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MINISTER SRODOWISKA 

DP-I1.0230.13.2015. SK 

Wed ług rozdzielnika 

Stosownie do postanowie ń  uchwaly Nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 pa żdziernika 2013 r. — 

Regulamin Pracy Rady Ministrów (M.P. poz. 979) uprzejmie informuj ę , że na stronie Biuletynu 

Informacji Publicznej Ministerstwa Środowiska w zak ładce Strategie, plany, programy (Krajowy Plan 

Gospodarki Odpadami, link: https:/,/bip.mos.gov.pUstrategie-plany-programy/krajowy-plan-

gospodarki-odpadami/)  zamieszczony został  tekst projektu uchwaly Rady Ministrów w sprawie 

Krajowego planu gospodarki odpadami. 

Uprzejmie proszę  o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie 7 dni od dnia 

otrzymania niniejszego pisma. Ewentualne uwagi prosz ę  przekazywać  również  drogą  elektroniczną  na 

adres: sylwia.kustron a~mos.~ov.pl. 

Skrócenie terminów do zaj ęcia stanowiska wynika z konieczno ści pilnego przyj ęcia 

Krajowego planu gospodarki odpadami przez Rad ę  Ministrów. Jest to niezb ędne do spe łnienia 

kryterium 2. warunku ex-ante w zakresie gospodarki odpadami: 6.2. Gospodarka odpadami: 

promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo inwestycji w sektorze gospodarki 

odpadami, w szczególno ści poprzez opracowanie planów gospodarki odpadami zgodnych z dyrektyw ą  

2008/98/WE w sprawie odpadów oraz z hierarchią  sposobów postępowania z odpadami, od którego 

uzależnione jest otrzymanie przez Polsk ę  środków z funduszy europejskich na inwestycje w zakresie 

gospodarki odpadami w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2014 — 2020. Nale ży również  

zaznaczyć , że Krajowy plan gospodarki odpadami b ędzie okre ś lał  kierunki dla ustaleń  wojewódzkich 

planów gospodarki odpadami, które zgodnie z ustaw ą  z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 

2013 r. poz. 21, z późn. zm.), powinny zosta ć  uchwalone przez Sejmiki Województw w terminie do 30 

czerwca 2016 r. 

Jednocze śnie uprzejmie informuj ę , że brak odpowiedzi w ww. terminie pozwol ę  sobie 

potraktować  jako uzgodnienie projektu. 

Nil 



Otrzymują: 
1) Krajowa Izba Gospodarcza; 
2) Krajowa Izba Gospodarki Odpadami; 
3) Ogólnopolska Izba Gospodarcza Recyklingu; 
4) Polska Izba Gospodarki Odpadami; 
5) Polska Izba Ekologii; 
6) Izba Gospodarcza Energetyki i Ochrony Ś rodowiska; 
7) Polska Izba Gospodarcza Ekorozwój; 
8) Związek Miast Polskich; 
9) Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej; 
10) Unia Metropolii Polskich; 
11) Ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania Odpadów Komunalnych 

„Komunalnik"; 
12) Stowarzyszenie Polskich Przedsi ębiorców Gospodarki Odpadami; 
13) Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej; 
14) Związek Pracodawców EKO-PAK; 
15) Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami; 
16) Polski Związek Producentów Kruszyw; 
17) Związek Pracodawców „Polskie Szk ło"; 
18) Polska Federacja Producentów Żywno ści Związek Pracodawców. 
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