznego przekształcania 

odpadów (RDF, pre RDF) pomimo wyraźnych sygnałów 

operatorów instalacji o braku możliwości ich przekazania. 

Wynika to między innymi z faktu, iż cementownie do 

swojej produkcji wymagają wysokiej jakości paliwa, 

zakłady zagospodarowania odpadów mają natomiast duży 

problem z zagospodarowaniem frakcji tzw. nadsitowej, 

pozbawionej odpadów surowcowych . W odniesieniu do 

powyższych zapisów Kpgo właściwe byłoby uwzględnienie 

możliwości balansowania mocy przerobowych instalacji 

ITPOK w skali kraju a nie w skali województwa. 

uzyskania poziomów 

recyklingu odpadów 

komunalnych  -  

odpowiednio 60 i 65% w 

latach 2025 i 2030 r., 

należy zapewnić 

realizację działań 

znajdujących się 

najwyżej w hierarchii 

sposobów postępowania z 

odpadami -  

a więc zapobiegać ich 

wytwarzaniu oraz 

stworzyć niezbędną 

infrastrukturę do 

selektywnego zbierania 

odpadów u źródła, tak 

aby zapewnić ich 

efektywny recykling i 

osiągnąć założone cele.  

Metody takie jak 

termiczne przekształcanie 

odpadów powinny być 

jedynie uzupełnieniem 

systemu.  

Natomiast plan rozwoju 

infrastruktury do 

termicznego 

przekształcania odpadów 

komunalnych, 

zadeklarowany przez 

urzędy marszałkowskie w 

ankietach sporządzanych 

na potrzeby 

prowadzonych prac nad 

projektem aktualizacji 

krajowego planu 

gospodarki odpadami, 

wskazywał na 

przeszacowanie liczby i 

mocy przerobowych tego 

typu instalacji, biorąc pod 

uwagę wymagane do 

osiągnięcia poziomy 
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przygotowania do 

ponownego użycia i 

recyklingu.   

Wobec powyższego 

pozostawienie 

przedmiotowych zapisów 

jest niezbędne, przy czym 

uwzględnienie potencjału 

cementowni w określeniu 

udziału masy termicznie 

przekształcanych 

odpadów komunalnych 

oraz odpadów 

pochodzących z 

przetworzenia odpadów 

komunalnych w stosunku 

do wytworzonych 

odpadów komunalnych 

będzie uzależnione od 

indywidulanej sytuacji na 

terenie województwa. 

W projekcie akpgo 

zweryfikowane zapisy w 

tym zakresie. 

  

 

80.  

2.4.2. Komunalne 

osady ściekowe 

Str. 55-56 

Identyfikacja 

problemów 

Do problemów w zakresie gospodarki KOŚ proponujemy 

dopisać: 

W aktualnych przepisach prawnych brak jest wyznaczenia 

organu kompetentnego do kontroli przestrzegania 

przepisów ustawy o odpadach w zakresie zakazu 

stosowania KOŚ w pasie gruntu o szerokości 50 m od 

brzegów jezior i cieków. 

Według § 2 ust. 1 pkt 6 

rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 6 lutego 

2015 r. w sprawie 

komunalnych osadów 

ściekowych 

(Dz.U.2015.257) 

komunalne osady ściekowe 

mogą być stosowane na 

gruntach, jeżeli nie 

powoduje to pogarszania 

jakości gleby, ziemi oraz 

wód powierzchniowych i 

podziemnych. 

Zgodnie z ustawą o 

odpadach art. 96 ust. 12 pkt 

3, w pasie gruntu o 

szerokości 50 m 

RZGW w 

Krakowie 

Uwaga nieprzyjęta. 

Nie jest zasadne 

wskazywanie organu, 

który powinien 

prowadzić kontrolę w 

zakresie stosowania kos 

w pasie 50 m od brzegów 

jezior i cieków. Z 

obowiązującego stanu 

prawnego wynika, że 

nadzór nad stosowaniem 

komunalnych osadów 

ściekowych pełni wioś. 

W przypadku jeśli znamy 

pochodzenie kos to 

przeprowadza się 

kontrolę u wytwórcy, a w 

przypadku kontroli 
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bezpośrednio 

przylegającego do brzegów 

jezior i cieków zakazuje się 

stosowania komunalnych 

osadów ściekowych. 

interwencyjnej, kiedy nie 

wiadomo kto jest 

wytwórcą osadów, wioś 

przeprowadza kontrolę z 

nieustalonym sprawcą. 

81.  

[Tabela 44. 

Harmonogram 

rzeczowo – 

finansowy 

rekomendowanyc

h działań 

Błędnym jest założenie w programie [Tabela 44. 

Harmonogram rzeczowo – finansowy 

rekomendowanych działań], że przeprowadzenie przez 

GIOŚ, WIOŚ-e kontroli: 

1. likwidacji trzech mogilników na terenie województw: 

dolnośląskiego, opolskiego i podlaskiego, 

2. terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych w celu 

oceny realizacji zadania ujętego w Krajowym planie 

gospodarki odpadami 2010 „Rekultywacja terenów 

zanieczyszczonych i zdegradowanych składowaniem 

niebezpiecznych odpadów przemysłowych” 

przewidywanego do wykonania w latach 2009 – 2010, 

3. organizacji odzysku, podmiotów zbierających oraz 

instalacji do przetwarzania ZSEE, 

4. instalacji do przetwarzania zużytych baterii i zużytych 

akumulatorów, 

5. punktów zbierania pojazdów, stacji demontażu 

pojazdów, 

6. podmiotów wytwarzających odpady medyczne oraz 

spalarni odpadów medycznych i weterynaryjnych, 

7. obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 

8. przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi, 

9. zagospodarowania osadów ściekowych, 

10. podmiotów zaangażowanych w gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 

a także: 

„Aktualizacja spisu zamkniętych obiektów 

unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 

oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów 

wydobywczych”, odbędzie się bez nakładów środków 

finansowych. 

 Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska w 

Opolu 

Uwaga nieprzyjęta. 

Brak propozycji w 

zakresie kosztów 

poszczególnych kontroli. 

82.  

Str. 30 Identyfikacja problemu dot. opon - nieszczelności w 

systemie zbierania zużytych opon; 

część opon trafia do nieuprawnionych odbiorców głównie 

do rolników (str. 30). 

 Wojewódzki 

Inspektorat 

Ochrony 

Środowiska w 

Opolu 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

MŚ nie posiada 

informacji, aby 

przedmiotowa sprawa 

stanowiła istotny problem 

w skali kraju. 
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83.  

 W Dziale V ,Kierunki działań w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów i kształtowania systemu gospodarki 

odpadami", w pkt. 4c części dotyczącej innych metod 

odzysku unieszkodliwiania odpadów, proponuje się 

przeanalizowanie zasadności zapisu, który mówi, iż 

uniemożliwione będzie finansowanie ze  środków 

publicznych, to jest ze środków funduszy ochrony środków, 

funduszy UE jak i budżetu państwa oraz samorządów, 

ITPOK (dotyczy to również współspalania odpadów 

pochodzących z odpadów komunalnych) jeżeli udział w 

województwie lub kraju mass termicznie przekształconych 

odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących z 

przetworzenia odpadów komunalnych przekroczy 30% 

(udział ten uwzględnia możliwość spalania odpadów w 

cementowniach i innych obiektach przekształcających 

termicznie odpady komunalne)". 

 

Powyższy zapis budzi wątpliwości. W województwie 

kujawsko-pomorskim funkcjonuje już obecnie regionalna 

instalacja do termicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych oraz cementownia. Obie instalacje 

„wyczerpują" już limit 30% możliwości termicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych w województwie, co 

nie znaczy, że odpady pochodzące z przetwarzania 

odpadów komunalnych będą w tych instalacjach 

przetwarzane, ponieważ brak zainteresowania tymi 

odpadami, zarówno w spalarni odpadów komunalnych o 

statusie R1POK jak i funkcjonującej cementowni. Istnieje 

natomiast zainteresowanie budowa mniejszych instalacji 

termicznych, które przetworzą odpady powstałe z 

przetworzenia odpadów komunalnych (frakcja 19 12 12) i 

tym samym rozwiążą problem z zagospodarowaniem tych 

odpadów. 

W związku z powyższym, proponuje sic, aby w cytowanym 

powyżej zapisie uwzględnić: tylko termiczne przetwarzanie 

zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast wyłączyć 

odpady pochodzące z przetwarzania odpadów 

komunalnych. 

 Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Kujawsko-

Pomorskiego 

Uwaga częściowo 

przyjęta. 
Uwzględnienie potencjału 

cementowni w określeniu 

udziału masy termicznie 

przekształcanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów 

pochodzących z 

przetworzenia odpadów 

komunalnych w stosunku do 

wytworzonych odpadów 

komunalnych będzie 

uzależnione od 

indywidulanej sytuacji na 

terenie województwa. 

W projekcie akpgo 

zweryfikowane zapisy w 

tym zakresie.. 

  

 

84.  

KPGO Do rozważenia, aby z treści KPGO usunąć tabele z danymi 

prezentującymi poszczególne województwa.  

Niniejsze zmiany 

wpłynęłyby na lepszą 

przejrzystość KPGO, w 

którym prezentowane 

byłyby poszczególne dane 

w układzie sumarycznym 

Marszałek 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

W toku dotychczasowych 

ustaleń Zespołu ds. 

aktualizacji Kpgo i wpgo 

zdecydowano o 

pozostawieniu w 
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dla kraju. projekcie danych dla 

poszczególnych 

województw. Poza tym 

nie jest jasne które 

konkretnie tabele autor 

uwagi ma na myśli. 

85.  

KPGO Ponadto, pragnę zwrócić uwagę, że nadal w projekcie 

pozostawiono w przypadku odpadów komunalnych dane za 

rok 2013 mimo, że podczas posiedzeń wspomnianego 

Zespołu, wielokrotnie zgłaszana była propozycja przyjęcia 

dla odpadów komunalnych danych za rok 2014. 

Argumentacją jaka za tym 

przemawia jest 

podyktowana zdecydowanie 

lepszą jakością danych za 

rok 2014 zawartych w 

rocznych sprawozdaniach z 

realizacji zadań w zakresie 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

przedłożonych przez gminy 

do urzędów 

marszałkowskich. Na ich 

podstawie marszałkowie 

województw sporządzili 

roczne sprawozdania 

przekazane Ministrowi 

Środowiska, które dotyczą 

pełnego roku 

funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi wdrażanymi 

w poszczególnych gminach 

województw. Należy 

wskazać, że jakość danych 

o odpadach komunalnych 

za rok 2014 jest 

zdecydowanie bardziej 

wiarygodna i miarodajna 

dla późniejszego 

planowania i wyznaczania 

nowych celów w 

gospodarce odpadami 

komunalnymi. Dla 

przykładu, dane za rok 2013 

w zakresie odbioru 4 frakcji 

zbieranych selektywnie 

mogą być zafałszowane 

poprzez częste dublowanie 

Marszałek 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Uwaga nieprzyjeta. 

Dane pozostawiono w 

celach porównawczych. 
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przez gminy 

wykazywanych mas 

odpadów opakowaniowych 

poprzez wskazywanie jako 

odebranych odpadów 15 

0106 (zmieszane odpady 

opakowaniowe), a następnie 

— dla oddzielnych kodów 

klasyfikacji poszczególnych 

frakcji — jako masa 

wysortowana z tej samej 

odebranej masy 

zmieszanych odpadów 

opakowaniowych. W 

konsekwencji faktyczna 

masa odpadów 

opakowaniowych 

wykazywana w 2013 mogła 

być dublowana. Ta sytuacja 

została wyeliminowana na 

etapie weryfikacji przez 

pracowników Urzędu 

Marszałkowskiego 

Województwa 

Dolnośląskiego danych 

zawartych w 

sprawozdaniach gminnych 

za rok 2014. Stąd też, 

uważam za uzasadnione, 

aby dane o odpadach 

komunalnych byty 

prezentowane w 

przygotowywanym 

projekcie KPGO w oparciu 

o rok 2014, ponieważ są 

najbardziej zbliżone do 

stanu faktycznego. 

86.  

Str. 23 i 24 Proponuje się, aby w tytułach tabel 8 i 9 zastąpić wyraz: 

„rozmieszczenie" wyrazem „liczba". 

Ponieważ w tabelach 

prezentowana jest liczba 

instalacji odpowiednio 

RIPOK i sortowni 

odpadów, a o 

rozmieszczeniu można 

mówić w sytuacji 

Marszałek 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

Art. 35 ustawy o 

odpadach stanowi, że 

plany gospodarki 

odpadami zawierają m.in. 

analizę stanu aktualnego, 

w tym informacje na 
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prezentacji przestrzennej 

np. na mapie. 

temat m.in. rodzajów, 

rozmieszczenia i mocy 

przerobowych instalacji 

do przetwarzania 

odpadów komunalnych 

(….). 

87.  

Str. 26 pkt 6 Proponuje się przeredagowanie zapisu w sposób 

następujący - „zbyt duży udział zmieszanych odpadów 

komunalnych w strumieniu odbieranych odpadów 

komunalnych, co w konsekwencji prowadzi do zbyt dużej 

masy pozostałości po mechaniczno-biologicznym 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

kierowanej do składowania". 

 Marszałek 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Uwaga przyjęta. 

88.  

Str. 26 pkt 13 Proponuje się przeredagowanie zapisu w sposób 

następujący: „występowanie przypadków nielegalnego 

składowania odpadów", przy czym warto podkreślić, że w 

większości zidentyfikowanych spraw nie były to odpady 

komunalne. 

 Marszałek 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Uwaga nieprzyjęta. Nie 

ma możliwości określenia 

czy były to w większości 

odpady komunalne, czy 

też nie. W części 

stanowią one odpady 

komunalne. 

89.  

Str. 26 Proponuje się dopisać jako zidentyfikowany problem pkt 

19: „brak wystarczających zachęt dla mieszkańców do 

prowadzenia segregowania odpadów komunalnych u 

„źródła". 

 Marszałek 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Uwag nieprzyjęta. 

Proponowany problem 

odnosi się do poziomu 

gminnego. Gminy mają 

narzędzia (określone w 

ustawie o utrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach m.in. niższa 

stawka za odpady 

selektywnie zebrane) do 

określenia zachęt. 

90.  

Str. 94 W pkt 4 połączenie lit. b) i c) w następujący sposób: „b) 

wprowadzenie standardów selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych na terenie całego kraju zapewniających 

zwiększenie efektywności ich późniejszego recyklingu". 

 Marszałek 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Uwaga nieprzyjęta. Cel 

określony w lit. b ma 

charakter legislacyjny 

(wiąże się z wydaniem 

rozporządzenia), 

natomiast lit. c odnosi się 

do realizacji wymagań 

poprzez właściwe 

wdrożenie 

rozporządzenia. 

91.  
Str. 96 rozdz. 

4.2.5. 

Proponuje się dopisać pkt 7) w brzmieniu: „wprowadzenie 

instrumentów odpowiedzialności producentów w zakresie 

ograniczania masy opakowań wykorzystywanych w 

 Marszałek 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Proponowane regulacje 



44 
 

procesie produkcji produktów". już znajduje się w ar.t 11 

ust. 2 i 3 ustawy o 

gospodarce 

opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi. 

Ponadto kto nie 

przestrzega powyższych 

przepisów, zgodnie z art. 

56 ust. 1 pkt 3 i 4 podlega 

administracyjnej karze 

pieniężnej. 

92.  

Str. 100 Proponuje się dopisać w pkt 1 lit. f) w brzmieniu: 

„wprowadzenie zachęt finansowych umożliwiających 

przekazywanie rzeczy zbędnych do punktów przygotowania 

do ponownego użycia". 

 Marszałek 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Uwaga nieprzyjęta.  

Brak propozycji skąd 

miałyby pochodzić środki 

finansowania. 

93.  

Str. 103 Należy w pkt 4 w lit. c) usunąć wyrazy: „oraz odpadów 

pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych", 

ponieważ pozostawienie tego zapisu może doprowadzić do 

zablokowania możliwości unieszkodliwiania tego 

strumienia odpadów w odniesieniu do potrzeb danego 

województwa. 

 Marszałek 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Uwaga częściowo 

przyjęta.  

Natomiast uwzględnienie 

potencjału cementowni w 

określeniu udziału masy 

termicznie 

przekształcanych 

odpadów komunalnych 

oraz odpadów 

pochodzących z 

przetworzenia odpadów 

komunalnych w stosunku 

do wytworzonych 

odpadów komunalnych 

będzie uzależnione od 

indywidulanej sytuacji na 

terenie województwa. 

W projekcie akpgo 

zweryfikowane zapisy w 

tym zakresie.. 

  

 

94.  

Str. 122 Tabela 44. 

Harmonogram 

Proponuje się usunięcie z pozycji nr 19 urzędy 

marszałkowskie jako instytucję wdrażającą to działanie. 

W praktyce realizacja tego 

działania będzie bardzo 

trudna. Już obecnie Urzędy 

Marszałkowskie borykają 

się z niewystarczającą 

obsadą etatową w zakresie 

Marszałek 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

Na zadanie przewidziano 

wsparcie finansowe ze 

środków publicznych.  

Natomiast brak 

świadomości 
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realizacji zadań 

ustawowych, a zmiany 

przepisów przewidują na 

najbliższe lata 

przejmowanie przez organ 

marszałka kolejnych zadań 

ustawowych od innych 

organów; propozycję 

usunięcia urzędów 

marszałkowskich z tego 

działania uzasadnia fakt, że 

zorganizowanie np. 

proponowanego konkursu 

jest bardzo czasochłonne i 

nie ogranicza się tylko do 

sfinansowania zadania ze 

środków funduszu. 

Wymaga przygotowania 

niezbędnych materiałów, 

wniosku do funduszu, 

późniejszej weryfikacji oraz 

oceny wyników zadań 

konkursowych, co wiąże się 

z koniecznością 

dysponowania niezbędną 

kadrą realizującą zadanie. 

ekologicznej 

społeczeństwa wskazano 

jako jeden z problemów, 

wobec tego określono 

kierunki działań i 

zaproponowano stosowne 

zadania w tym zakresie.  

95.  

KPGO Pragnę ponownie zwrócić uwagę na konieczność wskazania 

w KPGO potrzeb w zakresie instalacji do recyklingu 

selektywnie zebranych frakcji opakowaniowych w 

odniesieniu do potrzeb kraju, a co za tym idzie 

odpowiedniego zaplanowania sieci tych instalacji w 

poszczególnych planach wojewódzkich gospodarki 

odpadami przy zachowaniu wymagań zapewnienia 

wystarczających mocy tych instalacji w odniesieniu do 

prognozowanych strumieni odpadów przeznaczonych do 

recyklingu lub do ponownego użycia.  

 

Ponadto, biorąc pod uwagę uwarunkowania wynikające z 

art. 35a w związku z art. 35 ust. 9 ustawy o odpadach, 

niezbędne jest wskazanie celów i kierunków w KPGO w 

opisanym zakresie, co zapewni racjonalne zaplanowanie 

liczby tych instalacji wraz z mocami przerobowymi w 

odniesieniu do potrzeb kraju oraz zasadności finansowania 

niniejszych inwestycji ze środków UE i krajowych. 

 Marszałek 

Województwa 

Dolnośląskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

Brak jest możliwości 

szczegółowej analizy 

potrzeb ze względu na 

zmiany na rynku, 

koniunktury i potrzeb. 

Komisja Europejska 

rekomenduje stworzenie 

wspólnego rynku 

przetwarzania odpadów, a 

poszczególne przepisy 

dopuszczają możliwość 

poddania odpadów 

odzyskowi, w tym 

recyklingowi, poza 

granicami kraju. 
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