
UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ  Z KOMISJĄ  WSPÓLNĄ  RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Informacja o projekcie: 
Tytuł 
	

Projekt Uchwa ły Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 
Minister Ś rodowiska 

Projekt z dnia 
Autor 

Informacje o zgłaszającym uwagi: 
Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego za po ś rednictwem Biura Zwi ązku Województw RP 
Organizacja samorządowa Związek Województw RP 

Osoba do kontaktu 
Dariusz Wojdat — Kierownik Oddz. CZGO Dep. Rolnictwa i Środowiska 

e-mail dariusz.wojdat@Iubelskie.pl  
tel. (81) 44 16 788 

Uwagi: 

L
p '  

Część  dokumentu, 
do którego odnosi 
się  uwaga (np. art., 

nr str., rozdzia ł) 

Treść  uwagi (propozycja 
zmian) 

Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 
stanowiska resortu 

i _ 

Załącznik do 
Uchwały Rady 
Ministrów w 
sprawie Krajowego 
planu gospodarki 
odpadami Rozdz. 
4 - Przyjęte cele w 
gospodarce 
odpadami pkt 3 

Zrezygnowanie z celu 
50-procentowego 
poziomu recyklingu 
odpadów komunalnych 
w 2020 r. lub przyj ęcie 
go na odpowiednio 
niższym, bardziej 
realnym i możliwym do 
osiągnięcia poziomie. 

Cel ten nie zosta ł  wyszczególniony we wniosku 
zmieniającym dyrektywę  2008/98/WE w sprawie 
odpadów (nr ref.: 2015/0275 (COD)). Osi ągnięcie 
docelowego zakładanego w ww. wniosku 65- 
procentowego poziomu przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych w 2030 r. niewątpliwie wymaga 
stopniowego zwiększania w kolejnych latach 
wymaganych poziomów w zakresie przygotowania 
do ponownego użycia i recyklingu odpadów 
komunalnych, jednak przyj ęty w projekcie 
aKpgo2014 50-procentowy poziom recyklingu 
odpadów komunalnych już  w 2020 r. jest niczym 
nieuzasadniony i nie wynika z żadnych dokumentów 
Unii Europejskiej 

2. 

Załącznik do 
Uchwa ły Rady 
Ministrów w 
sprawie Krajowego 
planu gospodarki 
odpadami Rozdz. 
5- Kierunki dzia łań  

Zrezygnowanie z zapisu 
dot. bilansowanie mocy 
przerobowych instalacji 
TPOK w skali 
województwa. 

W rozdziale 5.1. du żą  wątpliwość  budzą  zapisy 
mówiące o uniemożliwieniu finansowania ze 
ś rodków publicznych (tj. ze ś rodków funduszy 
ochrony ś rodowiska, funduszy UE jak i budżetu 
państwa oraz samorządów) instalacji termicznego 
przekszta łcania odpadów pochodzących z odpadów 
komunalnych (RDF, preRDF) jeżeli udzia ł  w 

Wypełniony formularz nale ży przesłać  na adres: kwrist@mac.gov.pl  w formacie umoż liwiającym edycję . 

Plik nale ży zapisa ć  np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; M Ś  udostępnianiu inf. o ś rodowisku — m.Kraków. 



w zakresie 
zapobiegania 
powstawaniu 
odpadów i 

kształtowania 
systemu 
gospodarki 
odpadami, 
podrozdzia ł  5.1 
Odpady 
komunalne, w tym 
odpady żywności i 

inne odpady 
ulegające 
biodegradacji 
(pkt 4c i d) 

województwie lub kraju masy termicznie 
przeksztalconych odpadów komunalnych oraz 
odpadów pochodzących z przetworzenia odpadów 
komunalnych w stosunku do wytworzonych 
odpadów komunalnych przekroczy 30% (udzia ł  ten 
uwzględnia możliwości spalania odpadów w 
cementowniach i innych obiektach 
przekszta łcających termicznie odpady komunalne). 
Przy zastosowaniu obecnie funkcjonujących 
przepisów prawa nie można odnieść  ilości 
przeksztalconych termicznie odpadów 
pochodzących z odpadów komunalnych w 
cementowniach do ilo ści odpadów komunalnych 
wytwarzanych w granicach województwa. Nale ży 
podkreś lić , że paliwo alternatywne poddawane 
odzyskowi w cementowniach to nie tylko odpady 
pochodzące z wojewódzkich czy krajowych 
instalacji zagospodarowania odpadów, s ą  to 
również  odpady pochodzące spoza granic Polski w 
ramach transgranicznego przemieszczania 
odpadów. Bilansowanie udzia łu masy termicznie 
przekszta łcanych odpadów w skali województw, w 
których zlokalizowane s ą  cementownie wykaże 
znaczące nadwyżki przekszta łconych termicznie 
odpadów w odniesieniu do granicznych 30%. Do 
udzia łu tego zostan ą  wliczone odpady zarówno z 

terenu województwa, kraju oraz spoza jego granic. 
Uniemożliwi to pozyskanie środków finansowych na 
nowe instalacje przeznaczone do termicznego 
przekszta łcania odpadów RDF, preRDF pomimo 
wyrażnych sygna łów operatorów instalacji o braku 
możliwości ich przekazania. Wynika to mi ędzy 
innymi z faktu, iż  cementownie do swojej produkcji 
wymagają  wysokiej jakości paliwa, którego 
parametrów nie s ą  w stanie uzyskać  zakłady 
zagospodarowania odpadów. 
W odniesieniu do powyższych zapisów KPGO 
właściwe byłoby uwzględnienie możliwości 
bilansowanie mocy przerobowych instalacji TPOK w 
skali kraju a nie w skali województwa. 

3. 
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UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ  Z KOMISJĄ  WSPÓLNĄ  RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Informacja o projekcie: 

Tytu ł  Krajowy plan gospodarki odpadami 

Autor Minister Ś rodowiska 

Projekt z dnia 9 marca 2016 r. 

Informacje o zgłaszającym uwagi: 

Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego za po średnictwem Biura Zwi ązku Województw RP 
Organizacja samorządowa Związek Województw RP 

Osoba do kontaktu 
Magdalena Kontowicz 

e-mail 

tel. 

Uwagi: 

Lp. 

Część  dokumentu, 

do którego odnosi 

się  uwaga (np. a rt.,  
nr str., rozdzia ł) 

Treść  uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 

stanowiska reso rtu 

1. 

Rozdział 4 pkt. 3 a i 

b 

Zapis punktu 3a stoi w sprzeczno ści 

z zapisem punktu 3b. Proponujemy 

wykreś lenie punktu 3b w części 

dotyczącej odpadów komunalnych. 

Proponowany zapis: „b) do 2020 

roku termicznemu przekszta łceniu 
powinno być  poddane nie wi ęcej ni ż  
30% odpadów". Osi ągnięcie 65% 

celu recyklingu odpadów 

komunalnych w 2030 r. będzie 

bardzo trudne je ś li nie niemoż liwe, 

dlatego wskazywanie takiego 

poziomu ju ż  w 2025 roku jest 

ca łkowicie nieuzasadnione (punkt 

3b). 

Cele okre ś lone w projekcie Kpgo 

wykraczają  poza te okre ś lone przez 

KE w dniu 2 grudnia 2015 r. i nie 

maj ą  umocowania w ustawie o 

odpadach. 

2. 

3. 

Wypełniony formularz nale ży przestać  na adres: kwrist@mac.gov.pl  w formacie umoż liwiającym edycję . 

Plik nale ży zapisa ć  np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; M Ś  udostępnianiu inf. o ś rodowisku — m.Kraków. 
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Projekt stanowiska przygotowany przez Województwo Ś ląskie 

STANOWISKO 

KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP 

z dnia ... kwietnia 2016 r. 

w sprawie wymaganego do osi ągnięcia 
poziomu recyklingu odpadów komunalnych w 2020 roku 

W dniu 2 grudnia 2015 r. opublikowany zostal pakiet Komisji Europejskiej dotycz ący 

budowania gospodarki o obiegu zamkni ętym obejmujący prawnie wiążące cele dotycz ące 

odpadów, wśród których wymienia si ę  wspólny dla wszystkich cz łonków Unii Europejskiej cel 

w zakresie przygotowania do ponownego u życia i recyklingu odpadów komunalnych na 

poziomie 65 procent (w tym 75 procent dla odpadów opakowaniowych) do roku 2030, czy te ż  
wiążący cel ograniczenia składowania odpadów komunalnych do maksymalnie 10 procent do 

2030 r. Cele dotycz ące wymaganych do osiągnięcia poziomów przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2025 r. i 2030 r. wynoszące kolejno 60 procent 

i 65 procent zosta ły uwzględnione we wniosku zmieniaj ącym dyrektywę  2008/98/WE 

w sprawie odpadów (nr ref.: 2015/0275 (COD)). 

Zapisy powyższego pakietu oznaczaj ą  konieczno ść  podj ęcia na szeroką  skalę  pilnych 

działań  związanych z rozbudową  infrastruktury umo żliwiającej selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych u źródła, w tym bioodpadów, tj. najbli żej miejsc ich wytwarzania. 

Takie działania, maj ące na celu zapobieganie mieszaniu odpadów, dadz ą  gwarancj ę  uzyskania 

wysokiej jakości surowców wtórnych oraz czystych odpadów ulegaj ących biodegradacji 

pozwalaj ących na ich dalszy recykling i tym samym osi ągnięcie wyznaczonych celów 

w gospodarce odpadami komunalnymi. 

Jednakże w projekcie aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 

(aKpgo2014) przekazanym w dniu 4 lutego 2016 r. drog ą  elektroniczną  z Departamentu 

Gospodarki Odpadami Ministerstwa Środowiska cz łonkom Zespo łu ds. aktualizacji krajowego 

i wojewódzkich planów gospodarki odpadami, poza wyżej wymienionymi, zostal zapisany 

wymagany do osiągnięcia cel 50-procentowego poziomu recyklingu odpadów komunalnych 

w 2020 roku. Należy zauważyć , że cel taki nie zostal wyszczególniony 

w ww. wniosku zmieniaj ącym dyrektywę  w sprawie odpadów. W art .  11 ust. 2 dyrektywy 

w sprawie odpadów określono 50-procentowy cel dotycz ący przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu materia łów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik 

i szkło z gospodarstw domowych i podobnych odpadów oraz 70-procentowy cel dotycz ący 

przygotowania do ponownego u życia, recyklingu i innych sposobów odzysku odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych innych ni ż  niebezpieczne; oba cele, tak że uwzględnione 

w projekcie aKpgo2014, maj ą  zostać  osiągnięte do 2020 r. 



Osiągnięcie docelowego 65-procentowego poziomu przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych w 2030 r. niewątpliwie wymaga stopniowego 
zwiększania w kolejnych latach wymaganych poziomów w zakresie przygotowania 

do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych, jednak przyj ęty w projekcie 
aKpgo2014 50-procentowy poziom recyklingu odpadów komunalnych ju ż  w 2020 r. 
jest niczym nieuzasadniony i nie wynika z żadnych dokumentów Unii Europejskiej. 

Konsekwencje: 

W aktualnym stanie prawnym gmina, która nie wykonuje obowi ązku, o którym mowa 
w art .  3b lub art .  3c ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 j.t. z pó źn. zm.) podlega karze pieni ężnej nakładanej 
przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska i dlatego można przypuszcza ć ,  
że podobne sankcje b ędą  obowiązywały w przypadku nieosi ągniecia okre ślonego  
w zaktualizowanym Krajowym planie gospodarki odpadami 50-procentowego poziomu 
recyklingu odpadów komunalnych w 2020 r. W przypadku zastosowania obecnego sposobu  
obliczania kary pieni ężnej jako iloczynu jednostkowej stawki op łaty za umieszczenie  
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na sk ładowisku, okre ślonej  
w przepisach wydanych na podstawie a rt .  290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo  
ochrony środowiska, i brakuj ącej masy odpadów komunalnych wyrażonej w Mg, wymaganej  
do osiągnięcia 50-procentowego poziomu recyklingu w 2020 r. mo żna założyć , 
że kary dla gmin będą  milionowe. Osiągnięcie tak wysokiego poziomu recyklingu odpadów 
komunalnych już  w 2020 r. wydaje si ę  nieprawdopodobne zważywszy na osiągane dotychczas 
poziomy przygotowania do ponownego u życia i recyklingu papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła, które najprawdopodobniej ulegn ą  jeszcze obniżeniu na wskutek 
wnioskowanej zmiany zasad obliczania stopnia realizacji celów ustanowionych w a rt .  11 
dyrektywy w sprawie odpadów. 

Wniosek: 

W związku z powyższym proponuje się  zrezygnować  z celu 50-procentowego 
poziomu recyklingu odpadów komunalnych w 2020 r. lub przyj ąć  go na odpowiednio 
niższym, bardziej realnym i możliwym do osiągnięcia poziomie. 



URZĄD 
MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO 

Wydział  
Pomocy Prawnej 

i Zamówień  Publicznych 

Katowice, dnia 15 kwietnia 2016 r. 

OP.0821.00078.2016 
OP.KW-00204/16 

Pani Beata Kłopotek 
Radca Ministra 
Ministerstwo Środowiska 
Departament Gospodarki 
Odpadami 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo z dnia 4 kwietnia 2016 r. (przes łane drogą  
elektroniczną), dotyczące konsultacji projektu uchwa ły Rady Ministrów 
w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO), w za łączeniu 
przesyłam zestawienie uwag Urz ędu Marszałkowskiego Województwa 
Ś ląskiego do przedmiotowego dokumentu. 

Zastępca Dyrektora Wydzia łu 

Pomocy Prawnej i Zamówie ń  Publicznych 

Radca Prawny 

Józef Koczar 

ul. Ligonia 46 
40-037 Katowice 

tel. +48 (32) 20 78 617 
fax. +48 (32) 20 78 618 

biuro.prawne@slaskie.pl  
www.slaskie.pl  

Do wiadomo ści: 
- Biuro ZWRP, 

- KWRiST 

Załącznik: 
- formularz zgłaszania uwag 





FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Krajowego planu gospodarki odpadami z dnia 9 marca 2016 r. 

Uwagi i wnioski mogą  być  wnoszone w terminie do 25 kwietnia 2016 r. 

1. DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJ4CEGO UWAGI/WNIOSKI: 

imię  i nazwisko osoby kontaktowej / zg łaszającej 

uwagi/wnioski 
nazwa instytucji / adres korespondencyjny 

adres e-mail 

(do kontaktu zwrotnego) 

telefon/faks 

(do kontaktu zwrotnego) 

Bogdan Pasko 
URZĄD MARSZAŁKOWSKI 
WOJEWÓDZTWA Ś LĄSKIEGO 

srodowisko@slaskie.pl  (32) 7740-706/(32) 7740-005 

2. UWAGUWNIOSKI: 

L.p. 

Dokument do którego 

zglaszana jest d ana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI 

SIĘ  DO KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  
DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

1. 

Kpgo Tabela 8, str. 23, wiersz: śląskie Jest: 

mechaniczne moce przerobowe 

[Mg/rok] — 676 500,00; 

biologiczne moce przerobowe 

[Mg/rok] — 254 751,00 

Powinno być : 

mechaniczne moce przerobowe 

[Mg/rok] — 676 250,00; 

biologiczne moce przerobowe 

[Mg/rok] — 264 651,00 

Należy 	podać 	właściwe 	moce 	przerobowe 

instalacji MBP na koniec 2014 r. (uwaga zg łaszana 

drogą  elektroniczną  w dniu 5 lutego 2016 r.). 

2. 

Kpgo Tabela 8, str. 23, wiersz: Polska Jest: 

Moce przerobowe [Mg/rok] — 

800 213,00 

Powinno być : 

Moce przerobowe [Mg/rok] — 

873 213,00 

Błędna sumaryczna moc przerobowa instalacji do 

przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów 

zielonych i innych bioodpadów /kompostownie/ 

(uwaga zglaszana drog ą  elektroniczną  w dniu 5 



L p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest d ana 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI 

SIĘ  DO KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  

Treść  uwagi / wniosku - 

zapis 
uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

proponowany 

Prognoza 

lutego 2016 r.). 

3. 
Kpgo Tabela 28, str. 60, kolumna 5, 

wiersz 3 

Jest: 

2925 

Zapis nie zrozumiały. Brak objaśnienia dla 2925. Najprawdopodobniej 

powinno być  25. 

4. 

Kpgo Str. 80 Jest: 

W tabeli bilansowej uj ęto: 

1) 	w kolumnie nr 2 i 3: 

prognozę  ilości odpadów 

komunalnych jaką  

przewiduje się  wytwarzać  

w 2025 r.... 

2) 	na podstawie wyżej 

wskazanej prognozy: w JP 	g 	zy 

kolumnie nr 4 i 5 

oszacowano mas ę  

odpadów, jaka powinna 

zostać  poddana 

recyklingowi, to jest 65% 

prognozowanej ilo ści 

wytwarzanych odpadów;... 

Proponuje sic: 

W tabelach bilansowych uj ęto: 

1) 	w kolumnach nr 2 i 3: 

prognozę  ilości odpadów 

komunalnych jaką  

przewiduje się  wytwarzać  

w 2025 r. i 2030 r.... 

2) na podstawie wy żej 

wskazanej prognozy: w 

kolumnach nr 4 i 5 

oszacowano masę  

odpadów, jaka powinna 

zostać  poddana 

recyklingowi, to jest 60 i 

65% prognozowanej ilo ści 

wytwarzanych odpadów;... 

Aktualny opis jest niepe łny i 	nie uwzględnia 

wszystkich danych zawartych w tabelach 39 i 40, 

dlatego proponuje się  go odpowiednio uzupe łnić . 

5. Kpgo Str. 94, rozdz. 4.1., pkt 3 lit. b. Jest: Proponuje się : Cel wymieniony w pkt 3b) nakładaj ący na gminy 



L p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZIE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI 

SIĘ  DO KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

Treść  uwagi / wniosku - 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

proponowany zapis 

Kpgo i/lub DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Prognoza 

b) do 2020 r. recyklingowi 

powinno być  poddawane 50% 

odpadów komunalnych, zaś  

termicznemu przekszta łcaniu nie 

więcej niż  30% odpadów, 

b) udział  masy termicznie 

przekształcanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów 

pochodzących z przetworzenia 

odpadów komunalnych w 

stosunku do wytworzonych 

odpadów komunalnych nie może 

przekraczać  30%, 

obowiązek osiągnięcia w 2020 r. 50% poziomu 

recyklingu dla odpadów komunalnych nie zosta ł  
uwzględniony 	w 	pakiecie 	KE 	dotyczącym 

gospodarki o obiegu zamkni ętym i nie wynika z 

żadnych regulacji UE, st ąd też  brak jest zasadno ści 

jego wskazywania w projekcie Kpgo. Zgodnie z 

wnioskiem zmieniaj ącym dyrektywę  w sprawie 

odpadów 2008/98/WE (nr ref.: 2015/0275 (COD)) 

wymagane 	jest 	osiągnięcie 	60% 	poziomu 

przygotowania do ponownego u życia i recyklingu 

odpadów komunalnych w 2025 r. oraz 65% 

poziomu w 2030 r., co zostało uwzględnione w 

projekcie 	Kpgo. 	Zgodnie 	z 	obowiązuj ącymi 

przepisami w 2020 r. konieczne jest osi ągnięcie 

50% poziomu przygotowania do 	ponownego 

użycia 	i 	recyklingu 	papieru, 	metali, 	tworzyw 

sztucznych i szk ła (PMTS) oraz 70% poziomu 

przygotowania do ponownego użycia, recyklingu i 

innych sposobów odzysku odpadów budowl anych 

i rozbiórkowych innych niż  niebezpieczne. Cele te 

również 	zostały 	zapisane 	w 	projekcie 	Kpgo. 



L p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI 

SIĘ  DO KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Urasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Prognoza 

Osiągnięcie 50% 	poziomu recyklingu odpadów 

komunalnych (ogó łem) już  w 2020 r. wydaje si ę  
niemożliwe zważywszy na osi ągane dotychczas 

poziomy przygotowania do ponownego użycia i 

recyklingu PMTS, które najpewniej ulegn ą  jeszcze 

obniżeniu na wskutek wnioskowanej zmi any zasad 

obliczania stopnia realizacji celów ust anowionych 

w 	art . 	11 	dyrektywy 	w 	sprawie 	odpadów. 

Osiągnięcie ww. ogólnego poziomu recyklingu 

wymagałoby w rzeczywisto ści poddanie temu 

procesowi 	nierealnie 	dużych 	ilości 	odpadów 

zważywszy na do tychczasowe. 	Dodatkowo w 

polskich uwarunkowaniach istotny jest znacz ący 

udział  odpadów mineralnych i frakcji drobnej (w 

tym  popiołów z palenisk domowych) w odpadach 

komunalnych, 	w 	przypadku 	których 	nie jest 

możliwe przygotowanie do ponownego użycia i 

recykling. 	Brak 	realizacji 	celu 

najprawdopodobniej 	skutkował 	będzie 	karami 

pieniężnymi nakładanymi na gminy, podobnie jak 

w przypadku braku wykon ania 	obowiązku, o 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest d ana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI 

SIĘ  DO KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI S1F 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Prognoza 

którym mowa w art .  3b lub/i a rt .  3c ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 

j.t. z późn. zm.). 

W 	związku 	z 	powyższym 	proponuje 	się  

zrezygnowa ć  z celu 50% poziomu recyklingu 

odpadów komunalnych w 2020 r. lub przyjąć  

go na odpowiednio niższym, bardziej realnym i 

możliwym do osiągnięcia poziomie. 

6. 

Kpgo Str. 94, rozdz. 4.1., pkt 4 lit. b. Jest: 

b) wprowadzenie standardów 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie całego 

kraju, 

Proponuje się : 

b) wprowadzenie standardów 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie calego 

kraju - do 	roku, 

Zważywszy 	na 	obowiązek 	osiągnięcia 

docelowych, wysokich poziomów przygotow ania 

do 	ponownego 	użycia i 	recyklingu 	odpadów 

komunalnych, 	wynikaj ących 	z 	przej ścia 	z 

gospodarki 	linearnej 	na gospodarkę 	o 	obiegu 

zamkniętym, 	zasadne 	wydaje 	się 	wskazanie 

konkretnego terminu wprowadzenia standardów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych na 

terenie calego kraju. Termin ten powinien by ć  

zależny 	od 	terminu 	realizacji 	działania 	pn.: 

Wydanie 	rozporządzenia 	ws. 	szczegó łowego 

sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest d ana 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 

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 - 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

proponowany zapis 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

odpadów 	oraz 	określenia 	kiedy 	wymóg 

selektywnego zbierania uwa ża się  za spe łniony 

(str. 118, Tabela 44, poz. 5). 

7. 

Kpgo Str. 94, rozdz. 4.1., pkt 4 lit. d. d) wprowadzenie we wszystkich 

gminach w kraju systemów 

selektywnego odbierania 

odpadów zielonych i innych 

bioodpadów — do końca 2021 r.; 

Termin wprowadzenia we wszystkich gminach w 

kraju systemów selektywnego odbierania odpadów 

zielonych i innych bioodpadów do końca 2021 r. 

może 	być 	niewystarczaj ący 	(zbyt 	późny), 

szczególnie w przypadku zachow an ia obowiązku 

osiągnięcia 50% poziomu recyklingu odpadów 

komunalnych już  w 2020 r. Jak wynika ze składu 

morfologicznego wytwarzanych w kraju odpadów 

komunalnych (str. 	12-13 projektu Kpgo) udzia ł  

bioodpadów wraz z odpadami zielonymi, obok 

PMTS, 	jest 	największy. 	Selektywne 	zebranie 

bioodpadów u źródła i tym samym oddzielenie ich 

od 	pozostałych 	frakcji 	materiałowych 	ma 

fundamentalne 	znaczenie 	dla 	zapewnienia 

wysokiej 	jako ści 	recyklingu 	i 	osiągnięcia 

obowiązkowych 	poziomów. 	Wprowadzanie 

systemu 	selektywnego 	odbierania 	odpadów 

zielonych 	i 	innych 	bioodpadów 	nie 	powinno 



L P 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI 

SIĘ  DO KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIF 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

proponowany zapis 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

obejmować  terenów, gdzie zagospodarowanie tych 

odpadów odbywa si ę  we własnym zakresie, np. 

poprzez kompostowanie, czy te ż  do skarmiania 

zwierząt. W takich przypadkach powinna istnie ć  

możliwość 	udokumentowania i uwzgl ędniania 

takich 	działań 	celem 	wykazania 	realizacj i 

obowiązku 	ograniczenia składowania odpadów 

komunalnych 	ulegaj ących 	biodegradacji. 

Stosowne zapisy w tym zakresie powinny zosta ć  

uwzględnione w zaktualizowanym Kpgo. 

8. 

Kpgo Str. 118, Tabela 44, poz. 5. Wydanie rozporządzenia ws. 

szczegółowego sposobu 

selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów oraz 

okre ślenia kiedy wymóg 

selektywnego zbierania uwa ża się  

za spełniony. 

Wdrożenie odpowiedniego 

systemu selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów u źródła w 

celu standaryzacji systemu 

Wskazano jeden termin w 

rzeczywisto ści dotyczący dwóch 

zadań  tj. wydania 

przedmiotowego rozporządzenia 

oraz wdrożenia systemu 

selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów na terenie 

całego kraju. 

Nawet 	przy 	założeniu, 	że 	termin 	wydan ia 

rozporządzenia 	(do 	końca 2016 	r.) 	zostanie 

dotrzymany, 	to 	nie 	uwzgl ędnia 	się 	czasu 

potrzebnego 	na 	wdrożenie 	przepisów 

rozporządzenia i dostosowania się  poszczególnych 

gmin do jego wymagań  w zakresie standardów 

selektywnego zbierania odpadów. 



L.p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 

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 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie ca łego 

kraju. Termin realizacji zadania 

do końca 2016 r. 



0.; 

Zielona Góra, 15 kwietnia 2016 r. 

DW.I1,0824.4.2016 

Pan 

Tomasz Sobieraj 

Wicemarszalek Województwa 

Zachodniopomorskiego 

W nawiązaniu do prZekazanego pocztą  elektroniczną  projektu uchwaly Rady Ministr6w 

w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami, w zalączeniu przekazuje uwagi do projektu aKpgo 

z dnia 9 marca 2016 r. 

Zalącznik:  
1. Formularz uwag 

Otrzymuj:  

1.Adresat 

2. aa 



UWAGI W RAMACH UZGODNIEN Z KOMISJĄ  WSP6LNĄ  RZĄDU / SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Informacja nprojekcie: 

Tytu 
	 aKogo 2014 

Autor  
Projekt z dnia 
	

9 marca 2016r. 

_ 

Urząd Urod Marszalkovsrski Województwa Lubuskiego zapmóredoictwem Biura Województw RP 
organbocjasamm,oądowa ZvvuxckWuiep/ództp/RP 

Osoba do kontaktu 

e-mail 

tel. 

Uwa 

-,' 

Czękuvxun`entu 
6ohtóreQoodnod 
yię uwaga(np'art, 

nr str., rozdziaU 

Trek uwegi(propozycjacmian) Uzasadnienie uwag Stæwovviskaræymrmu Odniesienie do 

stanowiska resortu 

rozdzia ł  2 '  tabela n, Przedstawione w tabeli nr 3 dane korekta sprawozdania Marszatka 

3 str. 14 dotyczącewciewodztwn|ubudkieåo 
za 2014 r. z uwagi na korekty 

spravvuzda6gminnych: 
masa niesegregowanych 

VVoewództwazreahzacjizadaóz  

zakresu gospodarowania odpadami 
komuna(nymizaZOI4rok(korekta 
przestanaU7.O4.ZO1ór.) 

1. 
(zmieozanychodpadóv° 

komuna|oych-20O3Ó1)po 

wprowadzeniu korekty 
spe,vozdaniupmwionawyuusió 
Z443O8,7 Mg; masaZO0JUl 

poddanychskładowaniu-13O0O,0 

Mg; '' 	 _____--___----_-__----'- 
rozdziat 2, tabela nr <ąccnamasaselekt;wniezebranychi korekta sprawozdania Marszatka 

2. 

7 str. 20 odebranychodpadowkomuna|nych 
v|egająoych biodegradacji po 

wprowadzeniu korekty 
spmwmzdaniapmvinnawynie ść  

VVojæwódzwvazea|izacjiza6aóz 

zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi za 2014 rok (korekta 
przesłanaO7.O4JUlGr.) 

32 783,4 Mg 

xVvpelniony formularz należy przestać  na adres: kwrbtPmacnov.p|m/ formacie umoż liwiającym edycj ą . 
Plik nale ży zapisa ć  np.:xxRiRvvPROW wo.zachodniopomnoNe;K4 Ś  udostępnianiu inf. o ś rodowisku -m.Krak6v^ 



Tytu ł  aKpgo 2014 

Projekt z dnia 9 marca 2016r. 

UWAGI W RAMACH UZGODNIE Ń  Z KOMISJĄ  WSPÓLNĄ  RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

informacja o projekcie: 

Autor 

Informacje o zgłaszającym uwagi: 

Urząd Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego za po średnictwem Biura Zwi ązku Województw RP 
Organizacja samorządowa Związek Województw RP 

Osoba do kontaktu 

e-mail 

tel. 

Uwagi: 

L
p '  

Część  dokumentu, 

do którego odnosi 

się  uwaga (np. a rt .,  
nr str., rozdzia ł) 

Treść  uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwagi Stanowisko resortu Odniesienie do 

stanowiska resortu 

1 

rozdzia ł  2 , tabela nr 

3 str. 14 

Przedstawione w tabeli nr 3 dane 

dotyczące województwa lubuskiego 

za 2014 r. z uwagi na korekty 

sprawozda ń  gminnych: 

masa niesegregowanych 

(zmieszanych odpadów 

komunalnych — 20 03 01) po 

wprowadzeniu korekty 

sprawozdania powinna wynosi ć  
244 368,7 Mg; masa 20 03 01 

poddanych składowaniu —13 000,6 

Mg; 

korekta sprawozdania Marsza łka 

Województwa z realizacji zada ń  z 

zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2014 rok (korekta 

przesłana 07.04.2016r.) 

2 '  

rozdzia ł  2, tabela nr 

7 str. 20 

łączna masa selektywnie zebranych i 

odebranych odpadów komunalnych 

ulegaj ących biodegradacji po 

wprowadzeniu korekty 

sprawozdania powinna wynieść  
32 783,4 Mg 

korekta sprawozdania Marsza łka 

Województwa z realizacji zada ń  z 

zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2014 rok (korekta 

przesłana 07.04.2016r.) 

Wypełniony formularz nale ży przesłać  na adres: krorist@mac.gov.pl  w formacie umoż liwiającym edycję . 
Plik należy zapisa ć  np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; M Ś  udostępnianiu inf. o ś rodowisku — m.Kraków. 





UNIA METROPOLII 	 A  
Biuro Unii Metropolii Polskich: Palac Kultury i Nauki, p.1801.(XV111 p.), skr.po zt. 43, Plac Defilad 1 
00-901 Warszawa, tel. 22-656 76 16, fax 22-656 60 18, e-mail: biuru@  rnetropolie.pl, www.metropolie.pl . 
Prezes Zarz ądu: ul Nonr e Ogrody 8/12, 80 -803 Gd tisk, tel. 58-323 e3 92, prezydent %e gdans.k  gda.pl 
Sekretarz zarz ądu: Pl rrnii Krajowej I, 70-456 Szczecin, tel.  91-424 52 04, prezydr nt um.szrzecin.pl  

I +TO: ł 	 =DAAS 	y~} ć j.å.,.a„_~ .. 	.~ ' ~r~ 2y ń  Åci 	a <.  r 	M" 

Warszawa, 	kwietnia 2016 r. 

Pan 
Sławomir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska 

W załączeniu przekazuj ę  uwagi Miast Unii Metropolii Polskich do projektu Krajowego 
planu gospodarki odpadami z dnia 9 marca 2016 r. 

*TX YDr;OSZCZ •VARSZA6VA WROCLAW 



UNIA METROPOLII P'3LS.I2H 
Biuro Unii Metropolii Polskich: Pa ł ac_ Kulturli Nauki, p.1801(XV11I p.), skr.poczt. 43, Plac Defilad 1 
00-901 Warszawa. tel. 22-656 7616, fax 22-656 60 18, e-mail: biuro metropolie.pl, www.metropolie.pl  
Prezes Zarz ądu: ul.Nowe Ogrodv 8/12, 80-803 Gdansk, tel. 58-323 63 92, prezvdent@igclansk.gda.pl  
Sekretarz Zarz ądu: PI.Armii Krajowej 1, 70-456 Szczecin, tel. 91-424 52 04, prezydent'aum ,zczeciri.p 
BIAŁYSTOK—BYDGOSZCZ GDANS TOWIC: ...RAKf74t' LUBLIN LOD POZNA RZESZQf p• ;iSZCZECIN, WARSZA 	0CCAW"' 

I p  
Część  planu do której 

odnosi sic uwaga 
(rozdział, podrozdzia ł , punkt, 

numer strony, za łącznik) 

Fragment tekstu projektu 
do którego odnoszą  sic uwagi 

(je2eli uwaga odnosi się  
do konkretnego zapisu) 

Uwaga Uzasadnienie uwagi 

1. ROZDZIAŁ  2. 
ANALIZA STANU 
GOSPODARKI 
ODPADAMI 
2.1. Odpady komunalne, 
w tym odpady żywności 
i inne odpady ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 26 

Identyfikacja problemów 
w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi, 
w tym odpadami żywno ści 
i innymi odpadami 
ulegającymi biodegradacji 

Jako dodatkowe problemy 
w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi zidentyfikować  
należy: 
a) brak dolnej stawki oplat za 

gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, 

b) brak uregulowań  prawnych 
w zakresie obowi ązku obj ęcia, 
wszystkich właścicieli 
nieruchomo ści systemem 
odbierania odpadów 
komunalnych 

a) Brak dolnej stawki oplat z tytu łu gospodarowania 
odpadami komunalnymi warunkuje niskie, 
niewystarczaj ące dochody na rzecz gminy, a co za tym 
idzie niski zakres świadczonych uslug. Wprowadzenie 
dolnej granicy op łaty powinno zabezpieczyć , 
zagwarantować  odpowiedni standard uslug m.in. 
w zakresie wzrostu wydatków na działania związane 
z edukacj ą  mieszkańców na temat w szczególno ści 
selektywnej zbiórki odpadów. 

b) Wprowadzenie tego obowi ązku przyczyni si ę  do 
uszczelnienia systemu oraz ułatwi gminom kontrolę  nad 
strumieniem odpadów i ich prawid łowym 
zagospodarowaniem, zgodnym z wymogami prawa. 

2. ROZDZIAŁ  2. 
ANALIZA STANU 
GOSPODARKI 
ODPADAMI 
2.1. Odpady komunalne, 
w tym odpady żywności 
i inne odpady ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 16 

Ustawa z dnia 13 wrze śnia 
1996 r. o utrzymaniu 
czysto ści i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r., 
poz. 1399, z późn. zm.) 

Dz. U. z 2016 r. poz. 250 (tj.) Nieaktualny Dz. U. 

3. ROZDZIAŁ  2. 
ANALIZA STANU 
GOSPODARKI 
ODPADAMI 
2.1. Odpady komunalne, 
w tym odpady żywności 

Ustawa z dnia 13 wrze śnia 
1996 r. o utrzymaniu 
czysto ści i porządku 
w gminach oraz niektórych 
innych ustaw  

Ustawa z dnia 13 wrze śnia 1996 r. 
o utrzymaniu czysto ści i porządku 
w gminach 

Ustawa z 13 wrze śnia nie dotyczy „niektórych innych ustaw". 



ip 
Część  planu do której 

odnosi się  uwaga 
(rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony, załącznik) 

Fragment tekstu projektu 
do którego odnoszą  się  uwagi 

(jeżeli uwaga odnosi się  
do konkretnego zapisu) 

Uwaga Uzasadnienie uwagi 

i inne odpady ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 17 

4. ROZDZIAŁ  3. 
PROGNOZA ZMIAN 
W ZAKRESIE 
GOSPDOARKI 
ODPADAMI 
3.1. Odpady komunalne, 
w tym odpady żywności 
i inne odpady ulegaj ące 
biodegradacji, 
Strona 82 

W tabeli 39 znajduj ą  
wyliczenia dotyczące 
prognozowanych ilo ści 
odpadów poddanych 
recyklingowi, celem 
osiągnięcia wymaganych 
poziomów 

Ujednolicić  sposób wyliczenia 
osiąganych poziomów 
z rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 29 maja 
2012 r. w sprawie poziomów 
recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych. 

Sposób wyliczenia wskazanych poziomów, tj. udział  
procentowy odpadów poddanych recyklingowi w masie 
wytworzonych odpadów, odbiega od sposobu wyliczania 
przedmiotowych poziomów, okre ś lonego w obowiązuj ącym 
rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. 
w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 
frakcji odpadów komunalnych. 

5. ROZDZIAŁ  3. 
PROGNOZA ZMIAN 
W ZØSIE 
GOSPDOARKI 
ODPADAMI 
3.1. Odpady komunalne, 
w tym odpady żywności 
i inne odpady ulegaj ące 
biodegradacji, 
Strona 86 

Zapis mówiący o tym, 
iż  termicznemu 

przekształcaniu nie powinno 
być  poddawane więcej niż  
30% wytworzonych 
odpadów komunalnych. 

Wnioskuje się  o to, aby zapis ten 
precyzował , iż  chodzi o odpady 
wytworzone i zagospodarowane 
w skali całego kraju. 

Gdyby te proporcje mia ły być  zachowane na poziomie gminy, 
moc przerobowa istniej ących ITPOK nie mog łaby być  w pełni 
wykorzystana. 

6. ROZDZIAŁ  4. 
PRZYJĘTE CELE 
W GOSPODARCE 
ODPADAMI 
4.1. Odpady komunalne, 
w tym odpady żywności 
i inne odpady ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 94 

Przyj ęto następuj ące cele: 
„b) do 2020 r. recyklingowi 
powinno być  poddawane 
50% odpadów 
komunalnych, (...) 
c) do 2025 r. recyklingowi 
powinno być  poddawane 
60% odpadów 
komunalnych;" 

Daty osiągnięcia tych celów 
powinny zostać  przesunięte 
o kilka lat. 

Mimo gwałtownego postępu w dziedzinie świadomości 
ekologicznej i technologii gospodarowania odpadami, cele te 
wydaj ą  się  mało realne, zwłaszcza że w 2020 r. Polska musi 
osiągnąć  ambitny cel wyznaczony przez Uni ę  Europejską , 
jakim jest 50-procentowy recykling i przygotowanie 
do ponownego użycia odpadów papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła. Powyższe surowce wtórne są  materiałami 
najlepiej nadaj ącymi się  do recyklingu, więc równoczesne 
osiągnięcie 50-procentowego recyklingu w odniesieniu 
do wszystkich odpadów komunalnych wydaje si ę  
nieprawdopodobne; podane sposoby post ępowania 
z odpadami są  realne i użyteczne, ale nie zapewni ą  osiągnięcia 
aż  tak wysokich wskaźników. 
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ip 
Część  planu do które) 

odnosi się  uwaga 
(rozdzia ł; podrozdziat, punkt, 

numer strony, załącznik) 

Fragment tekstu projektu 
do którego odnoszą  się  uwagi 

(jeżeli uwaga odnosi się  
do konkretnego zapisu) 

Uwaga Uzasadnienie uwagi 

7. ROZDZIAŁ  4. 
PRZYJĘTE CELE 
W GOSPODARCE 
ODPADAMI 
4.1. Odpady komunalne, 
w tym odpady żywności 
i inne odpady ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 94 

Przyj ęto następujący cel: 
„b) do 2020 r. recyklingowi 
powinno być  poddawane 
50% odpadów 
komunalnych, zaś  
termicznemu 
przekształcaniu 
nie więcej niż  30% 
odpadów," 

Proponuje się  rezygnacj ę  z tych 
celów, bądź  przyj ęcie ich na 
niższym, bardziej realnym 
do osiągnięcia poziomie. 

Wyznaczenie nowych celów, tj. 50% recyklingu odpadów 
komunalnych i 30% odpadów poddawanych termicznemu 
przekształceniu do 2020r. jest w projekcie Kpgo niczym nie 
uzasadnione i nie znajduje poparcia, nie wynika z przepisów 
prawa krajowego, jak i dokumentów wspólnotowych. 
Cele te są  bardzo restrykcyjne i z uwagi na krótki okres czasu 
jaki pozostał  do 2020r. oraz brak odpowiedniej in frastruktury 
umoż liwiającej osiągnięcie tych celów, uzna ć  je należy za 
trudne, a wręcz niemoż liwe do osiągnięcia. 
Podnieść  należy, że w kraju obecnie, stopniowo s ą  oddawane 
do eksploatacji instalacje termicznego przeksztalcania 
odpadów, w tym oddana do użytkowania 31 grudnia 2015 r. 
Instalacja termicznego przeksztalcania odpadów w 
Białymstoku. Instalacje termiczne w g łównej mierze 
realizowane są  w ramach projektów wspó łfinansowanych 
ze środków UE. Za łożony cel (30%) k łóci się  z celami 
projektów, doprowadzi ć  może do nieosi ągnięcia zakładanych 
wskaźników efektów ekologicznych, przez co mo że zagrozi ć  
trwałości projektów. Konsekwencj ą  czego będzie zwrot 
uzyskanych dotacji. 

8. ROZDZIAŁ  4. 
PRZYJĘTE CELE 
W GOSPODARCE 
ODPADAMI 
4.1. Odpady komunalne, 
w tym odpady żywności 
i inne odpady ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 94 

Podano następujący cel: 
„b) wprowadzenie 
standardów selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych na terenie 
calego kraju" 

Wprowadzenie standardów 
selektywnego zbierania odpadów 
powinno dać  gminom możliwość  
elastycznego dostosowania 
sytemu zbiórki do lokalnej 
specyfiki gospodarczej i 
społecznej (każda z gmin 
wdrożyła własny system, 
proponowane rozwi ązania mogą  
przyczyni ć  się  wyłącznie 
do wygenerowania dodatkowych 
kosztów). Wprowadzenie 
standardu selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych na terenie 
calego kraju powinno odby ć  się  
przed dniem wej ścia w życie tzw. 
„rewolucji śmieciowej". 

Art .  4a ustawy o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach 
daje Ministrowi Środowiska fakultatywn ą  delegacj ę  do 
wydania rozporz ądzenia ujednolicaj ącego standardy 
selektywnej zbiórki w ca łym kraju. W ubiegłym roku powstał  
już  nawet projekt takiego rozporz ądzenia. Jednakże projekt 
ten spotkał  się  z powszechną  krytyką  gmin w calej Polsce, 
ponieważ  burzyłby dotychczasowe systemy selektywnej 
zbiórki, dostosowane do wymagań  pobliskich instalacji i 
potrzeb (niedoborów) poszczególnych gmin pod wzgl ędem 
uzyskiwania wymaganych wskaźników. Wprowadzenie tego 
projektu oznacza łoby duże koszty. Dlatego uważamy 
standaryzacj ę  selektywnej zbiórki za niepożądaną. Nie jest 
zasadne budowanie nowych modeli segregacji odpadów 
niemalże od podstaw nied ługo po „rewolucji śmieciowej" 
z 1 lipca 2013 r. 
Każda gmina z mocy prawa jest zobowi ązana do osi ągania 
odpowiednich wskaźników. Obecnie może ona sobie 
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i P .  
Część  planu do której 

odnosi sic uwaga 
(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony, załącznik) 

Fragment tekstu projektu 
do którego odnosz4 si ę  uwagi 

(jeteli uwaga odnosi się  
do konkretnego zapisu) 

Uwaga Uzasadnienie uwagi 

. 

tak dobrać  standardy prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów w gospodarstwach domowych, aby ułatwić  
osiągnięcie wskaźników. 
Standaryzacja selektywnej zbiórki znacznie by to utrudni ła, 
ponieważ : 
a) parametry i procesy technologiczne w poszczególnych 
instalacjach znacznie ró żnią  się  od siebie, 
b) każda gmina ma swoją  lokalną  specyfikę  gospodarczą  
i społeczną , 
c) stałaby ona w całkowitej sprzeczno ści z przedstawioną  
w tym  samym dokumencie bardzo s łuszną  koncepcj ą  
wprowadzenia badan morfologicznych i analizy strumienia 
odpadów komunalnych w poszczególnych regionach 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Koncepcja ta umożliwiłaby elastyczniejsze dostosowywanie 
się  do rzeczywistych potrzeb w skali lokalnej przez 
odpowiednie planowanie metod zapobiegania powstawaniu 
odpadów, zbierania odpadów i zagospodarowywania ich 
celem maksymalizacji korzy ści środowiskowych, spo łecznych 
i ekonomicznych. 

9_ ROZDZIAŁ  4. 
PRZYJĘTE CELE 
W GOSPODARCE 
ODPADAMI 
4.1. Odpady komunalne, 
w tym odpady żywności 
i inne odpady ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 94 

- pkt lb) wprowadzenie 
selektywnego zbierania 
bioodpadów z zak ładów 
zbiorowego żywienia; 
- pkt 4a) obj ęcie wszystkich 
właścicieli nieruchomo ści, 
na których zamieszkuj ą  
mieszkańcy systemem 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, 
- pkt 4b) wprowadzenie 
standardów selektywnego 
zbierania odpadów 
komunalnych na terenie 
całego kraju, 
- pkt 6) zaprzestanie 
składowania odpadów 

Dla wskazanych celów podać , 
okre ś lić  należy perspektywę  
czasową, do której dany cel 
ma zostać  osiągnięty. 

Okre ś lenie ostatecznych terminów jest niezb ędne, 
aby samorządy/jednostki odpowiedzialne za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi miały wystarczaj ący czas na podj ęcie 
odpowiednich kroków/działań , w tym zaplanowanie 
niezbędnych wydatków, tak, aby mogły sprostać  stawianym 
wymaganiom i wcieli ć  je w życie w okre ś lonym terminie 
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lp 
Część  planu do której 

odnosi się  uwaga 
(rozdzia ł, podrozdział, punkt, 

numer strony, za łącznik) 

Fragment tekstu projektu 
do którego odnoszą  się  uwagi 

(jeżeli uwaga odnosi się  
do konkretnego zapisu) 

Uwaga Uzasadnienie uwagi 

ulegaj ących biodegradacji 
selektywnie zebranych; 

10. 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 ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 100 

pkt 3) „ograniczenie 
możliwości finansowania 
ze środków publicznych 
inwestycji z zakresu 
gospodarowania odpadami 
komunalnymi 
i pochodzącymi 
z ich przetworzenia 
— w przypadku wystąpienia 
zagrożenia możliwo ści 
osiągnięcia wyznaczonych 
celów do 2020 r. lub 
w przypadku wystąpienia 
nadwyżki mocy 
przerobowych instalacji 
w regionach gospodarki 
odpadami lub 
województwach w stosunku 
do dostępnego strumienia 
odpadów" 

W Kpgo należy ściś le 
i jednoznacznie okre ślać  kryteria 
i podstawy przyznania b ądź  
odmowy dofinansowania 
instalacji/inwestycji, gdyż  samo 
„przewymiarowanie" instalacji 
w regionie/województwie wydaje 
się  być  niewystarczaj ące. 

W świetle przyj ętych - ambitnych celów w zakresie 
poziomów recyklingu odpadów komunalnych Kpgo powinien 
zawierać  informacje na temat stanu i rozmieszczenia, mocy 
przerobowych instalacji do recyklingu odpadów. 
Jednocze śnie przedstawi ć  należy zapotrzebowanie na 
instalacje, które b ędą  w stanie i pozwolą  na zagospodarowanie 
odpadów i osiągnięcie wymaganych poziomów. Dlatego te ż  
nie należy ograniczać  finansowania instalacji z zakresu 
recyklingu odpadów. 

11. 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 ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 100 

W punkcie 6 zobowiązuje 
się  gminy do kontroli 
prawidlowego odbioru 
i zagospodarowania 
odpadów, w szczególno ści 
poprzez zniesienie 
rozwiązań  prawnych 
odnoszących się  do 
moż liwości ryczaltowego 
rozliczania firmy 
odbieraj ącej odpady 
komunalne od mieszkańców 
proporcjonalnie do ich ilo ści 
oraz łączenia przetargu na 
odbiór i zagospod. odpadów. 

Zniesienie rozwiązań  prawnych 
odnoszących się  do moż liwo ści 
ryczaltowego rozliczania firmy 
odbieraj ącej odpady komunalne 
od mieszkańców oraz łączenia 
przetargu na odbiór 
i zagospodarowanie odpadów 
nie jest konieczne, 
aby zobowiązać  gminy 
do kontroli prawidlowego odbioru 
i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. 

Obecne mo żliwości prawne pozwalaj ą  gminie, a nawet 
nakazuj ą  bez względu na sposób rozliczania si ę  gminy z firmą  
odbieraj ącą  odpady komunalne od mieszkańców oraz wybraną  
formę  przeprowadzonego przetargu, na skuteczn ą  kontrolę  
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 
W związku z tym proponujemy nie uszczegó ławiać  
zobowiązań  gmin do kontroli prawidlowego odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych w tym zakresie. 

- 
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P. 

Część  planu do której 
odnosi się  uwaga 

(rozdział, podrozdział, punkt, 
numer strony, załącznik) 

Fragment tekstu projektu 
do którego odnoszą  się  uwagi 

(jeżeli uwaga odnosi się  
do konkretnego zapisu) 

Uwaga Uzasadnienie uwagi 

12. 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 ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 101 

„Ponadto wskazanym 
kierunkiem działania jest: 
a) oddzielne zbieranie 
papieru i tektury oraz 
oddzielnie szkła 
opakowaniowego, 
aby zapobiec ich 
zanieczyszczeniu (dzi ęki 
temu surowce te b ędzie 
cechować  należyta jakość  i 
tym samym możliwość  
poddania ich recyklingowi)" 

Wprowadzenie standardów 
selektywnego zbierania odpadów 
powinno dać  gminom możliwość  
elastycznego dostosowania 
sytemu zbiórki do lokalnej 
specyfiki gospodarczej 
i społecznej (każda z gmin 
wdrożyła własny system, 
proponowane rozwiązania mogą  
przyczynić  się  wyłącznie 
do wygenerowania dodatkowych 
kosztów). 

W mie ście Lublin i w wielu innych gminach, również  
wiejskich, przyj ął  się  system dwupojemnikowy, w którym 
odpady w gospodarstwach domowych dzielone s ą  tylko na 
dwie grupy: odpady mokre (zmieszane) i suche (surowcowe 
lub nadaj ące się  do produkcji paliwa alternatywnego). Taki 
system jest bardzo wygodny dla mieszka ńców (91% 
mieszkańców Lublina zadeklarowa ło segregacj ę  odpadów), 
ekonomiczny (generuje ni ższe koszty, co wynika z mniejszej 
ilości odbiorów czy pojemników) i przyjazny środowisku 
(gdyż  mniejsza liczba przejazdów oznacza redukcj ę  
zanieczyszczenia powietrza). Obowi ązkowa segregacja 
papieru i tektury oraz szk ła „u żródła" zwiększyłaby koszty 
gospodarowania odpadami komunalnymi (wi ększa ilość  
pojemników, worków, specjalistycznych samochodów do 
odbioru, przejazdów), co prze łożyłoby się  na podwyższenie 
opłat dla mieszkańców. 
Im mniej frakcji będzie się  wydzielać  w gospodarstwach 
domowych, tym wi ększa będzie akceptacja spo łeczna 
dla nowego systemu. 

13. ROZDZIAŁ  5. 
KIERUNKI DZIAŁAŃ  
W ZAKRESIE 
ZAPOBIEGANIA 
POWSTAWANIU 
ODPADOW I 
KSZTAŁTOWANIA 
SYSTEMU 
GOSPODARKI 
ODPADAMI 
5.1. Odpady komunalne, 
w tym odpady żywności 
i inne odpady ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 101 

„W zakresie zbierania 
i transportu odpadów: 
1) wdrożenie odpowiedniego 
systemu selektywnego 
zbierania i odbierania 
odpadów u źródła co 
najmniej następujących 
frakcji odpadów 
komunalnych: (...) 
d) popiół" 

Sugeruje się  pominięcie tego 
zapisu. 

Obecny stan  prawny już  to umożliwia — wiele gmin 
wprowadziło obowiązkową  segregacj ę  popiołu. Nie widzimy 
zatem potrzeby, aby wprowadza ć  ją  w całym kraju, ponieważ  
dla wielu instalacji przetwarzania odpadów zmieszanych 
popiół  nie stanowi żadnego problemu. 
Popiół  jest przeznaczony tylko do składowania, a więc jego 
selektywna zbiórka jest bezcelowa ze środowiskowego punktu 
widzenia. 
Aktualnie obowiązujące wymogi zgodnie z a rt .  3 ust. 2 pkt 5 
ustawy o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach oraz 
okre ś lone w projekcie rozporz ądzenia Ministra Środowiska 
z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie szczegó łowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które 
wyszczególniaj ą  odpady komunalne, które winny być  zbierane 
selektywnie zasadnie nie przewiduj ą  obowiązku zbiórki 
popiołu. Wprowadzenie takiego obowi ązku spowoduje 
zwiększenie dla gminy kosztów systemu odbioru 
i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

7 



Ip 
Część  planu do której 

odnosi się  uwaga 
(rozdziat, podrozdziat, punkt, 

numer strony, załącznik) 

Fragment tekstu projektu 
do którego odnosza się  uwagi 

(jeteli uwaga odnosi się  
do konkretnego zapisu) 

Uwaga Uzasadnienie uwagi 

14. 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 ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 101 

W zakresie zbierania 
i transportu odpadów: 
1) wdrożenie odpowiedniego 
systemu selektywnego 
zbierania i odbierania 
odpadów u źródła co 
najmniej następujących 
frakcj i odpadów 
komunalnych: 
a) papier i tektura, 
b) metale, tworzywa 
sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe, 
c) szkło, 
d) popiół , 
e) bioodpady, w tym odpady 
zielone. 
Ponadto wskazanym 
kierunkiem działania jest: 
a) oddzielne zbieranie 
papieru i tektury oraz 
oddzielnie szkla 
opakowaniowego, 
aby zapobiec ich 
zanieczyszczeniu (dzi ęki 
temu surowce te b ędzie 
cechować  należyta jakość  
i tym samym moż liwość  
poddania ich recyklingowi). 

W zakresie systemu selektywnego 
zbierania u źródła należy 
dopuścić  do łącznego zbierania 
w tym samym worku lub 
pojemniku tzw. frakcji „odpadów 
suchych", tj. papieru i tektury, 
tworzyw sztucznych, metali oraz 
opakowań  wielomateria łowych, 
z wyłączeniem szkla. 

Umoż liwienie łącznego zbierania frakcji „odpadów suchych" 
jest uzasadnione ekonomicznie, gdy ż  w znacznym stopniu 
ogranicza koszty transportu odpadów. 
Jednocze śnie należy wprowadzi ć  odpowiednie instrumenty 
prawne, które pozwol ą  na zobowiązanie wprowadzaj ących 
produkty w opakowaniach do partycypowania w kosztach 
systemu selektywnej zbiórki. Podmioty wprowadzaj ące 
na rynek opakowania powinny wspó łuczestniczyć  
w finansowaniu systemu selektywnej zbiórki tak, aby koszty 
te nie były ponoszone jedynie przez mieszka ńców w ramach 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

15. ROZDZIAŁ  5. 
KIERUNKI DZIAŁAŃ  
W ZAKRESIE 
ZAPOBIEGANIA 
POWSTAWANIU 
ODPADÓW I 
KSZTAŁTOWANIA 
SYSTEMU 

„4) zagospodarowanie na 
terenach wiejskich odpadów 
zielonych i innych 
bioodpadów we własnym 
zakresie, między innymi 
w kompostownikach 
przydomowych lub 
w biogazowniach 

Zagospodarowanie odpadów 
zielonych i innych bioodpadów 
w biogazowniach rolniczych 
nie powinno być  ograniczane 
do terenów wiejskich 

Znaczną  część  powierzchni miast stanowi ą  obszary rolnicze, 
które zazwyczaj s ą  ulokowane na ich obrze żach. Ponadto 
również  na obszarach typowo miejskich powstaj ą  duże ilo ści 
odpadów zielonych, a istniej ące instalacje do ich 
przetwarzania w chwili obecnej cz ęstokroć  nie maj ą  
wystarczaj ących mocy przerobowych. Gdy wszystkie 
niezbędne instalacje zostaną  już  zbudowane, nie jest pewne, 
czy będzie wystarczaj ący popyt na kompost. Poniewa ż  zaś  
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~P 

Część  planu do której 
odnosi się  uwaga 

(rozdział; podrozdzia ł, punkt, 
numer strony, załącznik) 

Fragment tekstu projektu 
do którego odnoszą  się  uwagi 

(jeżeli uwaga odnosi się  
do konkretnego zapisu) 

Uwaga Uzasadnienie uwagi 

GOSPODARKI 
ODPADAMI 
5.1. Odpady komunalne, 
w tym odpady żywności 
i inne odpady ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 102 

rolniczych, a na terenach 
z zabudową  jednorodzinną  
w kompostownikach 
przydomowych." 

hierarchia post ępowania z odpadami przedkłada odzysk nad 
unieszkodliwianie, biogazownie powinny stać  się  
uzupełnieniem systemu kompostowni tak że w miastach. 

16. Rozdział  5. Kierunki 
działań  w zakresie 
zapobiegania 
powstawaniu odpadów 
i kształtowania systemu 
gospodarki odpadami 
5.1. Odpady komunalne, 
w tym odpady żywno ści 
i inne odpady ulegaj ące 
biodegradacji 
Str. 103 

W zakresie innych metod 
odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów: 
2a) weryfikacja mo żliwości 
oraz warunków zwi ększenia 
oplat za skladowanie 
odpadów, 
2b) weryfikacja moż liwości 
oraz warunków wdrożenia 
nowych założeń  w zakresie 
oplat za termiczne oraz 
mechaniczno-biologiczne 
przetwarzanie odpadów_w 
takim kierunku, aby 
recykling odpadów w uj ęciu 
całościowym był  
ekonomicznie bardziej 
opłacalny (odpowiednie 
kształtowanie stawek oplat 
za korzystanie ze 
środowiska); 

W pierwszej kolejno ści wzrosnąć  
powinny opłaty za skladowanie 
odpadów, w celu zwiększenia 
ilości odpadów 
zagospodarowywanych innymi 
metodami niż  składowanie. 

Wnioskuje się , aby w pierwszej kolejno ści wzrosły opłaty 
za składowanie odpadów na tyle, aby skutecznie zniech ęcały 
do zagospodarowania odpadów w tym procesie. 
Zwiększone opłaty za termiczne przekszta łcanie odpadów 
wprowadzane powinny by ć  ostrożnie i stopniowo 
z uwzględnieniem konieczno ści zachowania trwa łości 
projektów, w ramach których realizowane s ą  instalacje 
termicznego przekszta łcania odpadów. 

17. Ogólna uwaga dotycz ąca 
RIPOK 

Maj ąc na uwadze znowelizowan ą  
definicj ę  regionalnej instalacji 
przetwarzania odpadów 
komunalnych (zawart ą  w ustawie 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach — Dz.U.2013. poz. 21 z 
późn. zm.) od dnia 6 lutego 2015r. 
sama sortownia/cz ęść  
mechaniczna może stanowić  

W związku z celami w zakresie recyklingu odpadów oraz 
zakładaną  zmianą  przeznaczenia instalacji MBP na instalacje 
doczyszczaj ące odpady selektywnie zbierane oraz prawn ą  
moż liwością  nadania tym instalacjom statusu RIPOK 
zasadnym jest uwzgl ędnienie tego faktu na etapie Kpgo. 
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Ip 
Część  planu do której 

odnosi się  uwaga 
(rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony, za łącznik) 

Fragment tekstu projektu 
do którego odnoszą  się  uwagi 

(jeżeli uwaga odnosi się  
do konkretnego zapisu) 

Uwaga Uzasadnienie uwagi 

samodzielny RIPOK. W zwi ązku 
z tym wnosi się/konieczne jest 
usankcjonowanie/uwzgl ędnienie 
tego faktu w aktualizowanym 
Kpgo. 

18. Ogólna uwaga dotycz ąca 
odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych (BiR), 
którą  należy rozważyć  
na etapie Kpgo 

Należy wyłączyć  odpady (BiR) 
ze strumienia odpadów 
komunalnych i traktowa ć  je 
jako odrębną  kategorię  odpadów, 
za które gmina nie powinna 
ponosić  odpowiedzialno ści. 

We wniosku (z dnia 2 grudnia 2015r. COM(2015) 595 final) 
dotyczącym zmiany dyrektywy 2008/98/WE w sprawie 
odpadów włączono definicj ę  m.in. odpadów komunalnych, 
w myś l której „Odpady komunalne nie obejmuj ą  odpadów 
z sieci kanalizacyjnej i z oczyszczalni ścieków, w tym osadu 
ściekowego oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych." 
Jednocze śnie do dyrektywy 2008/98/WE zaproponowano 
włączenie definicji odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 
W związku z tym na etapie implementacji prawa 
wspólnotowego do prawodawstwa polskiego należy 
uwzględnić  przedmiotową  uwagę . 

19. Ogólna uwaga dotycz ąca 
odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych (BiR) 

Brakuje tabel/informacji odno śnie 
recyklingu, przygotowania 
do ponownego użycia i odzysku 
innymi metodami innych 
niż  niebezpieczne odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych 
(BiR) za 2013 r. i 2014 r. 

Odpady BiR podlegaj ą  obowiązkowi osiągnięcia okre ś lonych 
poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 
i odzysku. Dlatego też  należy uzupełnić  dokument o 

informacje, dane, wnioski dotycz ące tej grupy odpadów 
(analogicznie jak scharakteryzowano odpady surowcowe 
i biodegradowalne). 

20. Ogólna uwaga dotycz ąca 
wskazanych instalacji 
do przetwarzania 
odpadów 

W nowej wersji KPGO 
wskazane są  jedynie 
istniej ące i budowane 
instalacje do przetwarzania 
odpadów. 

Postuluje się  o przywrócenie 
zapisów z poprzedniej wersji 
projektu KPGO z wrze śnia 2015 
r. które obejmowa ły również  
informacje na temat inwestycji 
planow3anych, w tym informacj ę  
o planowanej rozbudowie 
Zakładu Unieszkodliwiania 
Stałych Odpadów Komunalnych 
(ZUO 2) przy ul. Gwarków 9 
w Warszawie (dotyczy tabel 39 
i 40). 

W szacunkowym bilansie dostępności odpadów komunalnych 
do instalacji typu ITPOK nale ży uwzględnić  plany rozbudowy 
przedmiotowej spalarni, a nie opierać  się  wyłącznie 
na mocach przerobowych instalacji, tj. 60 tys. Mg/rok. 

10 



ip 
Część  planu do której 

odnosi się  uwaga 
(rozdziat, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony, załącznik) 

Fragment tekstu projektu 
do którego odnoszą  się  uwagi 

(jeteli uwaga odnosi się  
do konkretnego zapisu) 

Uwaga Uzasadnienie uwagi 

21. Ogólna uwaga dotycz ąca 
selektywnej zbiórki 
odpadów 

Zwraca się  uwagę  na konieczność  
wdrożenia zapisów dotyczących 
rozszerzonej odpowiedzialno ści 
producenta (EPR) równie ż  do 
gminnych systemów gospodarki 
odpadami komunalnymi, w 
szczególno ści w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów. 

Uzasadnieniem jest fakt, i ż  przedsiębiorcy lub organizacje 
odzysku niejako „konsumuj ą" nakłady finansowe i 
organizacyjne, jakie ponosz ą  gminy organizacji selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych poprzez uzyskiwanie kart  
DPO i DPR ze strumienia odpadów komunalnych , w celu 
potwierdzenia wymaganych dla nich poziomów. Prawid łowe 
wdrożenie zasady EPR mia łoby na celu stworzenie warunków 
prawnych do wspó łfinansowania, np. za po średnictwem 
organizacji odzysku, zbierania i zagospodarowywania 
odpadów opakowaniowych powstaj ących w gospodarstwach 
domowych. Takie rozwi ązanie może przyczynić  się  także 
do obniżania przez gminy op łat za gospodarowanie odpadami 
pobieranych od mieszka ńców. 
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BIAŁYSTOK 

FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Krajowego planu gospodarki odpadami z dnia 9 marca 2016 r. 

Uwagi i wnioski mogą  być  wnoszone w terminie do 25 kwietnia 2016 r. 

1. DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJ4CEGO UWAGUWNIOSKI: 

imię  i nazwisko osoby kontaktowej / zg łaszającej 

uwagi/wnioski 
nazwa instytucji / adres korespondencyjny 

adres e-mail 

(do kontaktu zwrotnego) 

telefon/faks 

(do kontaktu zwrotnego) 

Anna Żabicka 

Biuro Zarządzania Systemem Gospodarki 

Odpadami PUHP „LECH" Sp. z o.o. 

ul. Kamienna 17, 15-021 Białystok 

a.zabicka@lech.net.pl  85 / 67 84 916 

2. UWAGI/WNIOSKI: 

L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga! wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/« niosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

1. Kpgo 

Rozdział  4. Przyj ęte cele 

w gospodarce odpadami 

4.1. Odpady komunalne, w tym 

odpady żywności i inne odpady 

ulegaj ące biodegradacji 

str. 94 

pkt 3b) „do 2020 r. recyklingowi 

powinno być  poddawane 50% 

odpadów komunalnych, zaś  

termicznemu przekszta łcaniu nie 

więcej niż  30% odpadów" 

Zweryfikować  należy wyznaczone 

cele. Proponuje si ę  rezygnacj ę  z tych 

celów, bądź  przyj ęcie ich na niższym, 

bardziej realnym, mo żliwym do 

osiągnięcia poziomie. 

Wyznaczenie nowych celów, tj. 50% 

recyklingu odpadów komunalnych i 30% 

odpadów poddawanych termicznemu 

przekształceniu do 2020r. jest 

w projekcie Kpgo niczym nie 

uzasadnione i nie znajduje poparcia, nie 

wynika z przepisów prawa krajowego, 
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L.p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest d ana 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kogo i/lub 

Prognoza 

jak i dokumentów wspólnotowych. 

Cele te są  bardzo restrykcyjne i z uwagi 

na krótki okres czasu jaki pozosta ł  do 

2020r. oraz brak odpowiedniej 

infrastruktury umożliwiającej 

osiągnięcie tych celów, uznać  je należy 

za trudne, a wręcz niemożliwe do 

osiągnięcia. 

Podnieść  należy, że w kraju obecnie, 

stopniowo są  oddawane do eksploatacji 

instalacje termicznego przeksztalcania 

odpadów, w tym oddana do u żytkowania 

31 grudnia 2015r. Instalacja termicznego 

przeksztalcania odpadów w 

Białymstoku. Instalacje termiczne w 

głównej mierze realizow ane są  w ramach 

projektów wspó łfinansowanych ze 

środków UE. Założony cel (30%) k łóci 

się  z celami projektów, doprowadzi ć  

może do nieosi ągnięcia zakładanych 

wskaźników efektów ekologicznych, 

przez co może zagrozi ć  trwałości 

projektów. Konsekwencj ą  czego będzie 
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L.p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

zwrot uzyskanych dotacji. 

2. Kpgo 

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 

ulegaj ące biodegradacji 

Str. 100 

pkt 3) „ograniczenie mo żliwości 

finansowan ia ze środków 

publicznych inwestycji z zakresu 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi i pochodzącymi z ich 

przetworzenia — w przypadku 

wystąpienia zagrożenia możliwości 

osiągnięcia wyznaczonych celów 

do 2020 r. lub w przypadku 

wystąpienia nadwyżki mocy 

przerobowych instalacji 

w regionach gospodarki odpadami 

lub województwach w stosunku do 

dostępnego strumienia odpadów" 

W Kpgo należy ściśle i jednoznacznie 

okre ślać  kryteria i podstawy 

przyznania bądż  odmowy 

dofinansowan ia instalacji/inwestycji, 

gdyż  samo „przewymiarowanie" 

instalacji w regionie/województwie 

wydaje si ę  być  niewystarczaj ące. 

W świetle przyj ętych - ambitnych celów 

w zakresie poziomów recyklingu 

odpadów komunalnych Kpgo powinien 

zawierać  informacje na temat stanu i 

rozmieszczenia, mocy przerobowych 

instalacji do recyklingu odpadów. 

Jednocześnie przedstawi ć  należy 

zapotrzebowan ie na instalacje, które 

będą  w stan ie i pozwolą  na 

zagospodarowanie odpadów 

i osiągnięcie wymaganych poziomów. 

Dlatego też  nie należy ograniczać  

finansowania instalacji z zakresu 

recyklingu odpadów. 

3. Kpgo 

Ogólna uwaga dotycz ąca odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych 

(BiR), którą  należy rozważyć  na 

etapie Kpgo 

Należy wyłączyć  odpady (BiR) ze 

strumienia odpadów komunalnych 

i traktować  je jako odrębną  kategorię  

odpadów, za które gmina nie powinna 

ponosić  odpowiedzialno ści. 

We wniosku (z dnia 2 grudnia 2015r. 

COM(2015) 595 final) dotycz ącym 

zmiany dyrektywy 2008/98/WE 

w sprawie odpadów w łączono definicj ę  

m.in. odpadów komunalnych, w myś l 

której „Odpady komunalne nie 

obejmują  odpadów z sieci 
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L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

kanalizacyjnej i z oczyszczalni ścieków, 

w tym osadu ściekowego oraz odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych." 

Jednocześnie do dyrektywy 2008/98/WE 

zaproponowano włączenie definicji 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

W związku z tym na etapie 

implementacji prawa wspólnotowego do 

prawodawstwa polskiego nale ży 

uwzględnić  przedmiotow ą  uwagę . 

4. Kpgo 

Rozdział  5. Kierunki działań  

w zakresie zapobieg ania 

powstawaniu odpadów 

i kształtowania systemu gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady komunalne, w tym 

odpady żywności i inne odpady 

ulegaj ące biodegradacji 

Str. 101 

W zakresie zbierania i tr ansportu 

odpadów: 

1) wdrożenie odpowiedniego 

systemu selektywnego zbierania 

i odbierania odpadów u 2ród ła co 

najmniej następuj ących frakcji 

odpadów komunalnych: 

a) papier i tektura, 

b) metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateria łowe, 

c) szkło, 

d) popiół, 

e) bioodpady, w tym odpady 

W zakresie systemu selektywnego 

zbierania u źródła należy dopuścić  do 

łącznego zbierania w tym samym 

worku lub pojemniku tzw. frakcji 

„odpadów suchych", tj. papieru 

i tektury, tworzyw sztucznych, metali 

oraz opakowań  wielomateriałowych, 

z wyłączeniem szkła. 

Umożliwienie łącznego zbierania frakcji 

„odpadów suchych" jest uzasadnione 

ekonomicznie, gdyż  w znacznym 

stopniu ogranicza koszty tr ansportu 

odpadów. 

Jednocze śnie należy wprowadzi ć  

odpowiednie instrumenty prawne, które 

pozwolą  na zobowi ązanie 

wprowadzaj ących produkty w 

opakowaniach do partycypowania w 

kosztach systemu selektywnej zbiórki. 

Podmioty  wprowadzaj ące na rynek 

opakowania powinny wspó łuczestniczyć  
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L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

zielone. 

Ponadto wskazanym kierunkiem 

działania jest: 

a) oddzielne zbieranie papieru 

i tektury oraz oddzielnie szk ła 

opakowaniowego, aby zapobiec ich 

zanieczyszczeniu (dzi ęki temu 

surowce te b ędzie cechować  

należyta jako ść  i tym samym 

możliwość  poddania ich 

recyklingowi). 

w finansowaniu systemu selektywnej 

zbiórki tak, aby koszty te nie by ły 

ponoszone jedynie przez mieszka ńców 

w ramach op łaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

5. Kpgo 

Rozdział  5. Kierunki działań  

w zakresie zapobieg ania 

powstawaniu odpadów 

i kształtowania systemu gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady komunalne, w tym 

odpady żywności i inne odpady 

ulegaj ące biodegradacji 

Str. 103 

W zakresie innych metod odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów: 

2a) weryfikacja mo żliwości oraz 

warunków zwiększenia oplat za 

składowanie odpadów, 

2b) weryfikacja możliwości oraz 

warunków wdrożenia nowych 

założeń  w zakresie oplat za 

termiczne oraz mechaniczno- 

biologiczne przetwarz anie odpadów 

w takim kierunku, aby recykling 

odpadów w uj ęciu całościowym był  

W pierwszej kolejno ści wzrosnąć  

powinny opłaty  za składowanie 

odpadów, w celu zwi ększenia ilo ści 

odpadów zagospodarowywanych 

innymi metodami niż  składowanie. 

Wnioskuje się, aby w pierwszej 

kolejno ści wzrosły opłaty za 

składowanie odpadów na tyle, aby 

skutecznie zniechęcały do 

zagospodarowania odpadów w tym 

procesie. 

Zwiększone opłaty za termiczne 

przekształcanie odpadów wprowadzane 

powinny być  ostrożnie i stopniowo 

z uwzględnieniem konieczno ści 

zachowania trwałości projektów, 
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L.p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZ1 WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kp2o i/lub 

Prognoza 

ekonomicznie bardziej op łacalny 

(odpowiednie kształtowanie stawek 

oplat za korzystanie ze 

środowiska); 

w ramach których realizowane s ą  

instalacje termicznego przekszta łcania 

odpadów. 

6. Kpgo 

Maj ąc na uwadze znowelizowan ą  

definicj ę  regionalnej instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych 

(zawartą  w ustawie z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach — Dz.U.2013. poz. 

21 z póżn. zm.) od dnia 6 lutego 

2015r. sama sortownia/cz ęść  

mechaniczna może stanowić  

samodzielny RIPOK. W zwi ązku z 

tym  wnosi się/konieczne jest 

usankcjonowanie/uwzgl ędnienie tego 

faktu w aktualizowanym Kpgo. 

W związku z celami w zakresie 

recyklingu odpadów oraz zak ładaną  

zmianą  przeznaczenia instalacji MBP na 

instalacje doczyszczaj ące odpady 

selektywnie zbierane oraz prawn ą  

możliwością  nadania tym  instalacjom 

statusu RIPOK zasadnym jest 

uwzględnienie tego faktu na etapie 

Kpgo. 

7. Kpgo 

Rozdział  2. Analiza stanu 

gospodarki odpadami, 

podrozdział  2.1. Odpady 

komunalne, w tym odpady 

żywności i inne odpady ulegaj ące 

biodegradacji, 

str. 26 

Identyfikacja problemów 

w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, w tym odpadami 

żywności i innymi odpadami 

ulegaj ącymi biodegradacji 

Jako dodatkowe problemy w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi 

zidentyfikować  należy: 

a) 	brak dolnej stawki oplat za 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 

a) 	Brak dolnej stawki oplat z tytu łu 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi warunkuje niskie, 

niewystarczaj ące dochody na rzecz 

gminy, a co za tym  idzie niski 

zakres świadczonych us ług. 

Wprowadzenie dolnej gr an icy op łaty 
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L p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

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 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Kogo i/lub 

Prognoza 

b) 	brak uregulowań  prawnych w 

zakresie obowi ązku obj ęcia, 

wszystkich w łaścicieli 

nieruchomości systemem 

odbierania odpadów 

komunalnych 

powinno zabezpieczy ć , 

zagwarantować  odpowiedni 

standard usług m.in. w zakresie 

wzrostu wydatków na działania 

związane z edukacj ą  mieszkańców 

na temat w szczególno ści 

selektywnej zbiórki odpadów. 

b) Wprowadzenie tego obowi ązku 

przyczyni si ę  do uszczelnienia 

systemu oraz ułatwi gminom 

kontrolę  nad strumieniem odpadów i 

ich prawid łowym 

zagospodarowaniem, zgodnym z 

wymogami prawa. 

8. Kpgo 

Rozdział  4. Przyj ęte cele 

w gospodarce odpadami. 

4.1. Odpady komunalne, w tym 

odpady żywności i inne odpady 

ulegaj ące biodegradacji 

Str. 94: 

- pkt lb) wprowadzenie 

selektywnego zbierania 

bioodpadów z zak ładów 

zbiorowego żywienia; 

- pkt 4a) obj ęcie wszystkich 

właścicieli nieruchomo ści, na 

których zamieszkuj ą  mieszkańcy 

systemem selektywnego zbierania 

Dla wskazanych celów podać , 

okre ślić  należy perspektywę  czasową, 

do której dany cel ma zostać  

osiągnięty 

Okreś lenie ostatecznych terminów jest 

niezbędne, aby samorządy/jednostki 

odpowiedzialne za gospodarow anie 

odpadami komunalnymi miały 

wystarczaj ący czas na podj ęcie 

odpowiednich kroków/działań , w tym  

zaplanowanie niezb ędnych wydatków, 

tak, aby mogły sprostać  stawianym 
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L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

odpadów komunalnych, 

- pkt 4b) wprowadzenie standardów 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie ca łego 

kraju, 

- pkt 6) zaprzest anie składowania 

odpadów ulegaj ących biodegradacji 

selektywnie zebranych; 

wymaganiom i wcieli ć  je w życie w 

określonym terminie. 

9. Kpgo 
Rozdział  2. Analiza stanu 

gospodarki odpadami 

Brakuje tabel/informacji odno śnie 

recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych ni ż  niebezpieczne 

odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych (BiR) za 2013r. 

i 2014r. 

Odpady BiR podlegaj ą  obowiązkowi 

osiągnięcia okre ś lonych poziomów 

recyklingu, przygotow an ia do 

ponownego użycia i odzysku. Dlatego 

też  należy uzupełnić  dokument o 

informacje, dane, wnioski dotyczące tej 

grupy odpadów (analogicznie jak 

scharakteryzowano odpady surowcowe i 

biodegradowalne). 

10. Kpgo Str. 16 

Ustawa z dnia 13 wrze śnia 1996 r. 

o utrzyman iu czysto ści i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 

1399, z późn. zm.) 

Dz. U. z 2016r. poz. 250 (tj.) Nieaktualny Dz. U. 

11. Kpgo Str. 17 
Ustawa z dnia 13 wrze śnia 1996 r. 

o utrzymaniu czysto ści i porządku 

Ustawa z dnia 13 wrze śnia 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku 

Ustawa z 13 wrze śnia nie dotyczy 

„niektórych innych ustaw" 
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L p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział , podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

w gminach oraz niektórych innych 

ustaw 

w gminach 
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LUBLIN 

I p 
Część  planu do której 

odnosi się  uwaga 
(rozdział, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony, za łącznik) 

Fragment tekstu projektu do 
którego odnoszą  sic uwagi (jeżeli 

uwaga odnosi się  do konkretnego 
zapisu) 

Treść  uwagi — proponowany zapis Uzasadnienie uwagi 

1. ROZDZIAŁ  4. PRZYJ ĘTE 
CELE W GOSPODARCE 
ODPADAMI 
4.1. Odpady komunalne, w 
tym odpady żywności i inne 
odpady ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 94 

Przyjęto następujące cele: 
„b) do 2020 r. recyklingowi 
powinno być  poddawane 50% 
odpadów komunalnych, (...) 
c) do 2025 r. recyklingowi 
powinno być  poddawane 60% 
odpadów komunalnych;" 

Daty osiągnięcia tych celów powinny 
zostać  przesunięte o kilka lat 

Mimo gwałtownego postępu w dziedzinie świadomości ekologicznej i 

technologii gospodarowania odpadami cele te wydaj ą  się  mało realne, 
zwłaszcza że w tymże samym 2020 r. Polska musi osiągnąć  ambitny 
cel wyznaczony przez Uni ę  Europejską , jakim jest 50-procentowy 
recykling i przygotowanie do ponownego u życia odpadów papieru, 
metali, tworzyw sztucznych i szkła. Powyższe surowce wtórne są  
materiałami najlepiej nadającymi się  do recyklingu, więc równoczesne 
osiągnięcie 50-procentowego recyklingu w odniesieniu do wszystkich 
odpadów komunalnych wydaje się  nieprawdopodobne; podane 
sposoby postępowania z odpadami są  realne i użyteczne, ale nie 
zapewnią  osiągnięcia aż  tak wysokich wskaźników. 

2. ROZDZIAŁ  4. PRZYJĘTE 
CELE W GOSPODARCE 
ODPADAMI 
4.1. Odpady komunalne, w 
tym odpady żywności i inne 
odpady ulegające 
biodegradacji 
Strona 94 

Podano następujący cel: 
„b) wprowadzenie standardów 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych na 
terenie całego kraju" 

Wprowadzenie standardów 
selektywnego zbierania odpadów 
powinno dać  gminom moż liwość  
elastycznego dostosowania sytemu 
zbiórki do lokalnej specyfiki 
gospodarczej i społecznej (każda z 

gmin wdrożyła własny system, 
proponowane rozwiązania mogą  
przyczynić  się  wyłącznie do 
wygenerowania dodatkowych 
kosztów). Wprowadzenie standardu 
selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych na terenie ca łego kraju 
powinno odbyć  się  przed dniem 
wejścia w życie tzw. „rewolucji 
śmieciowej". 

Art .  4a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach daje 
Ministrowi Ś rodowiska fakultatywn ą  delegację  do wydania 
rozporządzenia ujednolicaj ącego standardy selektywnej zbiórki w 
całym kraju. W ubieg łym roku powsta ł  już  nawet projekt takiego 
rozporządzenia. Jednakże projekt ten spotka ł  się  z powszechn ą  
krytyką  gmin w całej Polsce, ponieważ  burzyłby dotychczasowe 
systemy selektywnej zbiórki, dostosowane do wymaga ń  pobliskich 
instalacji i pot rzeb (niedoborów) poszczególnych gmin pod względem 
uzyskiwania wymaganych wska źników. Wprowadzenie tego projektu 
oznaczałoby duże koszty. Dlatego uważamy standaryzację  
selektywnej zbiórki za niepożądaną  Nie jest zasadne budowanie 
nowych modeli segregacji odpadów niemal że od podstaw nied ługo po 
„rewolucji śmieciowej" z 1 lipca 2013 r. 
Każda gmina z mocy prawa jest zobowiązana do osiągania 
odpowiednich wskaźników. Obecnie może ona sobie tak dobra ć  
standardy prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów w 
gospodarstwach domowych, ażeby u łatwić  osiągnięcie wskaźników. 
Standa ryzacja selektywnej zbiórki znacznie by to utrudni ła. ponieważ : 
a) parametry i procesy technologiczne w poszczególnych instalacjach 
znacznie różnią  się  od siebie, 
b) każda gmina ma swoj ą  lokalną  specyfikę  gospodarczą  i społeczną , 
c) stałaby ona w całkowitej sprzeczności z przedstawioną  w tymże 
samym dokumencie bardzo słuszną  koncepcją  wprowadzenia bada ń  
morfologicznych i analizy strumienia odpadów komunalnych w 
poszczególnych regionach gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Koncepcja ta umoż liwiłaby elastyczniejsze dostosowywanie się  do 
rzeczywistych potrzeb w skali lokalnej p rzez odpowiednie planowanie 
metod zapobiegania powstawaniu odpadów, zbierania odpadów i 

zagospodarowywania ich celem maksymalizacji korzy ści 
ś rodowiskowych, spo łecznych i ekonomicznych. 

3. ROZDZIAŁ  5. KIERUNKI 
DZIAŁAŃ  W ZAKRESIE 
ZAPOBIEGANIA 

,Ponadto wskazanym 
kierunkiem dzia łania jest: 
a) oddzielne zbieranie papieru i 

Wprowadzenie standardów 
selektywnego zbierania odpadów 
powinno dać  gminom moż liwość  

W mieście Lublin i w wielu innych gminach, również  wiejskich, przyj ął  
się  system dwupojemnikowy, w którym odpady w gospodarstwach 
domowych dzielone są  tylko na dwie grupy: odpady mokre 



LUBLIN 

Ip 
Część  planu do której 

odnosi się  uwaga 
(rozdział, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony, za łącznik) 

Fragment tekstu projektu do 
którego odnoszą  się  uwagi (jeżeli 

uwaga odnosi się  do konkretnego 
zapisu) 

Treść  uwagi — proponowany zapis Uzasadnienie uwagi 

POWSTAWANIU 
ODPADÓW I 
KSZTAŁTOWANIA 
SYSTEMU GOSPODARKI 
ODPADAMI 
5.1. Odpady komunalne, w 
tym odpady żywności i inne 
odpady ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 101 

tektury oraz oddzielnie szkła 
opakowaniowego, aby zapobiec 
ich zanieczyszczeniu (dzięki 
temu surowce te będzie 
cechować  należyta jakość  i tym 
samym moż liwość  poddania ich 
recyklingowi)" 

elastycznego dostosowania sytemu 
zbiórki do lokalnej specyfiki 
gospodarczej i społecznej (każda z 

gmin wdrożyła własny system, 
proponowane rozwi ązania mogą  
przyczynić  się  wyłącznie do 
wygenerowania dodatkowych 
kosztów). 

(zmieszane) i suche (surowcowe lub nadaj ące się  do produkcji paliwa 
alternatywnego). Taki system jest bardzo wygodny dla mieszka ńców 
(91% mieszkańców Lublina zadeklarowa ło segregację  odpadów), 
ekonomiczny (generuje ni ższe koszty, co wynika z mniejszej ilości 
odbiorów czy pojemników) i p rzyjazny ś rodowisku (gdyż  mniejsza 
liczba przejazdów oznacza redukcj ę  zanieczyszczenia powiet rza). 
Obowiązkowa segregacja papieru i tektury oraz szk ła „u źródła" 
zwiększyłaby koszty gospodarowania odpadami komunalnymi 
(większa ilość  pojemników, worków, specjalistycznych samochodów 
do odbioru, przejazdów), co przełożyłoby się  na podwyższenie opłat 
dla mieszka ńców. 
Im mniej frakcji b ędzie się  wydzielać  w gospodarstwach domowych, 
tym większa będzie akceptacja spo łeczna dla nowego systemu. 

4. 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 
Strona 101 

„W zakresie zbierania i 

transpo rtu odpadów: 
1) wdrożenie odpowiedniego 
systemu selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów u ź ród ła 
co najmniej następujących 
frakcji odpadów komunalnych: 
(..) 
d) popiół" 

Sugerujemy pominięcie tego zapisu Obecny stan prawny ju ż  to umoż liwia — wiele gmin wprowadziło 
obowiązkową  segregację  popiołu. Nie widzimy zatem pot rzeby, aby 
wprowadzać  ją  w całym kraju, poniewa ż  dla wielu instalacji 
przetwa rzania odpadów zmieszanych popiół  nie stanowi żadnego 
problemu. 
Popiół  jest przeznaczony tylko do składowania, a więc jego selektywna 
zbiórka jest bezcelowa ze ś rodowiskowego punktu widzenia. 

5. 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 ulegaj ące 
biodegradacji 
Strona 102 

4) zagospodarowanie na 
terenach wiejskich odpadów 
zielonych i innych bioodpadów 
we własnym zakresie, między 
innymi w kompostownikach 
przydomowych lub w 
biogazowniach rolniczych, a na 
terenach z zabudową  
jednorodzinn ą  w 
kompostownikach 
przydomowych." 

Zagospodarowanie odpadów 
zielonych i innych bioodpadów w 
biogazowniach rolniczych nie powinno 
być  ograniczane do terenów wiejskich 

Znaczną  część  powierzchni miast stanowi ą  obsza ry  rolnicze, które 
zazwyczaj są  ulokowane na ich obrzeżach. Ponadto również  na 
obszarach typowo miejskich powstaj ą  duże ilości odpadów zielonych, 
a istniej ące instalacje do ich przetwarzania w chwili obecnej 
częstokroć  nie mają  wystarczających mocy przerobowych. Gdy 
wszystkie niezbędne instalacje zostan ą  już  zbudowane, nie jest 
pewne, czy będzie wystarczający popyt na kompost. Poniewa ż  zaś  
hierarchia postępowania z odpadami przedkłada odzysk nad 
unieszkodliwianie, biogazownie powinny sta ć  się  uzupełnieniem 
systemu kompostowni także w miastach. 
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Unia Metropolii Polskich 

pl. Defilad 1,O0-9D Warszawa 

W związku z przedstawieniem nowej wersji ,Krajowego Planu Gospodarki Odpadami" 

(KPGO), w któ jwokazanesą 'edyn|einstala 'edoproetvvacraniaodpadóvvb1n' 'qceibudnvvane, 

postul ' o przywrocenie uapisow z poprzedni wersji projektu KPGO z wrze śnia 2015 r., które 

nbejmowały informacje na temat inwestycjiplamowanych, w  tym informację op|enowanj 

rozbudowie Zak ładuUnieszkod|{wiania Sta łych OdpadowKomuna|nych (ZUO 2)przyuiGwarkow9 

wVVarszawie,nalei ącegodo Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania w m.stNanzawie Sp. rsm. 
(MPO)—dotyczytobm|nr39i4D,którevxszacunkom/vmbi|ansiedost ępnośdodpadóvvkonnuna|nyuh 

d|a instalacji typu ITPOK nie umog| ędni 
'ą  planów rozbudowy ww. spa|arni i opierają  oi ę  tylko 

na aktualnych mocach przerobowych instalacji, tj. 60 tys. Mg/rok. 

KA jąo Ma uwadze zmodernizowanie systemu uwng| ędni 'ącego prawidtowe 
zagospodarowanie odpadów komunalnych, Miasto nt. Warszawa podpisato unnovvg z MPO, 

d[tyccąc§ rozbudowy spalarni. Projekt zmian ob jnn 'e nnoderniza 'ę  istni 
'ąc ' ||nii spalania 

oraz budovvę  dwóch nowych nieza|einych linii technologicznych spalania, co vv sumie pozwoli 

na zvvigkscenie mocy przerobovvych spalarni do 305 200 Mg/rok. P|anovvana jest rom/niS ż  
nnVde[niza 'a procesu sortowania odpad' insta|acji do waloryzacji iu±|a z odzyskiem metali 

ie|azoychinieie|aznychmrazsys emuodzyskueneråetycznego|enerQiidep/n '. 

PodkreQitna|e±y,tennudgrnizacjpj8stnietJkovvtaziep|anovvania,a|er8aUzaUpoyQVtovvawCz'— 

w chwili obecnej trwa procedura przetargowa o ,'vxiadczenie Pomocy Techniczn ' przy realizacji 

Pneds|ęmoięda pn. "Rozbudowa iK4odernioa'a ZaNadu Unieszkodliwiania Stalych Odpadów 

Komunalnych przy ul. Gwarkow 9 w Dzielnicy Targóweknl.st.VV8rSzovvy". 

|stotn ą  kxvestią  jest takie to, i8 wraz z uruchomieniem zmodernizowanej spalarni, m.st. 

Warszawa planuje definitywne zamhni ęcie instalacji mechaniczno biologicznego przetwarzania 

odpadów przy u|. Kampinoskiej 1 w Warszawie. W wyniku tego nastgpi ą  zmiany 

w ca8nspodanoxvaniu odpadóvv — wiuknzy ich strurnieh przekierowany zostanie do termicznego 

przetworzenia, a znaczgco znnni 'szysi ę  i|ość odpadom/poeznaczonych do sNadowania, bowiem 

zgodnie ze wskazaniami KPGO, w wyniku dziatania spalarni odpadów powstaje mniej odpadów 

przeznaczonych do Skƒadowmn|a ni ż  w wyniku dział8nia instalacji noechaniczno-bio|o8icznegz 

przetwarzania. Uwrg| ędnienie w KPGO spalarni MPO przy ul. Gwarków 9 urnoż ||vvi vvięc innym 

uczestnikom rynku prawid łowe projektowaniadalszychdziata ń . 

Pragn ę  zvv/ód6 uvvagę  Da jeszcze jeden istotny problem. W związku ze zbieinymni 
obovvigzkann| gmin i przedsi ębiomóvv w zakresie nsi ąQpnia pozionnovv odzysku i recyklingu 

dutyczących w częśc| tych samych odpadów (szNn, papier, metal, tworzywa sztuczne dla gmin 

i odpady opakowaniowe pochodz ące z gospodarstw donnovvych d|a przed6i ębiorcóvv), 



m.st. Warszawa wskazuje na konieczno ść  wdrożenia zapisów dotyczących rozszerzonej 
odpowiedzialności producenta (EPR) równie ż  do systemów gospodarki odpadami komunalnymi, 
prowadzonych przez gminy, w szczególno ści w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, Uzasadnieniem jest fakt, i ż  przedsi ębiorcy lub organizacje odzysku niejako 
„konsumują" nakłady finansowe i organizacyjne, jakie ponosz ą  gminy w organizacji selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, poprzez uzyskiwanie kart DPO i DPR ze strumienia odpadów 
komunalnych, w celu potwierdzenia wymaganych dla nich poziomów. Prawid łowe wdrożenie zasady 
EPR miałoby na celu stworzenie warunków prawnych do wspó łfinansowania, np. za po ś rednictwem 
organizacji odzysku, zbierania i zagospodarowywania odpadów opakowaniowych powstaj ących 
w gospodarstwach domowych. Takie rozwi ązanie może przyczyni ć  się  także do obniżania przez 
gminy op łat za gospodarowanie odpadami pobieranych od mieszka ńców. 



1. Zapisy dot. standardów selektywnej zbiórki 

• W rozdziale 2. Analiza stanu gospodarki odpadami, w podrozdziale 2.1. Odpady 
komunalne, w tym odpady żywności i inne odpady ulegające biodegradacji, na 
stronie 26 znajduj ą  się  zapisy dotyczące problemów w zakresie gospodarki 
odpadami komunalnymi. Tam w punkcie 2 zwraca si ę  uwagę  na brak iednolitych  
w kraju standardów w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

• W rozdziale 4. Przyjęte cele w gospodarce odpadami, w podrozdziale 4.1. 
Odpady komunalne, w tym odpady żywności i inne odpady ulegające 
biodegradacji, na stronie 94, w punkcie 4) lit. b), wprowadzenie standardów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie ca łego kraju  
wymieniono jako jeden z celów. 

• W rozdziale 7. Harmonogram i sposób finansowania realizacji zada ń , na stronie 
118, w tabeli Nr 44, poz. 5 znajduje si ę  działanie pn.: „Wydanie rozporządzenia 
ws. szczegó łowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
oraz okreś lenia kiedy wymóg selektywnego zbierania uwa ża się  za spe łniony." 
Zadanie to powierza si ę  Ministrowi Srodowiska do realizacji w terminie do ko ńca 
2016 r. W tym samym punkcie samorz ądom te rytorialnym powierza si ę  zadanie 
wdrożenia odpowiedniego systemu selektywnego zbierania i odbierania odpaów u 
źród ła w celu standaryzacji systemu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych na terenie ca łego kraju. 

W projekcie, poza powyższymi ogólnymi zapisami, nie ma żadnych szczegó łów 
dotyczących standaryzacji selektywnej zbiórki. 

2. Zapisy dot. termicznego przekszta łcania odpadów 

• W rozdziale 3. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami, w 
podrozdziale 3.1. Odpady komunalne, w tym odpady żywności i inne odpady 
ulegające biodegradacji, na stronie 86 znajduje się  zapis mówiący o tym, iż  
termicznemu przekszta łcaniu nie powinno być  poddawane więcej niż  30% 
wytworzonych odpadów komunalnych. Wnioskuje si ę  o to, aby zapis ten 
precyzowa ł , iż  chodzi o odpady wytworzone i zagospodarowane w skali ca łego 
kraju. Gdyby te proporcje mia ły być  zachowane na poziomie gminy, moc 
przerobowa istniej ących ITPOK nie mog łaby być  wykorzystana. 

3. Zapisy dot. wymaganych poziomów recyklingu 

• W rozdziale 3. Prognoza zmian w zakresie gospodarki odpadami, w 
podrozdziale 3.1. Odpady komunalne, w tym odpady żywności i inne odpady 
ulegające biodegradacji, mi ędzy innymi w tabeli 39, na stronie 82 znajdują  
wyliczenia dotyczące prognozowanych ilo ści odpadów poddanych recyklingowi, 
celem osiągnięcia wymaganych poziomów. Sposób wyliczenia wskazanych 
poziomów, tj. udział  procentowy odpadów poddanych recyklingowi w masie 
wytworzonych odpadów, odbiega od sposobu wyliczania przedmiotowych 
poziomów, okreś lonego w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Srodowiska z 
dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego u życia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych. 





Uwagi do projektu KPGO 

- Rozdzia ł  5 pkt 5.1 ppkt 6 - uwa żamy, że zniesienie rozwiąza ń  prawnych 
odnoszących się  do moż liwości rycza łtowego rozliczania firmy odbieraj ącej odpady 
komunalne od mieszka ńców oraz łączenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie 
odpadów nie jest konieczne, aby zobowi ązać  gminy do kontroli prawid łowego 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. Obecne mo ż liwości prawne 
pozwalają  gminie, a nawet nakazuj ą  bez wzgl ędu na sposób rozliczania si ę  gminy z 
firmą  odbierającą  odpady komunalne od mieszka ńców oraz wybraną  formę  
przeprowadzonego przetargu, na skuteczn ą  kontrolę  odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. W związku z tym proponujemy nie uszczegó ławiać  
zobowiąza ń  gmin do kontroli prawid łowego odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych w tym zakresie. 

- Rozdzia ł  5 pkt 5.1 — w zakresie zbierania i transportu odpadów- ppkt 1 lit. d oraz 
ppkt 2 lit. g — uważamy, że aktualnie obowi ązujące wymogi zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 
5 ustawy o utrzymaniu czysto ści i porządku w gminach oraz okre ś lone w projekcie 
rozporządzenia Ministra Ś rodowiska z dnia 4 lutego 2016 r. w sprawie 
szczegó łowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które 
wyszczególniaj ą  odpady komunalne, które winny być  zbierane selektywnie zasadnie 
nie przewidują  obowiązku zbiórki popio łu. Wprowadzenie takiego obowi ązku 
spowoduje zwiększenie dla gminy kosztów systemu odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. W związku z tym proponujemy pozosta ć  przy wariancie 
okreś lającym rodzaje selektywnie zbieranych odpadów wskazanym w § 2a oraz § 3 
projektu rozporządzenia z dnia 4 lutego 2016 r. 

Marcin Miąsik 
WGK UM Rzeszowa 
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