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Projekt aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 został przekazany 

do konsultacji społecznych dnia 1 października 2015 r. m.in. przez zamieszczenie ogłoszenia 

w prasie ogólnopolskiej oraz umieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie 

internetowej Ministerstwa Środowiska, w części „Prawo”, w dziale „Projekty aktów 

prawnych”, w sekcji „Projekty uchwał” informacji dotyczącej udziału społeczeństwa w 

opracowaniu dokumentu wynikającej z 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235, z późn. zm.). 

Ponadto, projekt aKpgo2014 został przekazany dnia 30 września 2015 r. do 

konsultacji publicznych następującym podmiotom: 

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 Środowiska; 

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 Przedsiębiorców 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 Szkło"; 

18)  Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców. 

W konsultacjach publicznych na zgłaszanie uwag wyznaczono 10 - dniowy termin od 

dnia otrzymania dokumentu do zajęcia stanowiska. Szczegółowe omówienie zgłoszonych 

uwag i propozycji, wraz z odniesieniem się do nich, znajduje się w poniższej tabeli.

http://www.mos.gov.pl/artykul/6005_projekt_uchwaly_rady_ministrow_w_sprawie_aktualizacji_krajowego_planu_gospodarki_odpadami_2014/25207_informacja_dotyczaca_udzialu_spoleczenstwa_w_opracowaniu_dokumentu_wynikajaca_z_ustawy_z_dnia_3_pazdziernika_2008_r_o_udostepnianiu_informacji_o_srodowisku_i_jego_ochronie_udziale_spoleczenstwa_w_ochronie_srodowiska_oraz_o_ocenach_oddzialywania_na_srodowi.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/6005_projekt_uchwaly_rady_ministrow_w_sprawie_aktualizacji_krajowego_planu_gospodarki_odpadami_2014/25207_informacja_dotyczaca_udzialu_spoleczenstwa_w_opracowaniu_dokumentu_wynikajaca_z_ustawy_z_dnia_3_pazdziernika_2008_r_o_udostepnianiu_informacji_o_srodowisku_i_jego_ochronie_udziale_spoleczenstwa_w_ochronie_srodowiska_oraz_o_ocenach_oddzialywania_na_srodowi.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/6005_projekt_uchwaly_rady_ministrow_w_sprawie_aktualizacji_krajowego_planu_gospodarki_odpadami_2014/25207_informacja_dotyczaca_udzialu_spoleczenstwa_w_opracowaniu_dokumentu_wynikajaca_z_ustawy_z_dnia_3_pazdziernika_2008_r_o_udostepnianiu_informacji_o_srodowisku_i_jego_ochronie_udziale_spoleczenstwa_w_ochronie_srodowiska_oraz_o_ocenach_oddzialywania_na_srodowi.html
http://www.mos.gov.pl/artykul/6005_projekt_uchwaly_rady_ministrow_w_sprawie_aktualizacji_krajowego_planu_gospodarki_odpadami_2014/25207_informacja_dotyczaca_udzialu_spoleczenstwa_w_opracowaniu_dokumentu_wynikajaca_z_ustawy_z_dnia_3_pazdziernika_2008_r_o_udostepnianiu_informacji_o_srodowisku_i_jego_ochronie_udziale_spoleczenstwa_w_ochronie_srodowiska_oraz_o_ocenach_oddzialywania_na_srodowi.html
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RAPORT Z KONSULTACJI PUBLICZNYCH  

AKTUALIZACJI KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 2014 

 

ssL

.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

1.  

aKpgo 

2014 

Wniosek  Wnosimy o ujęcie w 

aktualizacji Krajowego 

Panu Gospodarki Odpadami 

2014 Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Opadami 

Komunalnymi sp. z o.o. w 

Koninie. 

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych może być 

instalacją ponadregionalną gdyż 

posiadamy moce przerobowe 

wystarczające do przyjmowania i 

przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych zebranych z obszaru 

zamieszkałego co najmniej przez 500 tys. 

mieszkańców. 

Miejski 

Zakład 

Gospodarki 

Odpadami 

Komunalny

mi 

Spółka z o.o. 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Uwaga jest niezrozumiała - w projekcie 

uwzględniono spalarnie istniejące i 

nowowybudowane. 

2.  

aKpgo 

2014 

Uwaga 

metodologiczna 

 Plan nierównomiernie 

traktuje stan otoczenia 

prawnego regulującego 

gospodarkę danymi 

rodzajami odpadów. 0 ile w 

obszarze odpadów 

komunalnych podstawą do 

analiz jest stan prawny 

obowiązujący w 2013 r., a 

więc nieuwzględniający 

choćby poważnej 

nowelizacji ustawy o 

otrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 

(nowelizacja z 28 listopada 

2014 r.) to np. w zużytym 

sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym za podstawę 

Brak jest więc konsekwencji w przyjęciu 

jednolitego dla wszystkich rodzajów 

odpadów roku wyjściowego do tworzenia 

Planu. Co więcej, oparcie analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi na 

częściowo nieaktualnym stanie prawnym 

prowadzi do niekompletnych spostrzeżeń, 

wniosków i zaleceń w obszarze tej 

kategorii odpadów. 

EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Uwaga przyjęta. 

 

Zweryfikowano treść w zakresie odpadów 

komunalnych.  Należy zauważyć, że analizy 

dot. pozostałych odpadów prowadzono w 

oparciu o aktualny stan  prawny. 
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Dokument 
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PROSZĘ 
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4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 
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podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

przyjęto stan prawny 

jeszcze nie obowiązujący 

(ustawa z 11 września 2015 

r., podpisana przez 

Prezydenta RP w dniu 5 

października br.). 

3.  

aKpgo 

2014 

Uwaga 

metodologiczna 

 Projekt aktualizacji 

Krajowego Planu 

prognozuje przyrost masy 

odpadów komunalnych w 

roku 2030 średnio o 11,2% 

w stosunku do roku 2013. 

Powstaje więc pytanie o 

podstawy do takiego 

szacunku biorąc pod uwagę 

że: 

a. plan zakłada zerwanie 

związku ilości 

wytwarzanych 

odpadów 

komunalnych ze 

wzrostem PKB, 

b. wg Planu liczba 

ludności Polski w 

2030 r. będzie 

mniejsza (ujemny 

przyrost naturalny) niż 

w roku 2013 o ponad 

1 mln osób, 

c. prowadzone będą 

liczne, szeroko 

zakrojone działania na 

Nasuwa się wątpliwość, czy szacunki 

dotyczące poziomu wzrostu masy 

odpadów komunalnych w horyzoncie 

najbliższych 15 lat nie są sprzeczne z 

innymi kluczowymi założeniami Planu. 

EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Metodyka wyliczania prognoz wzrostu 

odpadów komunalnych uwzględnia wszystkie 

składowe wymienione przez autora uwagi. 

Natomiast w przypadku Polski cel dotyczy 

utrzymania wzrostu gospodarczego przy 

całkowitej masie wytwarzanych odpadów na 

stałym poziomie. 
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Dokument 

do którego 
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jest dana 
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PROSZĘ 
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aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 
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(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 
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proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

rzecz zapobiegania 

powstawania odpadów 

(przeciwdziałanie 

marnotrawstwu 

żywności, ponowny 

użytek i naprawa, eko-

projektowanie), 

których celem ma być 

wyraźne zmniejszenie 

masy powstających 

odpadów 

komunalnych. 

4.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 2. 

Analiza stanu 

gospodarki 

odpadami 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji 

Zapobieganie 

powstawaniu 

odpadów 

komunalnych, 

rodzaje, źródła 

powstawania, 

ilość i jakość 

wytwarzanych 

odpadów 

 Zapobieganie powstawania 

odpadów żywnościowych 

jest istotną kwestią z punktu 

widzenia gospodarki 

odpadami, ale należy 

podejść do tego problemu z 

dużą rozwagą. Niektóre 

działania, jakie Plan określa 

w tym względzie, 

wymagają doprecyzowania 

lub głębokiej rewizji. 

Idea wdrażania 

jednoznacznego 

oznakowania informującego 

o okresie przydatności do 

spożycia jest właśnie takim 

przykładem 

Oznakowanie produktów spożywczych 

wynika przede wszystkim z 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 1169/2011, które 

nakazuje oznakowanie produktów 

spożywczych datą minimalnej trwałości 

do spożycia lub terminem przydatności 

do spożycia. Rozporządzenie to 

obowiązuje kraje członkowskie UE 

wprost i jakikolwiek zamysł 

,jednoznacznego oznakowania 

informującego o okresie przydatności do 

spożycia" nie maże być z nim sprzeczny. 

EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Uwaga przyjęta. 
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Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

komunalnych 

5.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 2. 

Analiza stanu 

gospodarki 

odpadami 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji 

Zapobieganie 

powstawaniu 

odpadów 

komunalnych, 

rodzaje, źródła 

powstawania, 

ilość i jakość 

wytwarzanych 

odpadów 

komunalnych, 

od str. 14 

 Zastanowienia wymaga też 

pomysł promowania 

kupowania produktów, 

które nie są nadmiernie 

pakowane. Plan w żadnej 

mierze nie precyzuje 

jednak, czym jest owo 

„nadmierne pakowanie". 

Konieczność doprecyzowania 

terminologii. 

EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Uwaga przyjęta. 

 

6.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 2. 

Analiza stanu 

gospodarki 

odpadami 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

 Wśród kluczowych 

problemów w zakresie 

gospodarki odpadami 

komunalnymi pominięta 

zastała zupełnie kwestia 

ujednolicenia standardów 

selektywnej zbiórki 

odpadów z gospodarstw 

Nie tylko za mało rozwinięta 

infrastruktura do selektywnej zbiórki, ale 

też brak jednolitych, wysokich 

standardów selektywnej zbiórki oraz brak 

określenia zasad, po spełnieniu których 

odpad uznaje się za selektywnie zebrany, 

są istotnymi barierami dla zwiększenia 

masy odpadów posegregowanych u 

EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

Uwaga przyjęta. 

 

W harmonogramie działań uwzględniono 

wydanie rozporządzenia określającego 

standardy selektywnej zbiórki. 
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jest dana 
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PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 34-35 

domowych. W Planie 

kilkukrotnie wskazuje się 

na niedostatek selektywnie 

zebranych odpadów oraz 

zbyt wysoki poziom 

odpadów zmieszanych. 

źródła. Potwierdzeniem tego jest 

zasygnalizowana w Planie konieczność 

likwidacji zbiórki dwupojemnikowej 

(frakcje „sucha" i „mokra") oraz wydanie 

do końca 2016 r. rozporządzenia 

określającego właśnie standardy 

selektywnej zbiórki. 

ch 

7.  

aKpgo 

2014 

2.2.5. 

Opakowania i 

odpady 

opakowaniowe 

53 

Zapobieganie 

powstawaniu, 

źródła 

powstawania, 

ilości 

wytworzone i 

zagospodarowa

ne, str. 52-53 

 Odpowiednie projektowanie 

i produkcja wyrobów (eko-

projektowanie) są 

niezwykle istotne w 

zapobieganiu powstawania 

odpadów oraz ograniczania 

ich masy, ale mają swoją 

wyraźną granicę. Taka 

granica jest widoczna w 

przypadku opakowań 

środków spożywczych, 

gdzie opakowanie pełni 

przede wszystkim rolę 

ochronną dla żywności. W 

pierwszym rzędzie więc 

takie opakowania powinny 

spełniać zharmonizowane 

normy CEN oraz 

Wymagania Zasadnicze 

określone w obecnie 

obowiązującej Dyrektywie 

94/62/WE. Owe 

Wymagania Zasadnicze i 

normy CEN muszą też 

pozostać podstawową, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Uwaga przyjęta. 

 

Projekt został uzupełniony o kierunek 

zapobiegania powstawaniu odpadów 

dotyczący wprowadzenia największej ilości 

opakowań wielokrotnego użycia. 
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Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

wiążącą prawnie normą 

wymagań projektowych dla 

opakowań, zaś wszelkie 

planowane krajowe 

regulacje w zakresie eko-

projektowania nie mogą być 

z tymi zasadami sprzeczne 

(nie mogą też więc 

wykraczać poza 

Wymagania Zasadnicze i 

normy CEN). 

Oczywiście, producenci 

mogą i powinni prowadzić 

własne inicjatywy w 

zakresie zrównoważonej 

gospodarki surowcami i 

wytwarzania opakowań 

przyjaznych dla 

środowiska, ale do czasu 

zmian prawnych 

wynikających np. z nowych 

dyrektyw UE nie mogą być 

do takich zmian 

przymuszani krajową 

nadregulacją. 

 

Plan niestety pomija 

zupełnie kwestię wsparcia 

instytucjonalnego i / lub 

prawnego dla rozwoju 

gospodarki opakowaniami 

zwrotnymi, np. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ograniczeniu liczby odpadów duże 

znaczenie ma stosowanie opakowań 

zwrotnych. 

Plan niestety pomija zupełnie kwestię 

wsparcia instytucjonalnego i / lub 

prawnego dla rozwoju gospodarki 

opakowaniami zwrotnymi, np. 

opakowaniami szklanymi po napojach i 

piwie. Tymczasem kwestia kaucji 

zwrotnych jest jednym z wysoko 

ocenianych narzędzi / instrumentów, 

mogących mieć wpływ na fazę 

konsumpcji i użytkowania. Plan jednak 

nie zawiera żadnych kierunków i zaleceń, 

jak te narzędzie upowszechnić tak, aby 

stało się wygodne dla konsumenta i 

stosowane powszechnie. 
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ssL

.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

opakowaniami szklanymi 

po napojach i piwie. 

Plan jednak nie zawiera 

żadnych kierunków i 

zaleceń, jak te narzędzie 

upowszechnić tak, aby stało 

się wygodne dla 

konsumenta i stosowane 

powszechnie. 

8.  

aKpgo 

2014 

2.2.5. 

Opakowania i 

odpady 

opakowaniowe 

53 

Zapobieganie 

powstawaniu, 

źródła 

powstawania, 

ilości 

wytworzone i 

zagospodarowa

ne, str. 52-53 

 W Planie brakuje  analizy, 

wyciagnięcia wniosków 

oraz wyszczególnienia 

zaleceń dla poprawy 

osiąganych poziomów 

recyklingu i odzysku 

opakowań w świetle danych 

GUS za rok 2013. 

Wg danych GUS za 2013 r., do 

osiągnięcia wymogów dyrektywy 

2004/12/WE w zakresie poddania 

recyklingowi odpadów opakowaniowych 

brakuje w Polsce: dla odpadów szkła 

gospodarczego — 16,6 punktów 

procentowych, dla papieru i tektury — 

10,3 pkt. proc., a stali i aluminium — ok. 

15 pkt. proc. Ponieważ rok 2015 jest 

pierwszym rokiem, w którym nie 

obowiązuje już derogacja w osiągnięciu 

wymaganych przez UE. poziomów, tylko 

w latach 2014 — 2015 recykling 

odpadów opakowaniowych w Polsce 

musiałby się zwiększyć: w przypadku 

szkla -- o ponad jedną czwartą, dla 

papieru i tektury — o blisko jedną piątą, 

zaś dla stali i aluminium — o prawie 

jedną trzecią. 

EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Z danych  za rok 2014 wynika, że poziomy 

recyklingu odpadów opakowaniowych w 

poszczególnych grupach materiałowych 

zostały uzyskane. Wydaje się, że te poziomy 

nie będą w kolejnych latach zagrożone. 

Wobec powyższego analizy nie są niezbędne. 

9.  

aKpgo 

2014 

2.2.5. 

Opakowania i 

odpady 

opakowaniowe 

 Plan w ogóle pomija 

zagrożenie niewykonania 

zobowiązań Polski jako 

kraju członkowskiego UE. 

Biorąc pod uwagę likwidację możliwości 

wykorzystania nadwyżek z lat 

poprzednich i zauważalny spadek 

poziomu recyklingu w roku 2013 (o czym 

EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Z danych  za rok 2014 wynika, że poziomy 

recyklingu odpadów opakowaniowych w 
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ssL

.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

53 

Zapobieganie 

powstawaniu, 

źródła 

powstawania, 

ilości 

wytworzone i 

zagospodarowa

ne, str. 52-53 

 zresztą nadmienia Plan), osiągnięcie 

takich przyrostów (do osiągnięcia 

wymogów dyrektywy 2004/12/WE w 

zakresie poddania recyklingowi odpadów 

opakowaniowych brakuje w Polsce: dla 

odpadów szkła gospodarczego — 16,6 

punktów procentowych, dla papieru i 

tektury — 10,3 pkt. proc., a stali i 

aluminium — ok. 15 pkt. proc.) w tak 

krótkim czasie będzie niezwykle trudne i 

wymagać powinno dodatkowych, 

niezwłocznych działań ze strony Państwa. 

W przeciwnym razie zobowiązania Polski 

jako kraju członkowskiego UE nie 

zostaną wykonane, co narazi nasz kraj na 

sankcje karno-finansowe. 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

poszczególnych grupach materiałowych 

zostały uzyskane i to bez nadwyżek. Wydaje 

się, że to poziomy nie będą w kolejnych 

latach zagrożone a obawy wnioskodawcy są 

nieuzasadnione. 

10.  

aKpgo 

2014 

2.2.5. 

Opakowania i 

odpady 

opakowaniowe 

53 

Zapobieganie 

powstawaniu, 

źródła 

powstawania, 

ilości 

wytworzone i 

zagospodarowa

ne, str. 52-53 

 Powstaje pytanie, jaki 

wpływ ewentualne 

nieosiągnięcie celów 

(poziomów) miałoby na 

egzekucję zapisów 

określonych w ustawie o 

gospodarce opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi. 

 EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Uwaga niezrozumiała. 

11.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 4. 

Przyjęte cele w 

gospodarce 

 Zawarte w Planie cele w 

zakresie recyklingu 

odpadów komunalnych 

Cel taki jest sprzeczny z zapisami 

Dyrektywy 2008/98/WE oraz ustawą o 

utrzymaniu czystości i porządku w 

EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

Uwaga niezrozumiała. 
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.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

odpadami 

4.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 125 

budzą ogromne zdziwienie. 

Dla recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego wykorzystania 

użycia frakcji papieru, 

metali, szkła i tworzyw 

sztucznych w 2020 r. 

przyjęto cel na poziomie 

40% (łączna masa tych 

frakcji). 

gminach, w których to obu źródłach 

prawa łączny poziom recyklingu i 

przygotowania do recyklingu tych 4 w/w 

frakcji odpadów komunalnych ustalony 

został na co najmniej 50% w 2020 r. 

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

12.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 4. 

Przyjęte cele w 

gospodarce 

odpadami 

4.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 125 

 

ORAZ: 

 

Pozostałe cele 

zapisane w 

planie, a 

dotyczące 

recyklingu, 

termicznego 

przekształcania 

 Powstaje pytanie, czy tak 

błędnie określony cel (w 

zakresie recyklingu 

odpadów komunalnych-

40%, zamiast 50%) nie 

rzutuje na pozostałe cele 

zapisane w Planie, a 

dotyczące recyklingu, 

termicznego przekształcania 

oraz mechaniczna-

biologicznego 

przekształcania całości 

odpadów komunalnych. 

 EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Uwaga przyjęta. 

 

Skorygowano na 50%. 
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.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

oraz 

mechaniczna-

biologicznego 

przekształcania 

całości 

odpadów 

komunalnych 

13.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 4. 

Przyjęte cele w 

gospodarce 

odpadami 

4.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 125 

 Plan zakłada ujednolicenie 

systemu selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych na terenie 

całego kraju do końca 2016 

r. Powstaje więc pytanie: 

a. czy oznacza to 

obowiązywanie 

jednolitych standardów 

selektywnej zbiórki już 

od 2017 r., czy też 

zakładany jest okres 

dostosowawczy (vacatio 

legis), a jeśli tak, to jak 

długi. 

Niestety, w Planie na ten temat nie ma 

żadnej wzmianki, co jest jego poważną 

wadą koncepcyjną. 

EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Kwestia ta nie będzie szczegółowo 

regulowana w Planie, ale w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska wydanym na podstawie 

art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia będzie również 

regulował kwestie vacatio legis. 

14.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 4. 

Przyjęte cele w 

gospodarce 

odpadami 

4.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

 Plan zakłada ujednolicenie 

systemu selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych na terenie 

całego kraju do końca 2016 

r. Powstaje więc pytanie: 

b. jak ten system 

selektywnej zbiórki 

winien po ujednoliceniu 

wyglądać (4 pojemniki, 

Niestety, w Planie na ten temat nie ma 

żadnej wzmianki, co jest jego poważną 

wadą koncepcyjną. 

EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Kwestia ta nie będzie szczegółowo 

regulowana w Planie, ale w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska wydanym na podstawie 

art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia będzie również 

regulował kwestie liczby pojemników. 
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Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

biodegradacji, 

str. 125 

5 czy też więcej). 

 

15.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji 

  

ORAZ 

 

Rozdział 8. 

Załączniki 

8.1. Ocena 

stosowanych 

środków z 

zakresu 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów, str. 

 Przyjęte w Planie kierunki 

działań są w kilku 

przypadkach 

niekonsekwentne;  

nie korespondują też 

niekiedy ze wcześniejszymi 

analizami ani z 

harmonogramem 

realizowanych działań. 

 

 EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Uwaga przyjęta. 

 

Uwaga jest zbyt ogólna, jednakże projekt 

został przeanalizowany i stosownie 

zweryfikowany.  
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.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

164 

16.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji 

  

ORAZ 

 

Rozdział 8. 

Załączniki 

8.1. Ocena 

stosowanych 

środków z 

zakresu 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów, str. 

 W zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów, 

brak jest określenia działań 

dla wsparcia i promowania 

systemów gospodarki 

opakowaniami zwrotnymi, 

w szczególności 

opakowaniami szklanymi 

po napojach i piwie. 

Tymczasem w 

harmonogramie działań 
kaucja za opakowania 

zwrotne została uznana za 

narzędzie o wysokiej 

skuteczności dla 

zapobiegania powstawaniu 

odpadów. 

 

 EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Uwaga przyjęta.  

 

Projekt został uzupełniony o kierunek 

zapobiegania powstawaniu odpadów 

dotyczący wprowadzenia największej ilości 

opakowań wielokrotnego użycia. 
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Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

164 

17.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 136 

 Plan zaleca koordynację 

działań w poszczególnych 

województwach przy 

rozwoju infrastruktury 

ITPOK (15.2 koordynacja 

działań na poziomie 

poszczególnych województw 

w zakresie planów rozwoju 

infrastruktury służącej 

przetwarzaniu odpadów 

komunalnych (w 

szczególności dla ITPOK) 

oraz ich późniejsza 

realizacja,). Tymczasem we 

wcześniejszych częściach 

Planu zwiększenie liczby 

ITPOK (instalacje 

planowane do realizacji) 

zostało wskazane jako 

poważne zagrożenie dla 

osiągnięcia wymaganych 

poziomów recyklingu 

odpadów komunalnych. 

Plan powinien więc postulować 

ograniczenie zamierzeń w zakresie 

budowy ITPOK, a nie tylko 

„koordynację" ich powstawania 

pomiędzy województwami. 

 

EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Uwaga przyjęta.  

 

Analiza dotycząca termicznego 

przekształcania została zweryfikowana oraz 

zostały wprowadzone stosowne zapisy. 

 

18.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

 Plan postuluje, w obszarze 

Rozszerzonej 

Odpowiedzialności 

Producenta, powiązanie 

stawek opłat z ,jakością" 

wprowadzanych opakowań 

(1. inicjatywa zmiany 

Zamiar ten wymaga szerszego 

wyjaśnienia tym bardziej, że traktowany 

literalnie może prowadzić do 

nadmiernego „odchudzania" czy 

zubożania struktury opakowania, co w 

przypadku opakowań środków 

spożywczych może zagrozić 

EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Uwaga przyjęta. 

 

Opłata produktowa nie ma na celu 

wymuszenia ekoprojektowania, ale posiada 

charakter sankcji za nieosiągnięcie 

wymaganych poziomów odzysku i 

recyklingu.    
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dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 
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podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.2.5. 

Opakowania i 

odpady 

opakowaniowe, 

str. 139 

przepisów prawa w zakresie 

modyfikacji systemowych 

odnoszących się do zasady 

rozszerzonej 

odpowiedzialności 

producenta (w 

szczególności w odniesieniu 

do głównego strumienia 

odpadów oraz z 

uwzględnieniem 

zwiększenia powiązań 

jakości wprowadzanych 

produktów oraz stawek 

opłat – by zachęcać 

producentów do eko-

projektowania itp.),). 

Zamiar ten wymaga 

szerszego wyjaśnienia tym 

bardziej, że traktowany 

literalnie może prowadzić 

do nadmiernego 

„odchudzania" czy 

zubożania struktury 

opakowania, co w 

przypadku opakowań 

środków spożywczych 

może zagrozić 

bezpieczeństwu i ochronie 

samego produktu 

żywnościowego. 

bezpieczeństwu i ochronie samego 

produktu żywnościowego. 

Opakowania

ch 

Wydaje się, że rzeczywiście wiązanie  opłaty 

produktowej z ekoprojektowaniem nie jest do 

końca uzasadnione. 

 

19.  
aKpgo 

2014 

Rozdział 6. 

Sposób 

 Zestaw wskaźników w 

zakresie monitorowania i 

Nie jest jasne, jakie jest przeznaczenie 

wskaźnika: czy liczba etatów w 

EKO-PAK 

Związek 
Uwaga przyjęta. 
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.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

monitoringu i 

oceny 

wdrażania 

planu, str. 145 

oceny wdrażania Planu 

zawiera liczbę etatów w 

administracji centralnej oraz 

wojewódzkiej w zakresie 

gospodarki odpadami. Nie 

wiadomo jednak, jakie jest 

w tym przypadku 

przeznaczenie wskaźnika: 

czy liczba etatów w 

administracji ma wzrosnąć, 

czy nie. 

administracji ma wzrosnąć, czy nie. Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Wskaźnik został usunięty. 

20.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 6. 

Sposób 

monitoringu i 

oceny 

wdrażania 

planu, str. 145 

 Plan nie ujmuje w ogóle 

liczby miejsc pracy, które 

dzięki jego realizacji 

powinny powstać np. w 

branży zajmującej się 

gospodarką odpadami 

(tymczasem powstanie 

nowych miejsc pracy jest 

jednym z celów Gospodarki 

o Obiegu Zamkniętym). 

Powstaje więc pytanie, czy 

naprawdę jedynym 

skutkiem realizacji Planu w 

dziedzinie rozwoju rynku 

pracy ma być zmiana (np. 

wzrost) liczby etatów w 

administracji publicznej. 

Pozostaje pytanie, czy naprawdę jedynym 

skutkiem realizacji Planu w dziedzinie 

rozwoju rynku pracy ma być zmiana (np. 

wzrost) liczby etatów w administracji 

publicznej. 

 

EKO-PAK 

Związek 

Pracodawcó

w Przemysłu 

Opakowań i 

Produktów 

w 

Opakowania

ch 

Uwaga przyjęta. 

 

Wskaźnik został usunięty. 

21.  

aKpgo 

2014 

Uwaga ogólna Niezrozumiałe są 

założenia aksjologiczne 

przyjęte w projekcie 

dokumentu. I tak: 

  ZWIĄZEK 

PRACODA

WCÓW 

GOSPODA

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Założenia aksjologiczne aKpgo w żadnym 

zapisie nie rozstrzygają / nie forsują sposobu 
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Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

1.1. Rozstrzygnięcia 

dotyczące technologii w 

sposób ewidentny forsują 

jeden typ przetwarzania, 

tj. spalanie. Wbrew 

własnej diagnozie 

autorów projektu co do 

deficytu strumieni 

odpadowych, nie stawia 

się tamy budowy 

kilkunastu kolejnych tego 

typu instalacji (dokładnie: 

18 instalacji, gdy dodać 6 

w trakcie budowy  i 1 w 

trakcie przebudowy, to w 

ciągu kilku lat 

mielibyśmy aż 25 

spalarni. Mimo 

werbalnego preferowania 

odzysku materiałowego, 

spalanie otrzymuje 

preferencyjną ścieżkę  

inwestycji 

dopuszczalnych do 

realizacji. Nie bierze się 

tu pod uwagę – co bardzo 

istotne - faktu, że istnieje 

bardzo realne 

niebezpieczeństwo, iż 

nowa dyrektywa 

odpadowa wykluczy z 

grona metod 

RKI 

ODPADAM

I 

przetwarzania odpadów jakim jest „spalanie”. 

Wprost przeciwnie, w wielu miejscach Planu 

podkreślana jest konieczność postępowania z 

odpadami zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania. 

Żadnym zapisem aKpgo nie preferuje 

tworzenia instalacji do spalania odpadów, a 

tym bardziej jako instalacji „pierwszego 

kontaktu” z odpadami. 

Zamieszczona w aKpgo informacja nt. planu 

budowy instalacji do spalania odpadów ma 

służyć: 

- wyprowadzeniu wniosku, zgodnie z którym 

spalanie odpadów ma stanowić uzupełnienie 

systemu gospodarowania odpadami w kraju, 

oraz 

- wskazaniu konieczności analizy strumienia 

odpadów komunalnych (w ramach 

aktualizacji WPGO) w regionach gospodarki 

odpadami komunalnymi oraz gruntownego 

rozważenia zasadności tworzenia 

poszczególnych instalacji do 

zagospodarowywania odpadów. 
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Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 
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wniosek 

PROSZĘ 
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Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 
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numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

preferowanego sposobu 

postępowania z 

odpadami, tzw. odzysk 

energii (nie będący 

odzyskiem w rozumieniu 

preferowanych metod 

postępowania z 

odpadami). Wielokrotnie 

też zapewniano, iż 

spalanie-zgodnie z 

hierarchią postępowania z 

odpadami- będzie metodą 

unieszkodliwiania 

odpadów resztkowych, a 

nie wiodącą technologią 

dedykowaną odpadom 

zmieszanym. Z 

przyjmowanych milcząco 

bądź expressis verbis 

założeń, autorzy projektu 

uKPG02014 uznali, że to 

właśnie spalarnie będą 

instalacjami "pierwszego 

kontaktu" dla strumieni 

zmieszanych. Jest to 

niezgodne z wytycznymi 

Unii Europejskiej a także 

z dotychczasowym  

stanowiskiem 

Ministerstwa Środowiska. 

22.  
aKpgo 

2014 

Uwaga ogólna Niezrozumiałe są 

założenia aksjologiczne 

  ZWIĄZEK 

PRACODA
Uwaga nieprzyjęta. 
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Dokument 
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jest dana 
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KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

przyjęte w projekcie 

dokumentu. I tak: 

1.2. Niezrozumiale 

dlaczego autorzy projektu 

uznają instalacje MBP, 

jako inwestycje niemające 

wpływu na zwiększenie 

odzysku materiałowego, 

skoro jeden z modułów tj. 

,,mechaniczny"- z 

definicji polega na 

odzysku materiałowym! 

Wszystkie badania 

morfologii odpadów 

zmieszanych wskazują na 

duży udział frakcji 

materiałowej. Tym 

bardziej to niezrozumiałe, 

że- jak sami autorzy 

projektu wskazują- jest to 

jak dotychczas jedyna 

efektywna forma odzysku 

materiałowego wobec 

niespecjalnych postępów 

w zakresie zbiórki 

selektywnej. 

Reasumując wybory 

aksjologiczne 

prezentowane przez 

autorów projektów często 

zaprzeczają diagnozom, 

mogą być całkowicie 

WCÓW 

GOSPODA

RKI 

ODPADAM

I 

Założenia aksjologiczne aKpgo w żadnym z 

zapisów nie wskazują, iż instalacje MBP to 

„inwestycje niemające wpływu na 

zwiększenie odzysku materiałowego”. 

aKpgo wskazuje m.in.  

- iż MBP powinny być dostosowywane w 

celu możliwości pracy na odpadach 

selektywnie zebranych (nie zmieszanych),  

- że są to aktualnie i w perspektywie 

najbliższych lat instalacje stanowiące (z 

uwagi na krajowe uwarunkowania) element 

krajowego systemu gospodarowania 

odpadami. 

Jednakże co najważniejsze, aKpgo wskazuje, 

iż przetwarzanie zmieszanych odpadów 

komunalnych w MBP nie gwarantuje 

pozyskania surowców do odzysku 

materiałowego prowadzonego w możliwie 

najbardziej efektywny sposób.  

Z tego względu  należy rozwijać selektywną 

zbiórkę oraz instalacje do przetwarzania tych 

odpadów. 



21 
 
 

ssL

.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 
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proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

sprzeczne z nowymi 

trendami UE, a nadto 

wynikają ze specyficznej i 

mało uzasadnionej 

„swobody twórczej” 

autorów projektu. 

23.  

aKpgo 

2014 

Uwaga ogólna W projekcie aktualizacji 

Kpgo jako podstawę 

reasumpcji przyjęto rok 

2013, co wydaje się 

logiczne ze względu na 

pewność danych (zostały 

zweryfikowane). Ale 

właśnie w 2014 r. oddano 

do użytku wiele nowych 

inwestycji o statusie 

RIPOK, co mogłoby 

wskazać na jeszcze 

większy niż w 

deklarowanym projekcie 

deficyt strumienie 

odpadowych. Dla analizy 

odpadów dane można 

przyjąć z roku 2013 (rok 

bazowy), natomiast 

roczne sprawozdania za 

rok 2014 uwzględniają 

oddane do użytkowania 

kolejne instalacje w 

ramach pełnego roku 

funkcjonowania 

wojewódzkich planów 

  ZWIĄZEK 

PRACODA

WCÓW 

GOSPODA

RKI 

ODPADAM

I 

Uwaga przyjęta. 
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Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

gospodarki odpadami. 

Stan aktualny – bazowy 

winien się odnosić do 

najbardziej zbliżonych 

danych do stanu 

aktualnego, czyli – co 

najmniej pełnego roku 

funkcjonowania 

istniejących i powstałych 

instalacji, co przekłada się 

na wydajności instalacji 

we poszczególnych 

województwach i stanowi 

wiarygodną bazę na 

określenie potrzeb w tym 

zakresie na lata 

programowania Kpgo. 

24.  

aKpgo 

2014 

 W aktualizacji Kpgo 

powinno się wskazać 

instalacje do termicznego 

zagospodarowania frakcji 

palnych pochodzących z 

przetwarzania 

zmieszanych odpadów 

komunalnych w RIPOK 

po procesie mechaniczno-

biologicznego 

przetwarzania odpadów. 

Biorąc pod uwagę 

wymagania prawne 

wynikające z art. 35 ust. 7 

ustawy z dnia 14 grudnia 

  ZWIĄZEK 

PRACODA

WCÓW 

GOSPODA

RKI 

ODPADAM

I 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

aKpgo wyznacza kierunki w zakresie 

termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych. W aKpgo wskazano ramowe 

cele planowane do osiągnięcia w ujęciu 

krajowym w różnych horyzontach czasowych. 

Szczegółową analizę będą zawierać 

wojewódzkie plany gospodarki odpadami. 
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Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

2012 r. o odpadach (Dz. 

U. z 2013 r. poz. 21, z 

późn. zm.) wojewódzki 

plan gospodarki odpadami 

i służyć realizacji 

zawartych w nim celów, 

niezbędne jest zatem 

wyznaczanie kierunków 

w zakresie termicznego 

przekształcania tych 

odpadów w kpgo. 

25.  

aKpgo 

2014 

 Wnosimy o rozważenie 

zakazu prowadzenia 

selektywnej zbiórki szkła 

łącznie z innymi 

odpadami. 

  ZWIĄZEK 

PRACODA

WCÓW 

GOSPODA

RKI 

ODPADAM

I 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Ewentualne wprowadzenie zakazu 

prowadzenia selektywnej zbiórki frakcji szkła 

opakowaniowego łącznie z innymi odpadami 

będzie możliwe w ramach 

rozporządzenia w sprawie szczegółowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych 

frakcji odpadów. 

W aKpgo wskazano na zasadność 

prowadzenia selektywnego zbierania frakcji 

szkła opakowaniowego. 

26.  

aKpgo 

2014 

Uwaga 

metodologiczna 

 Projekt aktualizacji 

Krajowego Planu 

nierównomiernie traktuje 

stan otoczenia prawnego 

regulującego gospodarkę 

danymi rodzajami 

odpadów. O ile w obszarze 

odpadów komunalnych 

podstawą do analiz jest stan 

Brak jest więc konsekwencji w przyjęciu 

jednolitego dla wszystkich rodzajów 

odpadów roku wyjściowego do tworzenia 

Planu. Co więcej, oparcie analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi na 

częściowo nieaktualnym  stanie prawnym 

prowadzi do niekompletnych spostrzeżeń, 

wniosków i zaleceń w obszarze tej 

kategorii odpadów. 

POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I  

Związek 

Pracodawcó

Uwaga przyjęta. 

 

Uzupełniono treść w zakresie nowelizacji 

ustawy o otrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (zgodnie ze aktualnym stanem 

prawnym). 
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Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

prawny obowiązujący w 

2013 r., a więc 

nieuwzględniający choćby 

poważnej nowelizacji 

ustawy o otrzymaniu 

czystości i porządku w 

gminach (nowelizacja z 28 

listopada 2014 r.) to np. w 

zużytym sprzęcie 

elektrycznymi 

elektronicznym za podstawę 

przyjęto stan prawny 

jeszcze nie obowiązujący 

(ustawa z 11 września 2015 

r., podpisana przez 

Prezydenta RP w dniu 5 

października br.). 

w 

27.  

aKpgo 

2014 

Uwaga 

metodologiczna 

 Projekt aktualizacji 

Krajowego Planu 

prognozuje przyrost masy 

odpadów komunalnych w 

roku 2030 średnio o 11,2% 

w stosunku do roku 2013. 

Powstaje więc pytanie o 

podstawy do takiego 

szacunku biorąc pod uwagę 

że: 

a. Plan zakłada zerwanie 

związku ilości 

wytwarzanych odpadów 

komunalnych ze 

wzrostem PKB, 

Nasuwa się wątpliwość, czy szacunki 

dotyczące poziomu wzrostu masy 

odpadów komunalnych w horyzoncie 

najbliższych 15 lat nie są sprzeczne z 

innymi kluczowymi założeniami Planu. 

POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Metodyka wyliczania prognoz wzrostu 

odpadów komunalnych uwzględnia wszystkie 

składowe wymienione przez autora uwagi. 

Natomiast w przypadku Polski cel dotyczy 

utrzymania wzrostu gospodarczego przy 

całkowitej masie wytwarzanych odpadów na 

stałym poziomie. 
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b .wg Planu liczba 

ludności Polski w 2030 

r. będzie mniejsza 

(ujemny przyrost 

naturalny) niż w roku 

2013 o ponad 1 mln 

osób, 

c. prowadzone będą 

liczne, szeroko 

zakrojone działania na 

rzecz zapobiegania 

powstawania odpadów 

(przeciwdziałanie 

marnotrawstwu 

żywności, ponowny 

użytek i naprawa, eko-

projektowanie), których 

celem ma być wyraźne 

zmniejszenie masy 

powstających odpadów 

komunalnych. 

28.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 2. 

Analiza stanu 

gospodarki 

odpadami 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji 

 Zapobieganie powstawania 

odpadów żywnościowych 

jest istotną kwestią z punktu 

widzenia gospodarki 

odpadami, ale należy 

podejść do tego problemu z 

dużą rozwagą. Niektóre 

działania, jakie Plan określa 

w tym względzie, 

wymagają doprecyzowania 

lub głębokiej rewizji. 

Oznakowanie produktów spożywczych 

wynika przede wszystkim z 

rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady 1169/2011, które 

nakazuje oznakowanie produktów 

spożywczych datą minimalnej trwałości 

do spożycia lub terminem przydatności 

do spożycia. Rozporządzenie to 

obowiązuje kraje członkowskie UE 

wprost i jakikolwiek zamysł 

,jednoznacznego oznakowania 

POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Uwaga przyjęta. 
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Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

Zapobieganie 

powstawaniu 

odpadów 

komunalnych, 

rodzaje, źródła 

powstawania, 

ilość i jakość 

wytwarzanych 

odpadów 

komunalnych 

Idea wdrażania 

jednoznacznego 

oznakowania informującego 

o okresie przydatności do 

spożycia jest właśnie takim 

przykładem. 

informującego o okresie przydatności do 

spożycia" nie maże być z nim sprzeczny. 

29.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 2. 

Analiza stanu 

gospodarki 

odpadami 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji 

Zapobieganie 

powstawaniu 

odpadów 

komunalnych, 

rodzaje, źródła 

powstawania, 

ilość i jakość 

wytwarzanych 

odpadów 

komunalnych, 

od str. 14 

 Zastanowienia wymaga też 

pomysł promowania 

kupowania produktów, 

które nie są nadmiernie 

pakowane. Plan w żadnej 

mierze nie precyzuje 

jednak, czym jest owo 

„nadmierne pakowanie". 

Konieczność doprecyzowania 

terminologii. 

POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Uwaga przyjęta. 
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30.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 2. 

Analiza stanu 

gospodarki 

odpadami 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 34-35 

 Wśród kluczowych 

problemów w zakresie 

gospodarki odpadami 

komunalnymi pominięta 

zastała zupełnie kwestia 

ujednolicenia standardów 

selektywnej zbiórki 

odpadów z gospodarstw 

domowych. W Planie 

kilkukrotnie wskazuje się 

na niedostatek selektywnie 

zebranych odpadów oraz 

zbyt wysoki poziom 

odpadów zmieszanych. 

Nie tylko za mało rozwinięta 

infrastruktura do selektywnej zbiórki, ale 

też brak jednolitych, wysokich 

standardów selektywnej zbiórki oraz brak 

określenia zasad, po spełnieniu których 

odpad uznaje się za selektywnie zebrany, 

są istotnymi barierami dla zwiększenia 

masy odpadów posegregowanych u 

źródła. Potwierdzeniem tego jest 

zasygnalizowana w Planie konieczność 

likwidacji zbiórki dwupojemnikowej 

(frakcje „sucha" i „mokra") oraz wydanie 

do końca 2016 r. rozporządzenia 

określającego właśnie standardy 

selektywnej zbiórki.                                                                                                                                                                                                                 

POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Uwaga przyjęta. 

 

W kierunkach działań oraz harmonogramie 

zadań uwzględniono zapisy dotyczące 

systemu selektywnego zbierania i odbierania 

odpadów u źródła w celu standaryzacji 

systemu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie całego kraju. 

 

31.  

aKpgo 

2014 

2.2.5. 

Opakowania i 

odpady 

opakowaniowe 

53 

Zapobieganie 

powstawaniu, 

źródła 

powstawania, 

ilości 

wytworzone i 

zagospodarowa

ne, str. 52-53 

 Odpowiednie projektowanie 

i produkcja wyrobów (eko-

projektowanie) są 

niezwykle istotne w 

zapobieganiu powstawania 

odpadów oraz ograniczania 

ich masy, ale mają swoją 

wyraźną granicę. Taka 

granica jest widoczna w 

przypadku opakowań 

środków spożywczych, 

gdzie opakowanie pełni 

przede wszystkim rolę 

ochronną dla żywności. W 

pierwszym rzędzie więc 

takie opakowania powinny 

spełniać zharmonizowane 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

POLSKA 

FEDERACJ
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I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Uwaga przyjęta. 

 

Projekt został uzupełniony o kierunek 

zapobiegania powstawaniu odpadów 

dotyczący wprowadzenia największej ilości 

opakowań wielokrotnego użycia. 
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normy CEN oraz 

Wymagania Zasadnicze 

określone w obecnie 

obowiązującej Dyrektywie 

94/62/WE. Owe 

Wymagania Zasadnicze i 

normy CEN muszą też 

pozostać podstawową, 

wiążącą prawnie normą 

wymagań projektowych dla 

opakowań, zaś wszelkie 

planowane krajowe 

regulacje w zakresie eko-

projektowania nie mogą być 

z tymi zasadami sprzeczne 

(nie mogą też więc 

wykraczać poza 

Wymagania Zasadnicze i 

normy CEN). 

Oczywiście, producenci 

mogą i powinni prowadzić 

własne inicjatywy w 

zakresie zrównoważonej 

gospodarki surowcami i 

wytwarzania opakowań 

przyjaznych dla 

środowiska, ale do czasu 

zmian prawnych 

wynikających np. z nowych 

dyrektyw UE nie mogą być 

do takich zmian 

przymuszani krajową 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W ograniczeniu liczby odpadów duże 

znaczenie ma stosowanie opakowań 

zwrotnych. 

Plan niestety pomija zupełnie kwestię 

wsparcia instytucjonalnego i / lub 

prawnego dla rozwoju gospodarki 

opakowaniami zwrotnymi, np. 

opakowaniami szklanymi po napojach i 

piwie. Tymczasem kwestia kaucji 

zwrotnych jest jednym z wysoko 

ocenianych narzędzi / instrumentów, 

mogących mieć wpływ na fazę 

konsumpcji i użytkowania. Plan jednak 

nie zawiera żadnych kierunków i zaleceń, 

jak te narzędzie upowszechnić tak, aby 
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nadregulacją. 

Plan niestety pomija 

zupełnie kwestię wsparcia 

instytucjonalnego i / lub 

prawnego dla rozwoju 

gospodarki opakowaniami 

zwrotnymi, np. 

opakowaniami szklanymi 

po napojach i piwie. 

Plan jednak nie zawiera 

żadnych kierunków i 

zaleceń, jak te narzędzie 

upowszechnić tak, aby stało 

się wygodne dla 

konsumenta i stosowane 

powszechnie. 

stało się wygodne dla konsumenta i 

stosowane powszechnie. 

32.  

aKpgo 

2014 

2.2.5. 

Opakowania i 

odpady 

opakowaniowe 

53 

Zapobieganie 

powstawaniu, 

źródła 

powstawania, 

ilości 

wytworzone i 

zagospodarowa

ne, str. 52-53 

 W Planie brakuje  analizy, 

wyciagnięcia wniosków 

oraz wyszczególnienia 

zaleceń dla poprawy 

osiąganych poziomów 

recyklingu i odzysku 

opakowań w świetle danych 

GUS za rok 2013. 

Wg danych GUS za 2013 r., do 

osiągnięcia wymogów dyrektywy 

2004/12/WE w zakresie poddania 

recyklingowi odpadów opakowaniowych 

brakuje w Polsce: dla odpadów szkla 

gospodarczego — 16,6 punktów 

procentowych, dla papieru i tektury — 

10,3 pkt. proc., a stali i aluminium — ok. 

15 pkt. proc. Ponieważ rok 2015 jest 

pierwszym rokiem, w którym nie 

obowiązuje już derogacja w osiągnięciu 

wymaganych przez UE. poziomów, tylko 

w latach 2014 — 2015 recykling 

odpadów opakowaniowych w Polsce 

musiałby się zwiększyć: w przypadku 

szkła -- o ponad jedną czwartą, dla 

POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Z danych  za rok 2014 wynika, że poziomy 

recyklingu odpadów opakowaniowych w 

poszczególnych grupach materiałowych 

zostały uzyskane. Wydaje się, że te poziomy 

nie będą w kolejnych latach zagrożone. 

Wobec powyższego analizy nie są niezbędne. 
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papieru i tektury — o blisko jedną piątą, 

zaś dla stali i aluminium — o prawie 

jedną trzecią. 

33.  

aKpgo 

2014 

2.2.5. 

Opakowania i 

odpady 

opakowaniowe 

53 

Zapobieganie 

powstawaniu, 

źródła 

powstawania, 

ilości 

wytworzone i 

zagospodarowa

ne, str. 52-53 

 Plan w ogóle pomija 

zagrożenie niewykonania 

zobowiązań Polski jako 

kraju członkowskiego UE. 

 

Biorąc pod uwagę likwidację możliwości 

wykorzystania nadwyżek z lat 

poprzednich i zauważalny spadek 

poziomu recyklingu w roku 2013 (o czym 

zresztą nadmienia Plan), osiągnięcie 

takich przyrostów (do osiągnięcia 

wymogów dyrektywy 2004/12/WE w 

zakresie poddania recyklingowi odpadów 

opakowaniowych brakuje w Polsce: dla 

odpadów szkla gospodarczego — 16,6 

punktów procentowych, dla papieru i 

tektury — 10,3 pkt. proc., a stali i 

aluminium — ok. 15 pkt. proc.) w tak 

krótkim czasie będzie niezwykle trudne i 

wymagać powinno dodatkowych, 

niezwłocznych działań ze strony Państwa. 

W przeciwnym razie zobowiązania Polski 

jako kraju członkowskiego UE nie 

zostaną wykonane, co narazi nasz kraj na 

sankcje karno-finansowe. 

POLSKA 

FEDERACJ
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NTÓW 
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Pracodawcó
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Uwaga nieprzyjęta. 

 

Z danych  za rok 2014 wynika, że poziomy 

recyklingu odpadów opakowaniowych w 

poszczególnych grupach materiałowych 

zostały uzyskane i to bez nadwyżek. Wydaje 

się, że to poziomy nie będą w kolejnych 

latach zagrożone a obawy wnioskodawcy są 

nieuzasadnione. 

34.  

aKpgo 

2014 

2.2.5. 

Opakowania i 

odpady 

opakowaniowe 

53 

Zapobieganie 

powstawaniu, 

źródła 

powstawania, 

 Powstaje pytanie, jaki 

wpływ ewentualne 

nieosiągnięcie celów 

(poziomów) miałoby na 

egzekucję zapisów 

określonych w ustawie o 

gospodarce opakowaniami i 

odpadami 

opakowaniowymi. 

 POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

Uwaga niezrozumiała. 
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ilości 

wytworzone i 

zagospodarowa

ne, str. 52-53 

w 

35.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 4. 

Przyjęte cele w 

gospodarce 

odpadami 

4.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 125 

 Zawarte w Planie cele w 

zakresie recyklingu 

odpadów komunalnych 

budzą ogromne zdziwienie. 

Dla recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego wykorzystania 

użycia frakcji papieru, 

metali, szkła i tworzyw 

sztucznych w 2020 r. 

przyjęto cel na poziomie 

40% (łączna masa tych 

frakcji). 

Cel taki jest sprzeczny z zapisami 

Dyrektywy 2008/98/WE oraz ustawą o 

utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, w których to obu źródłach 

prawa łączny poziom recyklingu i 

przygotowania do recyklingu tych 4 w/w 

frakcji odpadów komunalnych ustalony 

został na co najmniej 50% w 2020 r. 

POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Uwaga przyjęta. 

 

Skorygowano na 50%. 

36.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 4. 

Przyjęte cele w 

gospodarce 

odpadami 

4.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 125 

 

ORAZ: 

 

 Powstaje pytanie, czy tak 

błędnie określony cel (w 

zakresie recyklingu 

odpadów komunalnych-

40%, zamiast 50%) nie 

rzutuje na pozostałe cele 

zapisane w Planie, a 

dotyczące recyklingu, 

termicznego przekształcania 

oraz mechaniczna-

biologicznego 

przekształcania całości 

odpadów komunalnych. 

 POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Uwaga przyjęta. 

 

Skorygowano na 50%. 
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Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

Pozostałe cele 

zapisane w 

Planie, a 

dotyczące 

recyklingu, 

termicznego 

przekształcania 

oraz 

mechaniczna-

biologicznego 

przekształcania 

całości 

odpadów 

komunalnych 

37.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 4. 

Przyjęte cele w 

gospodarce 

odpadami 

4.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 125 

 

 Plan zakłada ujednolicenie 

systemu selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych na terenie 

całego kraju do końca 2016 

r. Powstaje więc pytanie: 

a. czy oznacza to 

obowiązywanie 

jednolitych 

standardów 

selektywnej zbiórki 

już od 2017 r., czy też 

zakładany jest okres 

dostosowawczy 

(vacatio legis), a jeśli 

tak, to jak długi, 

Plan zakłada 

ujednolicenie systemu 

Niestety, w Planie na ten temat nie ma 

żadnej wzmianki, co jest jego poważną 

wadą koncepcyjną. 

POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Kwestia ta nie będzie szczegółowo 

regulowana w Planie, ale w rozporządzeniu 

Ministra Środowiska wydanym na podstawie 

art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.). 

Projekt rozporządzenia jest we wstępnej fazie 

przygotowania, będzie on również regulował 

kwestie vacatio legis. 
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Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych na 

terenie całego kraju do 

końca 2016 r. 

Powstaje więc 

pytanie: 

b. jak ten system 

selektywnej zbiórki 

winien po 

ujednoliceniu 

wyglądać (4 

pojemniki, 5 czy też 

więcej). 

38.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji 

 Przyjęte w Planie kierunki 

działań są w kilku 

przypadkach 

niekonsekwentne;  

nie korespondują też 

niekiedy ze wcześniejszymi 

analizami ani z 

harmonogramem 

realizowanych działań. 

 

 POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Uwaga przyjęta. 

 

Uwaga jest zbyt ogólna, jednakże projekt 

został przeanalizowany i stosownie 

zweryfikowany.  
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Dokument 

do którego 
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jest dana 
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PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

  

ORAZ 

 

Rozdział 8. 

Załączniki 

8.1. Ocena 

stosowanych 

środków z 

zakresu 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów, str. 

164 

39.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji 

  

 W zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów, 

brak jest określenia działań 

dla wsparcia i promowania 

systemów gospodarki 

opakowaniami zwrotnymi, 

w szczególności 

opakowaniami szklanymi 

po napojach i piwie. 

Tymczasem w 

harmonogramie działań 
kaucja za opakowania 

zwrotne została uznana za 

narzędzie o wysokiej 

skuteczności dla 

zapobiegania powstawaniu 

odpadów. 

 

 POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Uwaga przyjęta.  

 

Projekt został uzupełniony o kierunek 

zapobiegania powstawaniu odpadów 

dotyczący wprowadzenia największej ilości 

opakowań wielokrotnego użycia i stworzenia 

systemu do pobierania kaucji. 
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Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

ORAZ 

 

Rozdział 8. 

Załączniki 

8.1. Ocena 

stosowanych 

środków z 

zakresu 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów, str. 

164 

40.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i inne 

odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 136 

 Plan zaleca koordynację 

działań w poszczególnych 

województwach przy 

rozwoju infrastruktury 

ITPOK (15.2 koordynacja 

działań na poziomie 

poszczególnych województw 

w zakresie planów rozwoju 

infrastruktury służącej 

przetwarzaniu odpadów 

komunalnych (w 

szczególności dla ITPOK) 

oraz ich późniejsza 

realizacja,). Tymczasem we 

wcześniejszych częściach 

Planu zwiększenie liczby 

ITPOK (instalacje 

planowane do realizacji) 

zostało wskazane jako 

poważne zagrożenie dla 

Plan powinien więc postulować 

ograniczenie zamierzeń w zakresie 

budowy ITPOK, a nie tylko 

„koordynację" ich powstawania 

pomiędzy województwami. 

 

POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Uwaga przyjęta.  

 

Analiza dotycząca termicznego 

przekształcania została zweryfikowana oraz 

zostały wprowadzone stosowne zapisy. 
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Dokument 
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jest dana 

uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

osiągnięcia wymaganych 

poziomów recyklingu 

odpadów komunalnych. 

41.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.2.5. 

Opakowania i 

odpady 

opakowaniowe, 

str. 139 

 Plan postuluje, w obszarze 
Rozszerzonej 

Odpowiedzialności Producenta, 

powiązanie stawek opłat z 
,jakością" wprowadzanych 

opakowań (1. inicjatywa 

zmiany przepisów prawa w 
zakresie modyfikacji 

systemowych odnoszących się 

do zasady rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta 

(w szczególności w odniesieniu 

do głównego strumienia 
odpadów oraz z 

uwzględnieniem zwiększenia 

powiązań jakości 
wprowadzanych produktów 

oraz stawek opłat – by 

zachęcać producentów do eko-
projektowania itp.),). Zamiar 

ten wymaga szerszego 

wyjaśnienia tym bardziej, że 
traktowany literalnie może 

prowadzić do nadmiernego 
„odchudzania" czy zubożania 

struktury opakowania, co w 

przypadku opakowań środków 
spożywczych może zagrozić 

bezpieczeństwu i ochronie 

samego produktu 

żywnościowego. 

Zamiar ten wymaga szerszego 

wyjaśnienia tym bardziej, że traktowany 

literalnie może prowadzić do 

nadmiernego „odchudzania" czy 

zubożania struktury opakowania, co w 

przypadku opakowań środków 

spożywczych może zagrozić 

bezpieczeństwu i ochronie samego 

produktu żywnościowego. 

POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Uwaga przyjęta. 

 

Opłata produktowa nie ma na celu 

wymuszenie ekoprojektowania, ale posiada 

charakter sankcji za nieosiągnięcie 

wymaganych poziomów odzysku i 

recyklingu.    

Wydaje się, że rzeczywiście wiązanie  opłaty 

produktowej z ekoprojektowaniem nie jest do 

końca uzasadnione. 

 

42.  
aKpgo 

2014 

Rozdział 6. 

Sposób 

 Zestaw wskaźników w zakresie 

monitorowania i oceny 
Nie jest jasne, jakie jest przeznaczenie 

wskaźnika: czy liczba etatów w 

POLSKA 

FEDERACJ
Uwaga przyjęta. 
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Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 
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PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo201

4 i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
Stanowisko 

monitoringu i 

oceny 

wdrażania 

planu, str. 145 

wdrażania Planu zawiera liczbę 
etatów w administracji 

centralnej oraz wojewódzkiej w 

zakresie gospodarki odpadami. 
Nie wiadomo jednak, jakie jest 

w tym przypadku 

przeznaczenie wskaźnika: czy 
liczba etatów w administracji 

ma wzrosnąć, czy nie. 

administracji ma wzrosnąć, czy nie. A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Wskaźnik został usunięty. 

43.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 6. 

Sposób 

monitoringu i 

oceny 

wdrażania 

planu, str. 145 

 Plan nie ujmuje w ogóle liczby 

miejsc pracy, które dzięki jego 
realizacji powinny powstać np. 

w branży zajmującej się 
gospodarką odpadami 

(tymczasem powstanie nowych 

miejsc pracy jest jednym z 
celów Gospodarki o Obiegu 

Zamkniętym). 

Powstaje więc pytanie, czy 
naprawdę jedynym skutkiem 

realizacji Planu w dziedzinie 

rozwoju rynku pracy ma być 

zmiana (np. wzrost) liczby 

etatów w administracji 

publicznej. 

Pozostaje pytanie, czy naprawdę jedynym 

skutkiem realizacji Planu w dziedzinie 

rozwoju rynku pracy ma być zmiana (np. 

wzrost) liczby etatów w administracji 

publicznej. 

 

POLSKA 

FEDERACJ

A 

PRODUCE

NTÓW 

ŻYWNOŚC

I 

Związek 

Pracodawcó

w 

Uwaga przyjęta. 

 

Wskaźnik został usunięty. 

 


