
Pisemne podsumowanie o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 

r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w 

ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

 

Podsumowanie zawiera: uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do 

rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod 

uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na 

środowisko; 2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58; 3) zgłoszone uwagi i 

wnioski; 4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko; 5) 

propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu. 

Podstawę prawną przeprowadzenia strategicznej OOŚ dla aktualizacji Krajowego planu gospodarki 

odpadami (aKpgo) stanowi artykuł  art. 46 ust. 1  oraz art. 50 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Nakłada ona na organ opracowujący projekt 

dokumentu oraz nanoszący zmiany do przyjętych dokumentów obowiązek przeprowadzenia 

niniejszej oceny z uwzględnieniem następujących obszarów: charakteru przewidywanych działań, 

rodzaju i skali oddziaływania na środowisko oraz cech obszaru objętego oddziaływaniem na 

środowisko. 

Głównym celem prognozy jest określenie możliwych skutków w środowisku, jakie mogą wystąpić 

w wyniku realizacji aKpgo. Prognoza jest dokumentem wspierającym proces decyzyjny i procedurę 

konsultacji planu. Wskazuje na możliwe negatywne skutki i formułuje zalecenia dotyczące 

przeciwdziałania oraz minimalizacji. Ponadto w prognozie zawarta zostanie ocena stopnia i sposobu 

uwzględniania aspektów środowiskowych we wszystkich częściach planu. W ramach postępowania 

powinien zostać oceniony aKpgo jako całość oraz jego poszczególne części. 

Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko zostały wzięte pod uwagę w pełnym 

zakresie poprzez zamieszczenie stosownych zapisów w aKpgo (odpowiednie zapisy w diagnozie stanu 

gospodarki odpadami w kraju, identyfikacji problemów, celów oraz kierunków działań). 

Zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko prognoza zawiera: 

 informacje o zawartości, głównych cechach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

 informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

 propozycje przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego 

dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

 informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

 streszczenie w języku niespecjalistycznym. 

Określa, analizuje, ocenia: 



 istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

 stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

 istniejące problemy ochrony środowiska, istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie 

ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody, 

 cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 

i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te 

cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

 przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, 

wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 

integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: różnorodność 

biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, 

zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne – z uwzględnieniem zależności między tymi 

elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. 

Przedstawia: 

 rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru, 

 biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 

w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania 

oceny prowadzącej do tego wyboru, albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w 

tym wskazanie napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy. 

W wyniku przeprowadzonego postępowania ustalono, że założenia aKpgo są proekologiczne, 

natomiast w zaproponowanych rozwiązaniach mogą znaleźć się nowe, szczególne oddziaływania na 

środowisko. Służąc osiąganiu niewątpliwych korzyści środowiskowych w skali całego kraju, 

eksploatacja obiektów gospodarki odpadami w skali lokalnej wiąże się z różnego rodzajami 

oddziaływaniami przede wszystkim związanymi z wprowadzaniem substancji do powietrza (w tym 

odorów), czy też w przypadku wycieków ze składowiska – oddziaływaniami na środowisko gruntowo-

wodne.  

Aby uchwycić te dwa poziomy oddziaływań przyjęto metodykę oceny, w której w pierwszej kolejności 

dokonuje się oceny oddziaływania aKpgo na poszczególne komponenty środowiska mając na uwadze 

główne cele Planu. Następnie dokonano analizy oddziaływań związanych z różnymi typami inwestycji, 

na których realizację wskazuje aKpgo. Ponieważ aKpgo nie identyfikuje konkretnych przedsięwzięć do 

realizacji, ocena skupia się na identyfikacji możliwych oddziaływań oraz zagrożeń. Należy podkreślić, 

iż oddziaływania związane z realizacją aKpgo jako całości, są oddziaływaniami, które odnoszą się do 

skali co najmniej kraju, zaś oddziaływania związane z realizacją poszczególnych zamierzeń 

inwestycyjnych generalnie zamkną się w skali lokalnej/regionalnej.  



Analizowany dokument aKpgo kładzie nacisk na realizację zasady gospodarki odpadami stanowiącej, 

iż przekształcanie termiczne oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów powinno być 

uzupełnieniem systemu przetwarzania odpadów, natomiast jego podstawę ma stanowić 

infrastruktura służąca zapobieganiu powstawaniu odpadów (sieci napraw i ponownego użycia) oraz 

ich selektywnemu zbieraniu (punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, sortownie 

odpadów selektywnie zbieranych). Planowana infrastruktura powinna zapewnić osiągnięcie celów w 

zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu. Głównym celem aKpgo jest zatem 

zapobieganie powstawania odpadów, a następnie, zgodnie z przyjętą hierarchią, ich 

zagospodarowanie.  

Krajowy plan gospodarki odpadami wpisuje się w strategiczne dokumenty przyjęte zarówno na 

poziomie globalnym, Unii Europejskiej, jak i poziomie krajowym. 

Dokument aKpgo wskazuje cele oraz kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami oraz wyznacza 

kierunki dla ustaleń wojewódzkich planów gospodarki odpadami. Realizacja Planu powinna 

przyczynić się do wypełnienia przepisów prawa wspólnotowego m.in. w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów, ograniczania ich składowania oraz osiągnięcia odpowiednich poziomów 

odzysku i recyklingu.  

Kluczową kwestią w gospodarce odpadami jest właściwa hierarchia sposobów postępowania 

z odpadami, której przestrzeganie daje możliwość ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko, 

jak również optymalnego wykorzystania substancji zawartych w odpadach (oszczędność cennych 

surowców).  

Prawo unijne i polskie wprowadza następującą hierarchię sposobów postępowania z odpadami: 

1) zapobieganie powstawaniu odpadów; 

2) przygotowywanie do ponownego użycia; 

3) recykling; 

4) inne procesy odzysku; 

5) unieszkodliwianie. 

Powyższa hierarchia sposobów postępowania z odpadami została uwzględniona w aKpgo i stanowi 

podstawę celów i kierunków działań w krajowym systemie gospodarki odpadami.  

Plan gospodarki odpadami jest opisem zamierzeń mających na celu poprawę sytuacji w środowisku 

związanej z negatywnym oddziaływaniem odpadów na środowisko. Najważniejszym celem aKpgo jest 

dążenie do redukcji ilości wytwarzanych odpadów oraz optymalnego wykorzystania substancji 

zawartych w odpadach (oszczędność cennych surowców). 

Informacja nt. tego w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione opinie właściwych organów 

Zgodnie z artykułem 52.1 wszystkie elementy Prognozy, które wynikają z konieczności dostosowania 

jej treści do wymogów ustawowych, zostały opracowane w zakresie i stopniu szczegółowości, na jaki 

pozwalał poziom szczegółowości zapisów aKpgo oraz zasób potrzebnych informacji zawartych w tym 



dokumencie. aKpgo jest dokumentem o charakterze ogólnokrajowym, a zatem zasięg oceny zawartej 

w niniejszej prognozie jest stosunkowo duży.  

Zgodnie z Ustawą OOŚ dokonano uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości Prognozy 

z Generalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Głównym Inspektorem Sanitarnym. 

W Prognozie uwzględniono zalecenia Poradnika Komisji Europejskiej dotyczącego uwzględniania 

problematyki zmian klimatu i różnorodności biologicznej w strategicznej ocenie oddziaływania na 

środowisko. 

Zgodnie z art. 54. ust. 1 Ustawy OOŚ, Minister Środowiska poddał projekt aKpgo, wraz z Prognozą 

oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz 

Głównego Inspektora Sanitarnego. 

Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, że Prognoza odpowiada zakresem i stopniem 

szczegółowości zapisom projektowanego dokumentu. Ocenia wskazane w aKpgo cele, kierunki 

działań, w tym rodzaje planowanych do realizacji inwestycji, pod kątem oddziaływania na środowisko 

bez odnoszenia się do szczegółowych uwarunkowań lokalizacyjnych. Generalnie ustalenia 

przedstawionej dokumentacji w kontekście ogólności projektowanego dokumentu oraz wskazanych 

wyżej uwarunkowań jego realizacji oceniono pozytywnie.  Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 

zwrócił uwagę na 6 zagadnień szczegółowych, które uznano za zasadne i uwzględniono w 

dokumencie Prognozy.  

Główny Inspektora Sanitarny poinformował, że nie wnosi uwag do przedłożonych dokumentów.  

Powyższe pozwala wskazać, iż opinie właściwych organów zostały w należytym stopniu i zakresie 

uwzględnione w treści aKpgo oraz Prognozie do Planu. 

 

Informacja nt. postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko 
W ramach prac nad Prognozą przeanalizowano możliwość wystąpienia oddziaływań na środowisko 

w aspekcie transgranicznym. Zidentyfikowanie natury i skali ewentualnych oddziaływań 

transgranicznych jest niezwykle trudne ze względu na ogólne sformułowanie celów i działań, a także 

brak wskazania lokalizacji poszczególnych projektów. Konkretne założenia, co do zakresu 

przedsięwzięć oraz ich lokalizacji powinny pojawić się w programach opracowanych na poziomie 

wojewódzkim.  

Potencjalne oddziaływanie transgraniczne związane z realizacja celów aKpgo uzależnione będzie 

przede wszystkim od lokalizacji oraz charakteru poszczególnych inwestycji. Największe zagrożenie 

potencjalnych oddziaływań transgranicznych mogą nieść ze sobą inwestycje infrastrukturalne jeśli 

zostaną zlokalizowane w pobliżu granicy. Jednakże w przypadku gdy nie jest określona lokalizacja 

przedsięwzięć, ani ich skala, rodzaj i proponowana technologia, dokonanie oceny możliwości 

wystąpienia oddziaływań transgranicznych nie jest możliwe natomiast może okazać się konieczne 

w przypadku ocen strategicznych dla planów wojewódzkich (przede wszystkim województwa 

graniczne) oraz na etapie oceny oddziaływania na środowisko konkretnych przedsięwzięć.  

 



Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych rozwiązań 
alternatywnych  

W ramach prac nad aKpgo  (w tym w ramach postępowania ws. Strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko) wskazane zostały dwa warianty: wariant braku realizacji aKpgo (wariant 0) oraz wariant 

1 polegający na realizacji aKpgo w dyskutowanym zakresie. Zidentyfikowano wszelkie oddziaływania 

oraz skutki wynikające z wdrożenia w/w wariantów. W wyniku poczynionych analiz oraz biorąc pod 

uwagę rozmaite kryteria oceny ustalono, iż wariantem korzystniejszym będzie wariant 1. 

Realizacja aKpgo zgodnie z wariantem 1 w ujęciu całościowym będzie mieć oddziaływanie pozytywne. 

A hipotetyczne ryzyko negatywnego wpływu w skali lokalnej i regionalnej wiąże się z realizacją 

konkretnych inwestycji w zakresie gospodarki odpadami. Jednak zakres, skala i typ oddziaływania 

będą zależeć od lokalizacji, technologii oraz indywidualnych cech danego przedsięwzięcia. Plan na 

poziomie krajowym odnosi się przede wszystkim do perspektywy krajowej, a nie lokalnej dla 

konkretnych przedsięwzięć.  

Ponadto, dokument aKpgo odnosi swoje cele i działania przede wszystkim do istniejących krajowych 

oraz unijnych wymagań i regulacji prawnych w zakresie gospodarki odpadami. Zgodnie z przyjętą 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami kładzie nacisk przede wszystkim na cel związany z 

zapobieganiem powstawaniu odpadów oraz ich recyklingiem, procesy takie jak termiczne 

przekształcanie odpadów z odzyskiem energii oraz mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów 

mają być uzupełnieniem systemu. Hipotetyczne alternatywy, które wprowadzałby zaburzenie tej 

hierarchii byłyby propozycjami nieracjonalnymi i niezgodnymi z polityką oraz prawem polskim i UE. 

Także pominięcie któregoś ogniwa, np. składowania, czy termicznego przekształcania nie byłoby 

propozycją ani realną ani racjonalną, gdyż nie prowadziłoby do całościowego ujęcia potrzeb i 

problemów w krajowym systemie gospodarki odpadami i stwarzałoby poprzez niepełne 

zagospodarowanie odpadów – zagrożenie dla środowiska i życia ludzi. 

Odstąpienie od realizacji celów związanych ze stworzeniem „społeczeństwa recyklingu”, które będzie 

„unikać wytwarzania odpadów oraz dążyć do maksymalizacji wykorzystania odpadów jako zasobów” 

przyczyni się do kontynuowania tradycyjnego modelu korzystania z zasobów środowiska, w którym 

nie kładzie się nacisku na minimalizację ilości powstających odpadów, optymalne wykorzystanie 

substancji zawartych w odpadach (oszczędność cennych surowców) oraz odzysk energii, a także 

ograniczenie negatywnego wpływu powstających odpadów na środowisko. Taki model odznacza się 

stałą wysoką presją na abiotyczne składniki środowiska, przyczyniając się do ich pogorszenia 

(powietrze, woda, gleby) w konsekwencji prowadząc do stopniowej degradacji stanu środowiska 

całego kraju co prawdopodobnie wpłynie na zaburzenie różnorodności biologicznej, prawidłowego 

funkcjonowania ekosystemów i współtworzących je gatunków. 

Odstąpienie od realizacji celów i działań wskazanych w założeniach aKpgo zgodnie z wariantem 1 

spowodować by mógł m.in. zaniechanie rozwoju innowacji w gospodarce surowcowej, brak poprawy 

efektywności energetycznej, brak wzrostu wykorzystania odpadów komunalnych i wydobywczych, co 

będzie skutkować utrwaleniem tradycyjnego modelu korzystania z surowców naturalnych, 

zwiększonej presji na ich wykorzystanie, a w konsekwencji do zubożenia zasobów naturalnych. 

Negatywne oddziaływania związane z brakiem realizacji celów aKpgo podlegałyby kumulowaniu, 

niewłaściwie zagospodarowane odpady będą wpływać negatywnie na stan środowiska, 

a zwiększający się ich strumień spowoduje narastanie znaczących negatywnych oddziaływań.  



 

Informacja nt. tego w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

Analiza aKpgo przeprowadzona w ramach Prognozy OOŚ umożliwiła wyciągnięcie następujących 
wniosków: 

 Dokument aKpgo wskazuje cele oraz kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami, które 

pozostają w zgodności z unijną hierarchią sposobów postępowania z odpadami.  

 Realizacja zapisów Planu przyczyni się do wypełnienia przepisów prawa wspólnotowego m.in. 

w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, osiągnięcia odpowiednich poziomów 

odzysku i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów. 

 Jednym z ważniejszych celów aKpgo jest dążenie do redukcji ilości wytwarzanych odpadów 

oraz optymalnego wykorzystanie substancji zawartych w odpadach (oszczędność cennych 

surowców oraz energii pierwotnej).  

 Ocenia się, że realizacja Planu jako całości będzie wpływać pozytywnie na środowisko i 

przyczyni się do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów oraz redukcji negatywnych 

oddziaływań związanych z gospodarką odpadami.  

 Zapisy Planu, wyznaczone w nim cele i kierunki działania są spójne wewnętrznie i pozostają w 

spójności z zapisami dokumentów strategicznych na poziomie globalnym, europejskim i 

krajowym. Plan będzie realizował cele wskazane w dokumentach strategicznych i przyczyniał 

się do ich wypełniania. 

 Wdrażanie zapisów aKpgo skutkować będzie przeprowadzeniem szeregu zamierzeń 

inwestycyjnych w zakresie budowy/modernizacji/rozbudowy obiektów gospodarki 

odpadami. Ich realizacja będzie często wiązać się z potencjalnym negatywnym 

oddziaływaniem na środowisko. Dlatego też dla tego typu obiektów będzie konieczność 

przeprowadzenia indywidualnych ocen oddziaływania na środowisko. 

 Realizacja aKpgo oprócz działań inwestycyjnych proponuje też szereg zamierzeń 

o charakterze nieinwestycyjnym (edukacja, zmiana technologii, działania legislacyjne itd.). 

Działania te będą mieć efekt synergii w stosunku do przedsięwzięć inwestycyjnych.  

 Odstąpienie od realizacji celów aKpgo związanych z dążeniem do stworzenia „społeczeństwa 

recyklingu”, które będzie „unikać wytwarzania odpadów oraz dążyć do maksymalizacji 

wykorzystania odpadów jako zasobów” przyczyniłoby się do kontynuowania tradycyjnego 

modelu korzystania z zasobów środowiska, w którym brak jest nacisku na minimalizację ilości 

powstających odpadów, optymalne wykorzystanie substancji zawartych w odpadach 

(oszczędność cennych surowców) oraz odzysk energii, a także ograniczenie negatywnego 

wpływu powstających odpadów na środowisko. 

 Brak realizacji zapisów aKpgo będzie prowadzić do stopniowego pogarszania stanu 

środowiska całego kraju, co wpłynie także na zubożenie różnorodności 

biologicznej  prawidłowego funkcjonowania ekosystemów i współtworzących je gatunków. 

 

Podczas realizacji zapisów aKpgo zalecono w ramach Prognozy przyłożenie uwagi do następujących 

kwestii: 

 Dokonanie analizy planów realizacji nowych inwestycji infrastrukturalnych w aspekcie 

potrzeb i prognozowanej ilości odpadów. Na poziomie krajowym i wojewódzkim należy 



zweryfikować plany inwestycyjne szczególnie w przypadku budowy takich obiektów jak 

spalarnie odpadów.  

 W przypadku wyboru lokalizacji pod budowę nowych obiektów gospodarki odpadami 

powinno się właściwie określić ich lokalizację mając na uwadze min. odległość od głównych 

źródeł powstawania odpadów oraz wrażliwość i cechy środowiska danej lokalizacji oraz jej 

sąsiedztwa. Należy także przeanalizować przebieg szlaków transportu odpadów. 

 Lokalizacje inwestycji infrastrukturalnych powinny być analizowane pod względem cech 

środowiskowych oraz wrażliwości środowiska na danym terenie. Właściwe zlokalizowanie 

instalacji wpływa na ograniczenie jego negatywnych oddziaływań.  

 W przypadku gdy uzasadniona jest konieczność budowy spalarni odpadów, lub innego nie 

pożądanego społecznie obiektu gospodarki odpadami, w procesie inwestycyjnym należy 

zadbać o rzetelny proces konsultacji społecznych. 

 W planie gospodarki odpadami na poziomie krajowym oraz planach wojewódzkich należy 

także zwrócić uwagę na trendy i planowane zmiany na poziomie unijnym w zakresie 

gospodarki odpadami i przy planowaniu działań uwzględniać wprowadzane standardy oraz 

ograniczenia. 

 Należy dążyć do maksymalizacji wykorzystania potencjału odzysku energii wytworzonej z 

odpadów (pozostałych po odzysku surowców) oraz z gazów wysypiskowych w tzw. 

kogeneracji tzn. energii cieplnej i elektrycznej. 

 Istotne jest, aby zadbać o odpowiednie, wygodne dla użytkownika wyposażenie punktów 

selektywnego zbierania i odbierania odpadów u źródła. 

 W celu zwiększenia efektywności działań, których celem jest ponowne użycie produktów lub 

ich części należy rozważyć wprowadzenie systemu kaucyjnego odbioru opakowań 

wielorazowego użytku, w tym objęcie systemem nie tylko opakowań szklanych lecz także 

opakowań plastikowych wielorazowego użytku (np. butelek do napojów). W systemie 

odbioru opakowań nie powinny istnieć sztuczne bariery dla użytkownika np. w obowiązek 

okazania paragonu zakupu danego napoju w danym sklepie, czy obowiązek równoczesnego 

zakupu napoju w przypadku zwrotu opakowania. Tego typu praktyki zniechęcają 

konsumentów do zakupu produktów w opakowaniach zwrotnych, gdyż wiąże się to z 

dodatkową opłatą za opakowanie i utrudnieniami w odzyskaniu kaucji. Produkty w 

opakowaniach zwrotnych powinny być konkurencyjne cenowo, a zwrot opakowania nie 

powinien być obwarowany obowiązkiem okazania paragonu czy zakupem nowego produktu. 

 Istotne jest by realizacji inwestycji infrastrukturalnych towarzyszyła edukacja ekologiczna w 

zakresie potrzeby i sposobów zapobiegania powstawaniu odpadów, a także ponownego 

użycia produktów, segregacji odpadów oraz korzyści z właściwego zagospodarowania 

odpadów. Odpowiednio wyedukowane społeczeństwo stanowi podstawę sprawnego 

systemu gospodarki odpadami.   

 

Wszystkie kluczowe ustalenia wynikające z zapisów w Prognozie zostały uwzględnione w ramach 

aKpgo (w ramach zidentyfikowanych problemów, celów oraz kierunków działań). Ponadto należy 

nadmienić, iż Prognoza jest integralną i komplementarną częścią aKpgo. W przypadku, gdy Prognoza 

wskazywała uniwersalne zalecenia (np. analiza planów inwestycyjnych) w ramach aKpgo takie zapisy 

były odpowiednio akcentowane. W ramach tych zapisów wskazywano stosowne zalecenia do 

uwzględnienia na etapie prowadzenia aktualizacji WPGO przez poszczególne Urzędy Marszałkowskie. 

 



 

Informację, w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione 
propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu. 
Prognoza wskazała, iż w ramach aKpgo przedstawiono wskaźniki mogące stanowić instrument 

wspierający prace ukierunkowane na rzecz przeprowadzenia ogólnej oceny stanu gospodarki 

odpadami w kraju.  

Ustalono, iż wdrażanie w życie zarówno prawnych, jak i technicznych rozwiązań przewidzianych w 

aKpgo wymaga stałego monitorowania realizacji omawianego planu oraz szybkiej reakcji w przypadku 

pojawiania się rozbieżności pomiędzy projektowanymi rezultatami a stanem rzeczywistym. 

Z tego względu w ramach aKpgo źródłem danych do przeprowadzenia monitoringu tymczasowo będą 

informacje gromadzone w istniejących bazach, zbierane w ramach systemu administracyjnego i 

badań statystycznych, zaś docelowo informacje z bazy danych o produktach, opakowaniach i 

gospodarce odpadami. Do określenia wartości niektórych wskaźników będą również wykorzystywane 

dane ze sprawozdań z realizacji wojewódzkich planów gospodarki odpadami. 

Monitoring aKpgo będzie zapewniał: 

 bieżącą ocenę realizacji założonych celów,  

 prognozowanie ewentualnych zmian warunków realizacji,  

 dokonanie bieżących korekt i poprawek,  

 podjęcie działań zabezpieczających i naprawczych, 

 informowanie społeczności o uzyskanych wynikach. 

 

W wyniku prac nad Prognozą zalecono rozważenie monitorowania takich wskaźników jak: 

 Udział energii pochodzącej z odpadów w końcowym zużyciu energii brutto, 

 Liczba postępowań o udzielenie zamówienia publicznego prowadzona według zasad 
„zielonych zamówień publicznych”. 

Wskaźniki te, z uwagi na możliwość wystąpienia trudności w dostępie do danych umożliwiających ich  

pomiar i bieżący monitoring, traktowane będą jako fakultatywne. 

 

Informacja nt. tego w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały 
uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 Ustawy OOŚ, Minister Środowiska zapewnił możliwość udziału społeczeństwa 

w opracowywaniu dokumentów. Przygotowany projekt Prognozy oddziaływania wraz aKpgo zostały 

poddane szerokim konsultacjom społecznym. Konsultacje społeczne prowadzone były w okresie od 

30 września do 21 października 2015 r. Informacje nt. przystąpienia do opracowywania projektu 

dokumentu i o jego przedmiocie, możliwości zapoznania się z niezbędną dokumentacją oraz 

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

rozpatrzenia uwag i wniosków zostały zamieszczone na stronach internetowych administrowanych 

przez Ministerstwo Środowiska. W konsultacjach mogli wziąć udział wszyscy zainteresowani, w tym 

również osoby prywatne. Zainteresowani mogli zapoznać się z projektami dokumentów, które zostały 

umieszczone na stronach internetowych (dokumentacja projektu dostępna była na stronie 



internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska www.mos.gov.pl w części 

"Prawo", w dziale "Projekty aktów prawnych" w sekcji "Projekty uchwał".).  Uwagi i opinie można 

było składać na dedykowanym formularzu elektronicznym (zamieszczonym na ww. stronach 

internetowych oraz dostępnym w siedzibie urzędu) w formie: 

 pisemnej za pośrednictwem poczty tradycyjnej, 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 

bezpiecznym podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. 

o podpisie elektronicznym, 

 lub ustnie do protokołu w siedzibie urzędu. 

Uwagi mogły być zgłaszane również na adresy poczty elektronicznej wyznaczonych pracowników 

Ministerstwa. 

W ramach konsultacji społecznych zgłoszonych zostało ponad 60 uwag i wniosków. W trakcie 

prowadzonych prac odniesiono się do wszystkich zgłoszonych uwag i wniosków. W załączniku do 

niniejszego podsumowania przedstawiono uszczegółowioną tabelę prezentującą treść zgłoszonych 

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

uwzględnione zgłoszone uwagi i wnioski. 

 

 


