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Wed ług rozdzielnika 

Zgodnie z art .  19 ust. 2 ustawy z dnia 23 maja 1991 r. o zwi ązkach zawodowych (Dz. U. 

z 2015 r. poz. 1881), w załączeniu przekazuj ę  projekt uchwa ły Rady Ministrów w sprawie 

Krajowego planu gospodarki odpadami. 

Uprzejmie proszę  o zgłoszenie ewentualnych uwag do ww. projektu w terminie 21 dni od dnia 

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

adres: sylwia.ku stron (t)mos.gov .pi. 

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 spełnienia 

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

promowanie zrównowa żonych 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 Polskę  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 pó źn. zm.), powinny zostać  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. 	 / 

Zał .:  
I. 	Projekt uchwa ły Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami wraz z uzasadnieniem, OSR i za łącznikiem; 
2. 	Projekt prognozy oddzia ływania na środowisko Krajowego planu gospodarki odpadami. 



Otrzymuj ą :  

1. Komisja Krajowa NSZZ „Solidarno ść", 

2. Ogólnopolskie Porozumienie Zwi ązków Zawodowych, 

3. Forum Związków Zawodowych. 
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