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W odpowiedzi na pismo z dnia 1 kwietnia 2016 r. (znak: DP-II.0230.13.2015.SK) 

przy którym przekazano projekt uchwaly Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu 

gospodarki odpadami, uprzejmie informuj ę , że do projektu uchwaly nie zg łaszam uwag. 

Natomiast w załączniku do projektu na stronie 89 , pod wykresem 3. „Wielko ść  

wytworzonych odpadów opakowaniowych w latach 2008-2013 (w tys. Mg)", nale ży zmienić  

wskazane źródło danych z "dane GUS", na "dane Ministerstwa Środowiska". 
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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 zg łaszania 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. 

DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJACEGO 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 

UWAGI/WNIOSKI: 

L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIF 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdzial, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI 

SIF DO KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

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 zglaszana 

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 drogą  elektroniczną  w dniu 5 



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 SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

proponowany zapis 

Prognoza 

lutego 2016 r.). 

. 
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 si ę  wytwarzać  

w 2025 r.... 

2) 	na podstawie wy żej 

wskazanej prognozy: jP gno 	wzy 

kolumnie nr 4 i 5 

oszacowano masę  

odpadów, jaka powinna 

zostać  poddana 

recyklingowi, to jest 65°/O 

prognozowanej ilo ści 

wytwarzanych odpadów;... 

Proponuje się : 

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 wyżej 

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 si ę  go odpowiednio uzupełnić . 

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



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 SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
t l /asadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

proponowany zapis 

Kpgo i/lub 

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  

uwzgl ędniony 	w 	pakiecie 	KE 	dotyczącym 

gospodarki o obiegu zamkni ętymi 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 zosta ło uwzględnione w 

projekcie 	Kpgo. 	Zgodnie 	z 	obowiązującymi 

przepisami w 2020 r. konieczne jest osi ągnięcie 

50% 	poziomu 	przygotowan ia 	do 	ponownego 

użycia 	i 	recyklingu 	papieru, 	metali, 	tworzyw 

sztucznych i szkła (PMTS) oraz 70% poziomu 

przygotowania do ponownego u życia, recyklingu i 

innych sposobów odzysku odpadów budowl anych 

i rozbiórkowych innych niż  niebezpieczne. Cele te 

również 	zostały 	zapisane 	w 	projekcie 	Kpgo. 
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Dokument do którego 

zgłaszana jest d ana 

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 dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

proponowany zapis 

Knao i/lub 

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 u życia i 

recyklingu PMTS, które najpewniej ulegną  jeszcze 

obniżeniu na wskutek wnioskowanej zmiany 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 dotychczasowe. 	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 an ia 	obowiązku, o 



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 zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

którym mowa w art .  3b lub/i art .  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  

zrezygnować  z celu 50% poziomu recyklingu 

odpadów komunalnych w 2020 r. lub przyj ąć  
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 calego 

kraju, 

Proponuje się : 

b) wprowadzenie standardów 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie calego 

kraju - do 	roku, 

Zważywszy 	na 	obowiązek 	osiągnięcia 

docelowych, wysokich poziomów przygotowania 

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 do tyczy 

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 

odpadów 	oraz 	określenia 	kiedy 	wymóg 

selektywnego zbierania uważa 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 ko ńca 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 sk ładu 

morfologicznego wytwarzanych w kraju odpadów 

komunalnych (str. 	12-13 projektu Kpgo) udział  

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 d ana 

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 dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Prognoza 

obejmować  terenów, gdzie zagospodarowanie tych 

odpadów odbywa się  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 	realizacji 

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. 

szczegó łowego sposobu 

selektywnego zbierania 

wybranych frakcji odpadów oraz 

okreś lenia kiedy wymóg 

selektywnego zbierania uważa się  

za spełniony. 

Wdrożenie odpowiedniego 

systemu selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów u żródła w 

celu standaryzacji systemu 

Wskazano jeden termin w 

rzeczywistości dotyczący dwóch 

zadań  tj. wydan ia 

przedmiotowego rozporządzenia 

oraz wdrożenia systemu 

selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów na terenie 

całego kraju. 

Nawet 	przy 	założeniu, 	że 	termin 	wydania 

rozporządzenia 	(do 	końca 2016 	r.) 	zostan ie 

dotrzymany, 	to 	nie 	uwzględnia 	się 	czasu 

potrzebnego 	na 	wdrożenie 	przepisów 

rozporządzenia i dostosow an ia się  poszczególnych 

gmin do jego wymagań  w zakresie standardów 

selektywnego zbierania odpadów. 



Lp. L 

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  

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Prognoza 

selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych na terenie ca łego 

kraju. Termin realizacji zad an ia 

do końca 2016 r. 
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S ławomir Mazurek 
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Nawiązuj ąc do pisma z dnia 1 kwietnia 2016 r., znak: DP-II.0230.13.2015.SK, dotycz ącego 

uwag do projektu uchwaly Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami, 

uprzejmie informuj ę : 

Po zapoznaniu si ę  z zamieszczonym na stronie internetowej Ministerstwa Srodowiska 

projektem Krajowego planu gospodarki odpadami (projekt z dnia 9 marca 2016 r.), stanowi ącym 

załącznik do projektu uchwaly, o której mowa powyżej, przedstawiam nast ępujące uwagi: 

1) W Dziale V „Kierunki działali w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów 

i kształtowania systemu gospodarki odpadami", w pkt. 4c cz ęści dotyczącej innych metod odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, proponuje si ę  przeanalizowanie zasadno ści zapisu, który mówi, 

iż  uniemoż liwione będzie „finansowanie ze środków publicznych, to jest ze środków funduszy 

ochrony środowiska, funduszy UE jak i bud żetu pa ństwa oraz samorz ądów, ITPOK (dotyczy 

to również  współspalania odpadów pochodz ących z odpadów komunalnych) je żeli udział  
w województwie lub kraju masy term icznie przekszta łconych odpadów komunalnych oraz odpadów 

pochodzących z przetworzenia odpadów komunalnych przek roczy 30% (udzia ł  ten uwzgl ędnia 

moż liwość  spalania odpadów w cementowniach i innych obiektach przekszta łcaj ących termicznie 

odpady komunalne)". 

Powyższy zapis budzi w ątpliwości. W województwie kujawsko-pomorskim funkcjonuje 

już  obecnie regionalna instalacja do termicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

oraz cementownia. Obie instalacje „wyczerpuj ą" już  limit 30% moż liwości termicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych w województwie, co nie znaczy, że odpady pochodz ące z przetwarzania 

odpadów komunalnych b ędą  w tych instalacjach przetwarzane, poniewa ż  „brak zainteresowania tymi 

odpadami", zarówno w spalarni odpadów komunalnych o statusie RIPOK jak i funkcjonuj ącej 

cementowni. Istnieje natomiast zainteresowanie budow ą  mniejszych instalacji term icznych, 

które przetworz ą  odpady powsta łe z przetworzenia odpadów komunalnych (frakcja 19 12 12) i tym 

samym rozwi ążą  problem z zagospodarowaniem tych odpadów. 

W zwi ązku z powyższym, proponuje si ę , aby w cytowanym powy żej zapisie uwzgl ędnić  
tylko term iczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych, natomiast wy łączyć  odpady 

pochodzące z przetwarzania odpadów komunalnych. 
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Dotyczy: uwagi do projektu w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami. 

W związku z pismem znak: DP-II.0230.13.2015.SK z dnia 01.04.2016 r. w sprawie 

zgłoszenia uwag do projektu Krajowego planu gospodarki odpadami, poni żej przedstawiam 

uwagę  do przedmiotowego dokumentu. 

W Rozdziale 3, podrozdziale 3.1. Tabela 39 i 40, str. 82-85, poz. województwo 

świętokrzyskie, proponuje si ę  zweryfikowanie danych poprzez podwy ższenie wskaźnika 

prognozowanej masy wytwarzanych odpadów. Prognoza ta winna uwzgl ędniać  wszystkie 

rodzaje odpadów wytwarzanych przez mieszka ńców oraz ich mas ę, która obejmuje zarówno 

odpady te, które mieszka ńcy oddają  w ramach systemu, jak i te które zagospodarowywuj ą  

w sposób prawid łowy i nieprawidłowy. Nadmienić  należy, że prognoza oparta na 

sprawozdaniach marsza łków nie uwzględnia odpadów zbieranych w PSZOK ani te ż  tych, 

które zebrano i zagospodarowano w gospodarstwach domowych, np.: w przydomowych 

kompostownikach oraz do skarmiania zwierz ąt. Podkreślić  należy, że odpady wytwarzane 

w gospodarstwach domowych stanowi ą  potencjalne źródło odpadów moż liwych do odebrania 

w zależności od systemu odbioru i zagospodarowania wdro żonego w danej gminie. 
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Szanowny Pan 

Jan Szyszko 

Minister Środowiska 

1111111,1„,  

\V nawi ązaniu do pisma z dnia 01.04.2016 r. (data wp ływu do tut. organu 

13.04.2016 r.) znak: DP-II.0230.13.2015.5K dot. zg łaszania uwag do projektu Krajowego 

planu gospodarki odpadami (KPGO) informuj ę , że podtrzymuj ę  uwagi przes łane drog ą  

elektroniczn ą  dnia 04.02.2016 r. na adres: lucja.dec@mos.gov.pl  oraz 

katarzyna.rojek@mos.gov.pl , w których nawi ązano do spotkania Zespo łu ds. aktualizacji 

krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami z dnia 28.01.2016 r. 

w Ministerstwie Ś rodowiska, a dok ładnie do jednej z propozycji do rozwa żenia, aby 

z tre ści KPGO usun ąć  tabele z danymi prezentuj ącymi poszczególne województwa. 

Niniejsze zmiany wp łyn ęłyby na lepsz ą  przejrzysto ść  KPGO, w którym prezentowane 

byłyby poszczególne dane w uk ładzie sumarycznym dla kraju. Ponadto, pragn ę  zwróci ć  

uwag ę , że nadal w p rojekcie pozostawiono w p rzypadku odpadów komunalnych dane za 

rok 2013 mimo, że podczas posiedze ń  wspomnianego Zespo łu, wielokrotnie zg łaszana 

była propozycja przyj ęcia dla odpadów komunalnych danych za rok 2014. Argumentacj ą  

jaka za tym przemawia jest podyktowana zdecydowanie lepsz ą  jako ści ą  danych za rok 

2014 zawartych w rocznych sprawozdaniach z realizacji zada ń  w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi przed ło żonych przez gminy do urz ędów 

marsza łkowskich. Na ich podstawie marsza łkowie województw sporz ądzili roczne 

sprawozdania przekazane Ministrowi Ś rodowiska, które dotycz ą  pe łnego roku 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wdra ż anymi 

w poszczególnych gminach województw. Nale ży wskaza ć , że jako ść  danych o odpadach 

komunalnych za rok 2014 jest zdecydowanie bardziej wiarygodna i miarodajna dla 

pó źniejszego planowania i wyznaczania nowych celów w gospodarce odpadami 

komunalnymi. Dla przyk ładu, dane za rok 2013 w zakresie odbioru 4 frakcji zbieranych 

selektywnie mog ą  być  zafa łszowane poprzez cz ęste dublowanie przez gminy 

wykazywanych mas odpadów opakowaniowych poprzez wskazywanie jako odebranych 

odpadów 15 0106 (zmieszane odpady opakowaniowe), a nast ę pnie — dla oddzielnych 

kodów klasyfikacji poszczególnych frak :ii — jako masa wysortowana z tej samej 

odebranej masy zmieszanych odpadów opakowaniowych. W konsekwencji faktyczna 

masa odpadów opakowaniowych wykazywana w 2013 mog ła być  dublowana. 

Ta sytuacja zosta ła wyeliminowana na etapie weryfikacji przez pracowników Urz ędu 

Marsza łkowskiego 	Województwa 	Dolno ś l ąskiego 	danych 	zawartych 
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iloczynu jednostkowej stawki op łaty za umieszczenie niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych na sk ładowisku, okre ś lonej 

w przepisach wydanych na podstawie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. — Prawo ochrony ś rodowiska oraz brakuj ącej masy odpadów 

komunalnych wyra żonej w Mg, wymaganej do osi ągni ęcia 50-procentowego 

poziomu recyklingu w 2020 r. mo żna za łożyć , że kary dla gmin b ęd ą  

milionowe. 

Wobec powy ższego, nie znajduje uzasadnienia Osi ągni ęcie tak 

wysokiego poziomu recyklingu odpadów komunalnych ju ż  w 2020 r. wydaje 

się  bardzo zwa żywszy i niczym nieuzasadniony, tym bardziej, że 

dotychczasowe poziomy przygotowania do ponownego u życia i recyklingu 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szk ła, ulegn ą  najprawdopodobniej 

obniżeniu na skutek wnioskowanej zmiany zasad obliczania stopnia realizacji 

celów ustanowionych w art, 11 dyrektywy w sprawie odpadów; 

• w pkt 4 - po łączenie lit. b) i c) w nast ę puj ący sposób: „b) wprowadzenie 

standardów selektywnej zoiórki odpadów komunalnych na terenie ca łego 

kraju zapewniaj ących zwi ększenie efektywno ści ich pó źniejszego recyklingu"; 

7) str. 96 rozdz. 4.2.5. — proponuje si ę  dopisa ć  pkt 7) w brzmieniu: „wprowadzenie 

instrumentów odpowiedzialno ści producentów w zakresie ograniczania masy 

opakowa ń  wykorzystywanych w procesie produkcji produktów"; 

8) str. 100 — proponuje si ę  dopisać  ''Av pkt 1 lit. f) w brzmieniu: „wprowadzenie zach ęt 

finansowych umo ż liwiaj ących przekazywanie rzeczy zb ędnych do punktów 

przygotowania do ponownego u życia"; 

9) str. 103 — nale ży w pkt 4 w lit. c) usun ąć  wyrazy: „oraz odpadów pochodz ących 

z przetworzenia odpadów komunalnych", poniewa ż  pozostawienie tego zapisu mo że 

doprowadzi ć  do zablokowania mo ż liwości unieszkodliwiania tego strumienia 

odpadów w odniesieniu do potrzeb danego województwa. 

10) str. 122 - Tabela 44. Harmonogram rzeczowo — finansowy rekomendowanych dzia ła ń  

— proponuje si ę  usuni ęcie z pozycji nr 19 urz ędy marsza łkowskie jako instytucj ę  

wdra żaj ącą  to dzia łanie. W praktyce realizacja tego dzia łania b ędzie bardzo trudna. 

Ju ż  obecnie Urz ędy Marsza łkowskie borykaj ą  si ę  z niewystarczaj ącą  obsad ą  etatową  

w zakresie realizacji zada ń  ustawowych, a zmiany przepisów przewiduj ą  na najbli ższe 

lata przejmowanie przez organ marsza łka kolejnych zada ń  ustawowych od innych 

organów; propozycj ę  usunięcia urzędów marsza łkowskich z tego dzia łania uzasadnia 

fakt, że zorganizowanie np. proponowanego konkursu jest bardzo czasoch łonne 

i nie ogranicza si ę  tylko do sfinansowania zadania ze ś rodków funduszu. Wymaga 

przygotowania niezb ędnych materia łów, wniosku do funduszu, pó źniejszej 

weryfikacji oraz oceny wyników z:3da ń  konkursowych, co wi ąże si ę  z konieczno ści ą  

dysponowania niezb ędn ą  kadrą  realizuj ącą  zadanie. 
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Ponadto, pragn ę  ponownie zwróci ć  uwagę  na konieczno ść  wskazania w KPGO 

potrzeb w zakresie instalacji do recyklingu selektywnie zebranych frakcji 

opakowaniowych w odniesieniu do potrzeb kraju, a co za tym idzie odpowiedniego 

zaplanowania sieci tych instalacji w poszczególnych planach wojewódzkich gospodarki 

odpadami przy zachowaniu wymagar ź  zapewnienia wystarczaj ących mocy tych instalacji 

w odniesieniu do prognozowanych strumieni odpadów przeznaczonych do recyklingu lub 

do ponownego u życia. Ponadto, bior ąc pod uwag ę  uwarunkowania wynikaj ące z art. 35a 

w zwi ązku z art. 35 ust. 9 ustawy o odpadach, niezb ędne jest wskazanie celów 

i kierunków w KPGO w opisanym zakresie, co zapewni racjonalne zaplanowanie liczby 

tych instalacji wraz z mocami przerobowymi w odniesieniu do potrzeb kraju oraz 

zasadno ści finansowania niniejszych inwestycji ze ś rodków UE i krajowych. 

IVlarsz='• • 
Województw. QI +et ąskiego 
z up. 

Z-ca Dyr or 	d at r dowiska 

,St-°: r1 'Anv Grzeg rek 

Otrzymuje:  
1. Adresat 
2. DOW-S-I. - aa. 
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Pan 

Sławomir Mazurek 

Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Ś rodowiska 
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W nawiązaniu do pisma z dnia 1 kwietnia 2016 r (data wp ływu 12.04.2016r.) znak: 

DP-I1.0230.13.2015.SK w sprawie zaopiniowania projektu uchwa ły Rady Ministrów w sprawie 

Krajowego planu gospodarki odpadami, informuję , że pozytywnie opiniuj ę  projekt, jednocze śnie 

zg łaszam konieczno ść  wprowadzenia zmian wymienionych w za łączonym formularzu. 

Załącznik:  

1, Formularz uwag 

Otrz mu'. 

(1 Adresat 

aa 





Tytu ł  aKpgo 2014 

Projekt z dnia 9 marca 2016r. 

Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w Zielonej Górze 
Organizacja samorządowa 

Osoba do kontaktu 

e-mail 

tel. 

Urząd 

UWAGI W RAMACH UZGODNIEŃ  Z KOMISJĄ  WSPÓLNĄ  RZĄDU I SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO 

Informacja o projekcie: 

Autor 

Informacje o zgłaszającym uwagi: 

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 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 sk ładowaniu —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.) 
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Pan 

Sławomir Mazurek 

Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Ś rodowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 
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Odpowiadaj ąc na pismo DP-I1.0230.13.2015.SK z dnia 1 kwietnia 2016 r. w sprawie 

projektu uchwa ły Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 

przesyłam uwagi do projektu dokumentu. 

it..,./A..ne ot,62-/IA-L-t 

+48 89 521 91 00 
+48 89 521 91 09 

Urząd Marsza łkowski 
Województwa Warmi ńsko-Mazurskiego 
10-562 Olsztyn 
ul. Emilii Plater 1 

T: 
F: 
E: marszalek@warmia.mazury.pl  
W: www.wrota.warmia.mazury.pl  

Certyfikat Systemu 
Zarządzania Jakością  
ISO 9001:2008 
Nr 388/2006 





1. UWAGI: 

L.p 
Lokalizacja zapisu w 
aKpgo2014, którego 

dotyczy uwaga 
Zapis w aKgpo2014, którego dotyczy uwaga Treść  uwagi / proponowany zapis Uzasadnienie uwagi 

1. 

Str. 8 
punkt 7) 

7) dyrektywie 2008/98/WE ... Dyrektywie Parlamentu Europejskiego i 
Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 
r. w sprawie odpadów oraz uchylającej 
niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 
22.11.2008, str. 3, z późn. zm .) 

Brak nazwy dyrektywy o której 
mowa 

2 

Str. 10 rozdziału 2 
Analiza stanu 
gospodarki odpadami, 

2) w instytucjach, na przyk ład urzędach, 
bankach, szko łach 

Proponuj ę  dodać  punkt: 
d) 	unikanie 	stosowania 	artykułów 
jednorazowych, 	na przyklad długopisów, 
sztućców 

Brak wskazania tego typu do ść  
istotnych działań  

Proponuj ę  dodać  punkt 4) w gminnych 
punktach selektywnego zbierania odpadów; 
a) tworzenie 	punktów 	wymiany 	rzeczy 

używanych 
b) tworzenie 	punktów 	napraw 	i 

przygotowania do ponownego użycia 

3 	I 

Str.36 Jak wynika z danych GIOŚ  na dzień  31 grudnia 
2014 r. do rejestru prowadzone go przez 

Jak wynika z danych GIOŚ  na dzień  31 
grudnia 2014 r. do rejestru wpisanych by ło 

Marszalek województwa nie 
prowadzi rejestru ww. podmiotów 

marszalków województw wpisanych by ło 16001 16001 przedsiębiorców ... Wiele podmiotów 
wpisanych do rejestru prowadzi działalność  przedsiębiorców ... Wiele podmiotów wpisan ych 

do rejestru prowadzonego przez marszalków w kilku zakresach jednocze śnie, na przyklad 
wprowadzająco-zbierający, 	zbierająco- 
przetwarzający lub prowadzący dzia łalność  
w zakresie recyklingu 

województw GIO Ś  prowadzi działalność  w 
kilku zakresach jednocze śnie, na przykład 
wprowadzająco-zbierający, zbierająco- 
przetwarzający lub prowadzący działalność  w 
zakresie recyklingu 

4 

Str. 44 rozdział  2.3.1 W danych publikowanych przez GUS 
brak jest informacji dotycz ących 
unieszkodliwienia całego strumienia 
powstających odpadów tego typu 

Należy uzupełnić  dane z systemu WSO. Dane takie posiadaj ą  urzędy 
marszałkowskie i są  wprowadzone 
do systemu WSO 

5 Str.46 Dziewi ęciu marszalków województw w Dziesięciu marszalków województw w W 2015 r. przes łano do 

1 



L.p 
Lokalizacja zapisu w 
aKpgo2014, którego 

dotyczy uwaga 
Zapis w aKgpo2014, którego dotyczy uwaga Treść  uwagi / proponowany zapis Uzasadnienie uwagi 

sprawozdaniach przedkładanych Ministrowi 
Środowiska deklaruje, że na terenie ich 
województw nie znajdujq si ę  urzqdzenia 
zawierajqce PCB 
(sq to następujące województwa: dolno śląskie, 
kujawsko-pomorskie, lubuskie, lódzkie, opolskie, 
pomorskie, świętokrzyskie, wielkopolskie oraz 
zachodniopomorskie) 

sprawozdaniach przedkładanych Ministrowi 
Środowiska deklaruje, że na terenie ich 
województw nie znajdujq si ę  urzqdzenia 
zawierajqce PCB 
(sq to następujące województwa: 
dolnośląskie, kujawsko-pomorskie, lubuskie, 
lódzkie, opolskie, pomorskie, świętokrzyskie, 
warmińsko-mazurskie, wielkopolskie oraz 
zachodniopomorskie) 

Ministerstwa Srodowiska 
informacj ę , że w województwie 
warmińsko-mazurskim brak jest 
urządzeń  zawieraj ących PCB. 

6 
Str. 76 Tabela 37 kolumny 5,6, 7 i 10: poddane odzyskowi: 

termicznie, kompostowane, w inny sposób 
Usunąć  kolumny Kolumny nie zawieraj ą  żadnych 

danych liczbowych tylko odno śniki 
do informacji że brak jest danych 

7 
Str. 73 Tabela 35 kolumny 5,6, 7 i 10: poddane odzyskowi: 

termicznie, kompostowane, w inny sposób 
Usunąć  kolumny Kolumny nie zawieraj ą  żadnych 

danych liczbowych tylko odno śniki 
do informacji że brak jest danych 

8 
Str. 70 Tabela 33 kolumny 5,6, 7 i 10: poddane odzyskowi: 

termicznie, kompostowane, w inny sposób, 
Usunąć  kolumny Kolumny nie zawieraj ą  żadnych 

danych liczbowych tylko odno śniki 
do informacji że brak jest danych 

9 
Str. 51 Tabela 24 kolumny 5,6, 7 i 10: poddane odzyskowi: 

termicznie, kompostowane, w inny sposób 
Usunąć  kolumny Kolumny nie zawieraj ą  żadnych 

danych liczbowych tylko odno śniki 
do informacji że brak jest danych 

10 
Str. 60 Tabela 28 Kolumny 5 i 7: termicznie, w inny sposób Usunąć  kolumny Kolumny nie zawieraj ą  żadnych 

danych liczbowych tylko odno śniki 
do informacji że brak jest danych 

11 
Str. 62 Tabela 30 Kolumny 5 i 7. •  termicznie, w inny sposób Usunąć  kolumny Kolumny nie zawieraj ą  żadnych 

danych liczbowych tylko odno śniki 
do informacji że brak jest danych 

12 

Str. 64 Tabela 31 Masa odpadów ulegających biodegradacji z 
grupy 19 wytworzonych w latach 2011 
- 2013 w podziale na podgrupy i rodzaje 

Należy dodać  do tabeli odpady z grupy 19 05 
— Odpady z tlenowego rozk ładu odpadów 
stałych 

Odpady z grupy 19 05 s ą  odpadami 
ulegającymi 	biodegradacji 	i 
aktualnie stanowią  duży problem w 
gospodarce odpadami komunalnymi 

13 Str. 	66 	Identyfikacja 1) silne powiązanie ilości wytwarzanych Usunąć  zapisy Nie są  to problemy 

2 



L.p 
Lokalizacja zapisu w 
aKpgo2014, którego 

dotyczy uwaga 
Zapis w aKgpo2014, którego dotyczy uwaga Treść  uwagi / proponowany zapis Uzasadnienie uwagi 

problemów odpadów z grup 02 i 03 z aktualnie panującymi 
trendami w gospodarce; 
2) najważniejszymi problemami 
w gospodarce odpadami z grupy 19 są  ich 
różnorodność, zmienno ść  i właściwości. 

14 

Str. 67 Trzeci akapit od 
góry 

Zgodnie z rozporz ądzeniem Ministra Środowiska 
z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 
odpadów do odpadów z ga łęzi gospodarki, 
których zagospodarowanie stwarza problemy 
można zaliczyć  odpady ... 

Do odpadów z gałęzi gospodarki, których 
zagospodarowanie stwarza problemy_można 
zaliczy ć  odpady ... 

Zdanie jest niezręcznie 
sformułowane. Można doj ść  do 
wniosku, że rozporządzenie w 
sprawie katalogu odpadów mówi o 
tym, które odpady stwarzaj ą  
problemy 

15 

Str. 93 pkt 10) cele w 
odpadach komunalnych 

10) zbilansowanie 	funkcjonowania 	systemu 
gospodarki 	odpadami 	komunalnymi 	w 
świetle obowiązującego zakazu sk ładowania 
określonych frakcji odpadów komunalnych i 
pochodzqcych z przetwarzania odpadów 
komunalnych (w tym odpadów o zawarto ści 
ogólnego węgla organicznego powyżej 5% 
s.m.) od 1 stycznia 2016 r. 

10)zbilansowanie 	funkcjonowania 
systemu 	gospodarki 	odpadami 
komunalnymi w świetle obowi ązującego 
zakazu sk ładowania określonych frakcji 
odpadów komunalnych i pochodzqcych z 
przetwarzania odpadów komunalnych (w 
tym odpadów o zawarto ści ogólnego 
węgla organicznego powyżej 5% s.m. i o 
cieple spalania powyżej 6 MJ/kg suchej 

Wprowadzenie zakazu składowania 
niektórych rodzajów odpadów o 
cieple spalania powyżej 6 MJ/kg 
suchej masy) jest również  dużym 
problemem 

masy) od 1 stycznia 2016 r. 

16 

Str. 97 pkt. 4.3.2 W gospodarce odpadami zawierajqcymi PCB 
przyj ęto cel polegający na kontynuacji likwidacji 
urządzeń  o zawartości PCB poniżej 5 dm 3  

Wgospodarce odpadami zawierajqcymi PCB 
przyjęto 	cel polegający 	na 	kontynuacji 
likwidacji urządzeń  zawierających PCB 

Proponuj ę  pozostawić  ogólniejszy 
zapis, obejmuj ący wszystkie 
urządzenia z PCB. 

17 

Tabela 43 wskaźniki w 
zakresie monitorowania 

w rozdziale 6 

Pozycja 122 w grupie Odpady pozostałe- 
odpady ulegające biodegradacji — inne niż  
komunalne 

Proponuj ę  dodać  wskaźnik : 
Odsetek masy odpadów biodegradowalnych 
(innych niż  komunalne) poddanych 
odzyskowi w stosunku do masy 
wytworzonych odpadów 

18 Str. 99 Rozdział  4.4.3 Wgospodarce odpadami ulegajqcymi Wgospodarce odpadami ulegajqcymi Według danych zaprezentowanych 
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L.p 
Lokalizacja zapisu w 
aKpgo2014, którego 

dotyczy uwaga 
Zapis w aKgpo2014, którego dotyczy uwaga Treść  uwagi / proponowany zapis Uzasadnienie uwagi 

biodegradacji innymi niż  komunalne przyj ęto 
następujący cel: w okresie do 2022 r. i w latach 
następnych utrzymanie masy sk ładowanych 
odpadów na poziomie nie wi ększym ni ż  40% 
masy wytworzonych odpadów 

biodegradacji innymi niż  komunalne przyj ęto 
następujący cel: w okresie do 2022 r. i w 
latach następnych utrzymanie masy 
składowanych odpadów na poziomie nie 
większym ni ż  10% masy wytworzonych 
odpadów 

w analizie stanu istniej ącego, 
składowanie tej grupy odpadów jest 
w 2013 r. na poziomie ni ższym niż  
5 %. W związku z tym trzeba 
przyj ąć  ambitniejszy cel. 
Zwłaszcza, że od 1 stycznia 2016 r. 
jest zakaz składowania części tego 
typu odpadów. 

19 

Str. 102 Kierunki 
działań  w zakresie 

recyklingu odpadów i 
przygotowania do 
ponownego użycia 

w zakresie recyklingu odpadów i przygotowania Dodać  pkt. g)Określenie metodologii dla 
możliwości zaliczenia kompostowania w 
przydomowych 	kompostowniach 	do 
poziomu 	recyklingu 	i 	poziomu 
ograniczania 	składowania 	odpadów 
biodegradowalnych 

Kompostowanie w przydomowych 
kompostownikach jest 
recyklingiem, ale nie jest nigdzie 
ewidencjonowane i dzisiaj nie jest 
zaliczane do recyklingu ani do 
ograniczania sk ładowania odpadów 
ulegaj ących biodegradacji 

do ponownego użycia 

20 
Str.115 Wskaźniki 

monitoringu 
Odpady pozostale - odpady z budowy, remontów 
i demontażu obiektów budowlanych oraz 
infrastruktury drogowej 

Dodać  wskaźnik: Masa wytworzonych 
odpadów BiR 

Analogicznie do pozosta łych 
rodzajów odpadów nale ży dodać  
również  ww. wskaźnik 

21 

Str.115 Wskaźniki 
monitoringu 

Odpady pozostale - odpady ulegające 
biodegradacji — inne niż  komunalne 

Dodać  wskaźnik: 
Masa wytworzonych odpadów 
Odsetek masy wytworzonych odpadów 
poddanych odzyskowi 

Analogicznie do pozosta łych 
rodzajów odpadów należy dodać  
również  ww. wskaźnik 

22 

Str. 120 pkt 11 Prowadzenie kontroli przestrzegania przepisów 
o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi 

Dodać  marszałka województwa jako organ 
kontroli 

zgodnie z ustawą  marszałek 
województwa musi obligatoryjnie 
kontrolować  podmioty raz na trzy 
lata. 

REKTOR 
Departame, Ochrony Ś rodowiska 
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Podsekretarz Stanu 

Ministerstwo Środowiska 

W odpowiedzi na pismo znak: DP-I1.0230.13.2015.SK z dnia 1 kwietnia 2016 r. 

dotyczące projektu uchwaly Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki 

odpadami (Kpgo), poni żej przedstawiam uwagi do Za łącznika w/w projektu uchwaly. 

1. W Rozdziale 4 - Przyj ęte cele w gospodarce odpadami, pkt 3 - proponujemy 

zrezygnowanie z celu 50-procentowego poziomu recyklingu odpadów komunalnych 

w 2020 r. lub przyj ęcie go na odpowiednio ni ższym, bardziej realnym i mo ż liwym 

do osi ągnięcia poziomie. Cel ten nie zosta ł  wyszczególniony we wniosku 

zmieniaj ącym dyrektyw ę  2008/98/WE w sprawie odpadów (nr ref.: 2015/0275 

(COD)). Osi ągnięcie docelowego zak ładanego w ww. wniosku 65-procentowego 

poziomu przygotowania do ponownego u życia i recyklingu odpadów komunalnych 

w 2030 r. niewątpliwie wymaga stopniowego zwi ększania w kolejnych latach 

wymaganych poziomów w zakresie przygotowania do ponownego u życia 

i recyklingu odpadów komunalnych, jednak przyj ęty w projekcie Kpgo 

50-procentowy poziom recyklingu odpadów komunalnych ju ż  w 2020 r. jest niczym 

nieuzasadniony i nie wynika z żadnych dokumentów Unii Europejskiej. 

W Rozdziale 5 - Kierunki dzia ła ń  w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów 

i kszta łtowania systemu gospodarki odpadami, podrozdzia ł  5.1 - Odpady 

komunalne, w tym odpady żywności i inne odpady ulegaj ące biodegradacji 

(pkt 4 c i d) - proponujemy zrezygnowanie z zapisu dot. bilansowania mocy 

przerobowych instalacji TPOK w skali województwa. W rozdziale 5.1. du żą  
wątpliwość  budzą  zapisy mówi ące o uniemoż liwieniu finansowania ze ś rodków 

publicznych tj. ze ś rodków funduszy ochrony ś rodowiska, funduszy UE jak i bud żetu 

Pan 

L Urząd Marsza łkowski województwa Lubelskiego w Lublinie 

20-029 Lublin, ul. Artura Grottgera 4, tel. 81 44 16 600, fax 81 44 16 602 
marszatek@lubelskie.pt  





pa ństwa oraz samorz ądów) instalacji termicznego przekszta łcania odpadów 

pochodzących z odpadów komunalnych 	(RDF, 	preRDF) jeżeli 	udzia ł  
w województwie lub kraju masy termicznie przekszta łconych odpadów komunalnych 

oraz odpadów pochodz ących z przetworzenia odpadów komunalnych w stosunku 

do wytworzonych odpadów komunalnych przekroczy 30% (udzia ł  ten uwzględnia 

moż liwości spalania odpadów w cementowniach i innych obiektach przekszta łcaj ących 

termicznie odpady komunalne). Przy zastosowaniu obecnie funkcjonuj ących przepisów 

prawa nie można odnieść  ilości przekszta łconych termicznie odpadów pochodz ących 

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 pochodz ące 

z wojewódzkich czy krajowych instalacji zagospodarowania odpadów, s ą  to również  
odpady pochodzące spoza granic Polski w ramach transgranicznego przemieszczania 

odpadów. Bilansowanie mocy przerobowych instalacji do termicznego przekszta łcania 

odpadów w skali województw, w których zlokalizowane s ą  cementownie wykaże 

znaczące nadwyżki mocy w odniesieniu do okre ś lonych w Kpgo 30%. Nale ży 

zauważyć , iż  w cementowniach wykorzystywane s ą  moce przerobowe do termicznego 

przekszta łcania odpadów zarówno powsta łych w ramach województwa, kraju oraz poza 

jego granicami. Uniemoż liwi to pozyskanie ś rodków finansowych na nowe instalacje 

przeznaczone do termicznego przekszta łcania odpadów (RDF i preRDF) pomimo 

wyraźnych sygna łów operatorów instalacji o braku mo ż liwości ich przekazania. Wynika 

to między innymi z faktu, i ż  cementownie do swojej produkcji wymagaj ą  wysokiej 

jakości paliwa, zak łady zagospodarowania odpadów maj ą  natomiast du ży problem 

z zagospodarowaniem frakcji tzw. nadsitowej, pozbawionej odpadów surowcowych. 

W odniesieniu do powyższych zapisów Kpgo w łaściwe by łoby uwzględnienie 

moż liwości bilansowanie mocy przerobowych instalacji TPOK w skali kraju a nie w skali 

województwa. 
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w Ministerstwie Ś rodowiska 
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Nr 	 ~! (  
W odpowiedzi na pismo z dnia 1 kwietnia br., znak: DP-II.0230.13.2015.SK, 

z pro śbą  o zgłaszanie ewentualnych uwag do projektu uchwa ły Rady Ministrów w sprawie 

Krajowego planu gospodarki odpadami, uprzejmie informuj ę , jak niżej. 

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

budowania gospodarki o obiegu zamkni ętym obejmuj ący prawnie wiążące cele dotycz ące 

odpadów, wśród których wymienia sic wspólny dla wszystkich cz łonków Unii Europejskiej 

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

na poziomie 65 procent do roku 2030. Cele dotycz ące wymaganych do osi ągnięcia poziomów 

przygotowania do ponownego u życia i recyklingu odpadów komunalnych w 2025 r. i 2030 r. 

wynoszące kolejno 60 procent i 65 procent zasta ły uwzględnione we wniosku zmieniaj ącym 

dyrektywę  2008/98/WE w sprawie odpadów (nr ref :  2015/0275 (COD)). Natomiast 

w projekcie aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami (aKpgo), poza wy żej 

wymienionymi, zostal zapisany wymagany do osi ągnięcia cel 50-procentowego poziomu 

recyklingu odpadów komunalnych ju ż  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 okre ś lono jedynie wymóg osiągnięcia do 2020 roku 

50-procentowego celu dotycz ącego przygotowania do ponownego u życia i recyklingu 

materiałów odpadowych tj.: papier, metal, plastik i szk ło z gospodarstw domowych 

i podobnych odpadów oraz 70-procentowego celu przygotowania do ponownego u życia, 

recyklingu i innych sposobów odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych 

niż  niebezpieczne. Osi ągnięcie tak wysokiego poziomu recyklingu w stosunku do wszystkich 

odpadów komunalnych ju ż  w 2020 r. wydaje się  nieprawdopodobne zwa żywszy na osiągane 

dotychczas poziomy przygotowania do ponownego u życia i recyklingu papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szk ła. Maj ąc powyższe na uwadze proponuje si ę  zrezygnowa ć  z celu 

osiągni ęcia 50-procentowego poziomu recyklingu odpadów komunalnych w 2020 r. 

lub przyj ąć  go na odpowiednio niższym, bardziej realnym i mo żliwym do osiągnięcia 

Urząd Marsza łkowski Województwa Podlaskiego, ul. Kardyna ła Stefana Wyszy ńskiego 1, 15-888 Bialystok 
tel. 85 66 54 549, fax 85 66 54 1 /5, e-mail: kancelaria@wrotapodlasia.pl,  www.wrotapodlasia.pl  
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poziomie. Projekt stanowiska w tej sprawie zosta ł  również  przyj ęty w dniu 14 kwietnia br. 

na Konwencie Marsza łków Województw w Szczyrku. 

Jednocze śnie proszę  o jak najszybsze przyj ęcie aKpgo przez Rad ę  Ministrów, co jest 

również  szczególnie ważne w kontek ście stworzenia warunków do dalszego procedowania 

planów wojewódzkich tak, aby mo żliwe było spełnienie kryterium drugiego warunku ex-ante 

w zakresie gospodarki odpadami. Uchwalenie aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki 

odpadami w ustawowym terminie do 30 czerwca 2016 r. jest niemo żliwe ze względów 

procedural nych. 
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W odpowiedzi na pismo z dnia 1 kwietnia 2016 r., znak: DP-II.0230.13.2015.SK 

w sprawie zg łoszenia uwag do projektu uchwa ły Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu 

gospodarki odpadami (KPGO), w za łączeniu przedk ładam uwagi do w/w projektu. 

Jednocześnie proszę  o zwrócenie szczególnej uwagi na zapisy odnosz ące się  do 

pakietu Komisji Europejskiej dotyczącego budowania gospodarki odpadami w obiegu 

zamkniętym obejmującego prawnie wi ążące cele dotycz ące przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu odpadów komunalnych na poziomie 65 % (w tym 75 % dla odpadów 

opakowaniowych) do roku 2030. W/w cele zosta ły uwzględnione we wniosku zmieniaj ącym 

dyrektywę  2008/98/WE w sprawie odpadów na poziomie 60 % do roku 2025 oraz 65% 

do roku 2030. Dodatkowo w projekcie KPGO poza w/w wymaganiami, zapisano cel 

osiągnięcia 50 % poziomu recyklingu odpadów komunalnych do roku 2020. 

Mając na uwadze moż liwość  zmiany w przysz łości stanowiska Komisji Europejskiej 

w zakresie przedmiotowych wymaga ń  (przesuniecie ich w czasie lub ustanowienie ni ższych 

poziomów), proponuj ę  nie wskazywa ć  w projekcie Krajowego planu gospodarki odpadami 

w/w celów. 

Z up. hIAIISZA%RA W Et OI)ZTP1A 

And1--,en til g 
DYREKTOR DEP%\1 TAMØINTU 

OCHRONY ROD #ISK 1  

Otrzymują : 

1. Adresat. 

2. A/a OS-III. 

POD KARPACKIE 

al. Lukasza Ciepli ńskiego 4, 35-010 Rzeszów 

tel. +48 17 850 17 80, +48 17 850 17 82, fax +48 17 860 67 02, e-mail: marszalek@podkarpackie.pl,  www.podkarpackie.pl  





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. 

DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJ4CEGO UWAGI/WNIOSKI: 

imię  i nazwisko osoby kontaktowej / zg łaszaj ącej 

uwagi/wnioski 
nazwa instytucji / adres korespondencyjny 

adres e-mail 

(do kontaktu zwrotnego) 

telefon/faks 

(do kontaktu zwrotnego) 

Anna Panek/ Katarzyna Salamon 

Urzad Marsza łkowski Województwa 

Podkarpackiego w Rzeszowie 

Al. Ł. Ciepli ńskiego 4 

35-959 Rzeszów 

srodowisko@podkarpackie.pl  177476780 

UWAGUWNIOSKI: 

Uwaga ogólna. 

Należa łoby przeanalizowa ć  na ile niezb ędne jest wprowadzanie do aktualizowanego KPGO obowi ązków zapisanych w dopiero projektowanych dokumentach KE dotycz ących 
gospodarki odpadami w systemie zamkni ę tym . Czy warto narzuca ć  sobie ju ż  tego rodzaju obowi ązki. 

W sytuacji gdyby projektowane zalożenia KE zosta ły jednak ostatecznie zliberalizowane lub przesuni ę te w czasie niepotrzebnie narzuciliby śmy sobie dodatkowe obciążenia., które 
mog łyby być  trudne do realizacji. 

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 zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpeo i/lub 
Prognoza 

1 

aKPGO Rozdz. 2 Str. 11 
Dane dotyczące odpadów 
komunalnych byly przed 2013 r. 
zbierane jedynie przez GUS 

Nie można zgodzi ć  się  z tym 
zapisem. Proponuje si ę  dodać  oraz w 
bazach dot. odpadów prowadzonych 
przez Marsza łków Województw. 

Dane o odbieranych i zbierany oraz 
przetwarzanych odpadach komunalnych 
byly gromadzone tak że w 
Wojewódzkich Systemach 
Odpadowych. 

2. Mapa powinna zawiera ć  także Proponuje się  przedstawi ć  takke inne Brak ca łości informacji, powoduje 

1. 

1 



Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 
którego dotyczy uwaga/wniosek Konkretny zapis. którego dotyczy 

L.p. uwaga / wniosek 
PROSZF WPISAĆ : 

(rozdział, podrozdzia ł , punkt, 
numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

uwaga/wniosek 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  
DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
proponowany zapis 

Kpeo i/lub 
Prognoza DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Str.25 Mapa nr I informacje o innych ITPOK, na 
które zosta ły podpisane umowy 
o dofinasowanie 

ITPOK, które maja podpisane umowy 
na dofinansowanie. 
Z Województwa Podkarpackiego jest 
to PGE Zakład w Rzeszowie 

przekonanie wielu podmiotów i osób i2 
tylko przedstawione na mapie instalacje 
będą  mogły powstać  

Str.26 

3. 

W zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi, w tym 
odpadami żywności i innymi 
odpadami ulegaj ącymi 
biodegradacji, na podstawie analizy 
stanu, kontroli GIO Ś  i konsultacji 
spo łecznych. identyfikuje si ę  
następujące problemy: 

1)zbyt mały udział  odpadów 
selektywnie zebranych u źród ła, 
co przek łada się  na zbyt mały 
postęp poddawania odpadów 
procesom recyklingu 

2)brak jednolitych w kraju 
standardów w zakresie 
selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych 

3)możliwo ść  ryczałtowego 
rozliczania firmy odbieraj ącej 
odpady komunalne od 
mieszkańców 
proporcjonalnie do ich ilo ści 
co utrudnia gminom kontrol ę  nad 
strumieniem odpadów 
komunalnych 

4) 

Proponuje si ę  zweryfikować  
przedstawione problemy w taki 
sposób aby wynikały z opisu stanu 
aktualnego. 

Np. pkt 1 w aKpgo zosta ła wskazana 
niewłaściwa jako ść  zbieranych u 
żród ła odpadów, a nie ich niewielki 
% udział  , gdyż  ten jest chyba coraz 
większy. 

Pkt. 2 Aby efektywnie zbiera ć  
selektywnie odpady nie musi by ć  to 
zestandaryzowane . Wprowadzenie 
teraz jednolitych form zbierania w 
wielu gminach może wywo łać  
znaczne zamieszanie i rozpoczynanie 
calej pracy na nowo. 

Gmina posiada mo ż liwości 
kontrolowania strumienia odpadów 
chociazby dokumenty ewidencyjne. 
Tylko od gminy zależy jak 
efektywnie chce kontrole stosowa ć . 
Natomiast wprowadzanie stawki od 
tony często powoduje zawyżenie 
ilości odbieranych odpadów 

2 



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 zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 
Pro gnoza 

możliwo ść  łączenia przetargu na 
odbiór i zagospodarowanie 
odpadów, co ogranicza nadzór 
gminy 
nad właściwym postępowaniem z 
odpadami komunalnymi; 
5) 
zbyt duży udzial odpadów 
komunalnych poddawanych 
składowaniu w stosunku do 
wytwarzanych; 

6)zbyt 
duży udzial zmieszanych odpadów 
komunalnych kierowanych do 
instalacji i MBP, 
konsekwencj ą  czego jest zbyt du ży 
strumień  odpadówpo mechaniczno 
- biologicznym 
przetworzeniu kierowanych na 
składowiska: 
7)niewystarczaj ąca liczba 
stacjonarnych PSZOK; 
8)aktualny 
system op łat za sk ładowanie 
odpadów w dalszym ciągu w zbyt 
małym stopniu 
motywuj ący 
gminy oraz inne podmioty 
uczestniczące w systemie 
gospodarki odpadami 
komunalnymi 
do zagospodarowania odpadów 
innymi metodami ni ż  składowanie 

9)występowanie przypadków 

3 



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 zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpao i/lub 
Pro gnoza 

składowania odpadów ulegaj ących 
biodegradacji selektywnie 
zebranych pomimo zakazu takiego 
postępowania: 
10)niewystarczaj ąca edukacja 
spowodowana zbyt małym 
zaangażowaniem gmin w 
szeroko poj ęte 
działania edukacyjno 

informacyjne skierowane do 
różnych grup docelowych 

15) 
niewystarczaj ące 
rozwi ązania pozwalaj ące na 
monitorowanie i kontrol ę  
postępowania z frakcj ą  
odpadów komunalnych 
wysortowywan ą  ze strumienia 
zmieszanych odpadów 
komunalnych i 
nieprzeznaczon ą  do składowania 
(frakcja 19 12 12); 
16)brak 
należytego zbilansowania 
funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi 
w świetle obowi ązuj ącego zakazu 
składowania okr 
e ślonych frakcji odpadów 
komunalnych i pochodz ących z 
przetwarzania odpadów 
komunalnych 
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Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 
którego dotyczy uwaga/wniosek Konkretny zapis, którego do tyczy 

L.p. 
uwaga / wniosek 

PROSZF WPISAĆ : 
(rozdział, podrozdzia ł , punkt, 

numer strony) 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIF 

uwaga/wniosek 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIF 
DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
proponowany zapis 

Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpåo i/lub 
Prognoza DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

w tym odpadów o zawarto ści 
ogólnego 

Str. 36 

4. 

Jak wynika z danych GIOŚ , na 
dzień  31 grudnia 2014 r. do 
rej estru 
prowadzonego przez 
marszałków województw 
wpisanych było 16001 
przedsiębiorców 

Proponuje się  zapis: 
Jak wynika z danych GIO Ś , na 
dzień  31 grudnia 2014 r. do 
rej estru 

Marszałek rejestru jeszcze zadnego nie 

prowadzi. Nadal jest to w gestii GIOS 

wpisanych było 16001 
przedsiębiorców 

Str. 41 

5. 

Do identyfikacji problemów w 
zakresie gospodarki odpadami 
opakowaniowymi proponuje si ę  
dopisać . 
4) Zbyt mało stosowanych jest 
opakowań  wielokrotnego użytku. 
5)Na etapie projektowania opakowań  
nie przewiduje si ę  możliwości ich 
recyklingu. 
6)Niskie ceny na rynku surowców 
wtórnych powoduje nieop łacalność  
sprzedaży odpadów opakowaniowych 
7) Stosowanie w opakowaniach 
takich materia łów (np folia 
termokurczliwa) utrudniaj ących 
recykling 
8. Brak przestrzegania przez 
projektuj ących opakowania i 
wprowadzaj ących produkt w 
opakowaniu przepisów dot. 
zmniejszania masy stosowanych 
opakowań   

Problemów zwi ązanych z 
zagospodarowaniem odpadów 
opakowaniowych jest znacznie wi ęcej 
niż  wpisano do aKPGO. 

5 



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 SI Ę  
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 

Kpao i/lub 
Prognoza 

9 Zbyt mały udział  organizacji 
odzysku w finansowaniu, zbierania i 
recyklingu odpadów 
opakowaniowych 

6 
Str. 44 i 45 	tab. 21 Dotyczy : sformu łowania 

„Moc przerobowa ITPOK" 
Proponuje si ę  zastapi ć  „ITPOK" 
słowem „instalacji" 

W Województwie Podkarpackim nie 
ma ITPOK, które spala łoby zakaźne 
odpady medyczne i weterynaryjne, 
ale sa inne instalacje termiczne. 

7. 

Str.51 	tab. 24 Proponuje si ę  usunoć  kolumny 
5,6,7,10,1 I 

Skoro nie przetwarzano odpadów w 
podany w tych kolumnach sposób to 
chyba nie ma potrzeby aby si ę  w 
tabeli znajdowaly. Odczyt danych z 
tabeli zostalby uproszczony. 

8 

Str.63 	tab. 30 Proponuje się  usunąć  kolumny 

5, 7, i 11 

Skoro nie przetwarzano odpadów 
w podany w tych kolumnach sposób 
to chyba nie ma potrzeby aby si ę  w 
tabeli znajdowaly. Odczyt danych z 
tabeli zostalby uproszczony. 

9. 

Str. 64 i 65 	tab. 31 Warto byłoby dodać  wyjaśnienie 
przy niektórych rodzajach 
odpadów (np. 19 12 12) i ż  te 
odpady sa w części 
biodegradowalne 

10. 

Str. 82 i 84 Tab. 39 i 40 Należy dla województwa 
Podkarpackiego w kolumnie 8 
wskazać  moce przerobowe dla 
instalacji ITPOK, gdy ż  w 
Rzeszowie grupa PGE rozpocz ęła 
już  budowę  tego typu instalacji o 
wydajności całkowitej 180 tys  Mg 

Instalacja zosta ła wpisana w 2012r. 
do WPGO i posiada decyzje o 
środowiskowych uwarunkowaniach 
przedsi ęwzięcia wydana w 2011r. 
Jest to instalacja RIPOK dla regionu 
centralnego. 
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Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 
którego dotyczy uwaga/wniosek Konkretny zapis, którego dotyczy 

L.p. uwaga / wniosek 
PROSZĘ  WPISAĆ : 

(rozdział, podrozdział, punkt, 
numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  

uwaga/wniosek 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  
DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
proponowany zapis Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 
Prognoza DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Str 86 

11. 

Natomiast termicznemu 
przekształcaniu nie powinno 
być  poddawane wi ęcej niż  30% 
wytworzonych odpadów 
komunalnych. Hierarchia 
sposobów postępowania z 
odpadami i cele do osiągnięcia 
w perspektywie do 2030 r. 
wskazuj ą  na konieczność  
znacznej redukcji ilo ści 
składowanych odpadów oraz 
ograniczenia sk ładowania 
wyłącznie do odpadów 
uprzednio przetworzonych. 

Proponuje się  zweryfikować  
zapisy pod katem mo ż liwości 
zmiany swoich planów przez KE. 

Str 90 Poddrozdzial 3.31 
odpady medyczne 

12. 

W tym przypadku, niezale żnie 
od prognoz przyrostu 
naturalnego należy założyć  
wytwarzanie stalego poziomu 
masy odpadów w kolejnych 
latach na poziomie oko ło 45-47 
tys. Mg rocznie. 

Proponuje się  zweryfikować  zapis 
dotyczący stalego poziomu 
wytwarzania odpadów. Wydaje 
się  iż  raczej będzie ilość  tego 
rodzaju odpadów wzrastać . 

Starzej ące się  społeczeństwo, wzrost 
zachorowalno ści na choroby 
cywilizacyjne (np. cukrzyca, alergie 
itp.) a także większa dostępno ści do 
podstawowej opieki medycznej i 
powstaj ące zakłady opieki wskazuj ą  
iż  tych odpadów raczej b ędzie 
przybywać . 

Str. 94 Podrozdział  4.1 

13. 

d) wprowadzenie we wszystkich 
gminach w kraju systemów 
selektywnego odbierania 
odpadów zielonych i innych 
bioodpadów — do końca 2021 r.; 

Obowiązek selektywnego 
odbierania odpadów zielonych 
znajduje się  w ustawie o 
utrzymaniu czysto ści i porządku 
w gminach, stąd też  powinno się  
ten zapis usunąć  z planu,. 

Gminy już  powinny wprowadzi ć  
selektywne zbieranie i odbieranie 
odpadów zielonych, st ąd 
wskazywanie roku granicznego 2021 
jest tutaj niezgodne z wymogami 
prawa. 

7 



L.p. 

Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 
uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 
którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdzia ł, punki, 
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 
Pro gnoza 

W przyj ętych celach proponuje 
się  dodac pkt 11 z zapisem 
„ujednolicenie wymagań  dla 
instalacji MP i MBP 

Brak jednolitych wymagań  dla 
instalacji MP oraz MBP powoduje 
iż  sposób postepowania z odpadami 
w tych instalacjach jest 
zróżnicowany co wp ływa na cen ę  
„na bramie" . 

14. 

Str.99 pkt 4.4.3 W gospodarce odpadami 
ulegaj ącymi biodegradacji 
innymi niż  komunalne przyj ęto 
następuj ący cel: w okresie do 
2022 r. i w latach następnych 
utrzymanie masy sk ładowanych 
odpadów na poziomie nie 
większym ni ż  40% masy 
wytworzonych odpadów 

Odpady biodegradowalne inne niż  
komunalne są  na ogół  selektywnie 
zbierane, stąd tez widnieje zakaz 
składowania tego typu odpadów. 

W związku z obowiązuj ącymi 
wymogami prawnymi należałoby 
niniejszy cel zweryfikowa ć  lub 
przeanalizowa ć  sposób kontroli. 

15. 

Str.102 

1) modernizacja technologii w 
MBP. Po modernizacji 
część  mechaniczna w tych 
instalacjach ma s łużyć  do 
efektywnego wysortowania 
odpadów surowcowych i 
doczyszczania odpadów 
wysegregowanych u źródła, 
natomiast część  biologiczna 
ma być  wykorzystywana do 
kompostowania lub 
fermentacji bioodpadów i 
odpadów zielonych 

2) 	e 
zapewnienie, że odpowiednia 

Proponuje si ę  zweryfikować  
zapis, 

Zapis w proponowanej formie 
wskazywałby na konieczno ść  
przekazywania odpadów z 
selektywnej zbiórki do instalacji 
MBP. Natomiast jest szereg 
sortowni które przetwarzaj ą  
wyłącznie odpady z selektywnej 
zbiórki lub instalacje RIPOK 
wyłącznie na odpady zielone. 
W jaki sposób działałyby te 
instalacje (często celowo budowane 
i funkcjonuj ące od wielu lat) po 
wprowadzeniu proponowanych 
zapisów. 
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Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 
którego dotyczy uwaga/wniosek Konkretny zapis, którego do tyczy 

L.p. 
uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 
(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

uwaga/wniosek 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI S1Ę  
DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
proponowany zapis Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 
Prognoza DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

przepustowo ść  instalacji b ędzie 
dostępna, aby przetworzyć  
wszystkie selektywnie zebrane 
odpady, poprzez odpowiednie 
monitorowanie zrealizowanych 
i planowanych inwestycji 

Proponuje si ę  zamienić  zapis na 
następuj ący: 
Tworzenie warunków prawnych i 
ekonomicznych do realizacji 
instalacji pozwalaj ących na 
przetworzenie wszystkich 
selektywnie zebranych odpadów. 

Prawne i ekonomiczne zach ęty do 
tworzenia zakładów przetwarzania 
odpadów sa niezb ędne do 
powstawania takich instalacji w 
gospodarce rynkowej. 

Str. 103 pkt. 4c 

16. 

uniemożliwienie finansowania 
ze środków publicznych, to jest 
ze środków funduszy ochrony 
środowiska, funduszy UE jak i 
budżetu państwa oraz 
samorządów, ITPOK (dotyczy 
to również  wspólspalania 
odpadów pochodzących z 
odpadów komunalnych) je żeli 
udzial w województwie lub 
kraju masy termiczne 
przekszta łconych odpadów 
komunalnych oraz odpadów 
pochodzących z przetworzenia 
odpadów komunalnych w 
stosunku do wytworzonych 
odpadów komunalnych 
przekroczy 30% (udzial ten 
uwzględnia możliwości spalania 
odpadów w cementowniach i 
innych obiektach 
przekształcaj ących termicznie 
odpady komunalne), 

Ponieważ  istnieje moż liwość  
przywożenia odpadów palnych 
spoza terenu województwa, a nie 
wszystkie województwa b ędą  
posiadały instalacje do 
termicznego przetwarzania 
odpadów , proponuje sie 
wykre ś lić  zapis, gdyż  ogranicza 
możliwość  zagospodarowania 
frakcji palnej i jest sprzeczny z 
zapisami pkt 4e 

9 



Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 
którego dotyczy uwaga/wniosek Konkretny zapis, którego dotyczy 

L.p. 
uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 
(rozdzia ł , podrozdział , punkt, 

numer strony) 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

uwaga/wniosek 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  
DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
proponowany zapis 

Kpgo i/lub 
Prounoza DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Str.104 

17. 

1) zwi ększenie efektywno ści 
prowadzenia selektywnej 
zbiórki „u źródła", w tym 
również  komunalnych odpadów 
ulegaj ących biodegradacji, które 
mogą  być  przetwarzane w 
przydomowych 
kompostownikach, 
wykorzystane do skarmiania 
zwierzat lub kierowane do 
instalacji przetwarzaj ącej tego 
rodzaju odpady 

Proponuje si ę  zapis skorygować  
do formy : 
I) 	zwiększenie 

efektywno ści prowadzenia 
selektywnej zbiórki „u źródła", 
w tym również  komunalnych 
odpadów ulegaj ących 
biodegradacji 

Odpady zagospodarowane u źród ł a 
(kompostowane lub u żyte do 
skarmiania zwierz ąt nie b ędą  trafiały 
do systemu . 

Str. 107 pkt I d 

18. 

d) rozbudowa infrastruktu ry 
 technicznej do selektywnego 

zbierania, przetwarzania oraz 
ponownego wykorzystania, 
odzysku, w tym recyklingu 
odpadów BiR. 

Proponuje si ę  zapis: 
d) rozbudowa infrastruktu ry 

 technicznej do selektywnego 
zbierania, przetwarzania oraz 
ponownego wykorzystania, 
odpadów BiR. 

Odzysk i recykling sa formami 
przetwarzania odpadów 

19. 

Str. 110 - 1 15 Przeanalizowa ć  wskaźniki 
monitoringu pod k ątem 
moż liwości uzyskania danych 
oraz ich zasadno ści przy 
monitorowaniu realizacji celów 
KPGO. 

Str. 111 W WPGO zostan ą  
przeprowadzone analizy w 
zakresie tego, czy zdolno ści 
przerobowe instalacji s ą  
wystarczaj ące do 

Proponuje si ę  wykre ś lić  zapis. 

Np. brak jest moż liwo ści uzyskania 
danych nt instalacji do recyklingu, 
gdyż  decyzje wydaje si ę  na 
przetwarzanie, a sarna metoda np. 
R3 odnosi się  zarówno do odzysku 
jak również  do recyklingu.  
Część  odpadów jest 
zagospodarowana poza instalacjami 
i urządzeniami , stąd też  odniesienie 
się  wyłącznie do wydajno ści 
instalacji np. w odniesieniu do 

10 



L.p. 

Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 
uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 
którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdzia ł , 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 zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpeo i/lub 
Prognoza 

zagospodarowania odpadów 
powstaj ących na obszarze 
województwa, tzn. czy 
województwo jest 
samowystarczalne w zakresie 
gospodarki odpadami, przy 
czym zostanie okre ś lone, dla 
których rodzajów odpadów 
występuj ą  nadwyżki mocy 
przerobowych, a dla których 
niedobory . Zostanie dokonana 
ogólna ocena stanu gospodarki 
odpadami na obszarze 
województwa. 

odpadów budowlanych nie pozwoli 
na rzeczywiste okre ś lenie czy 
województwo jest samowystarczalne 
w tym zakresie czy tez nie. 

I 
Z up. 1ciAFISZA£'KA t"dOJ£WĆOZTWA 

And'i ej  ~ti~ 1 ig 

DYREKTOI:
~ 

 DEPARTAMENTU 
OCHRON 'ŚRODbWISKA 
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Urząd Marsza łkowski Województwa Łódzkiego 
Departament Rolnictwa i Ochrony Ś rodowiska 

al. Pi łsudskiego 8 
90-051Lód ź  
www.lodzkie.pl  

tel. /+48/ 42 663 35 30 
fax /+48/ 42 663 35 32 
sekretariat.ro@lodzkie.pl  
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Łódź , dnia 25 kwietnia 2016 r. 

R Ś  I 1. 721. 70.46 . 2016. M K 
RPW/26397/2016 P 

Data:2016-04-27 

Odpowiadając na pismo z dnia 1 kwietnia 2016 roku znak Nr DP-11.0230.13.2015.SK dotycz ące 

konsultacji projektu uchwaly Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami, przedstawiam 

stanowisko Województwa Łódzkiego w przedmiotowej sprawie. 

Projekt aktualizacji Kpgo (aKpgo2014) stanowi ący załącznik do cytowanego projektu uchwaly Rady 

Ministrów zawiera wszystkie aspekty zwi ązane z prawid łową  gospodarką  odpadami komunalnymi i umoż liwi 

spójne realizowanie zada ń  w tym zakresie na terenie naszego kraju. 

Należy zwróci ć  uwagę , że cel 50% poziomu przygotowania do ponownego u życia i recyklingu 

odpadów komunalnych w 2020 roku (wskazany w rozdziale 4.1 pkt.3b aKpgo2014 ) nie zosta ł  

wyszczególniony we wniosku zmieniaj ącym dyrektyw ę  2008/98/WE w sprawie odpadów (nr ref.: 2015/0275 

(COD)). W art. 11 ust. 2 dyrektywy w sprawie odpadów okre ś lono 50 % cel dotycz ący przygotowania do 

ponownego u życia i recyklingu materia łów odpadowych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szk ło 

z gospodarstw domowych i podobnych odpadów oraz 70% cel dotycz ący przygotowania do ponownego 

użycia, recyklingu i innych sposobów odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych innych ni ż  

niebezpieczne. Oba wymienione cele, tak że uwzgl ędnione w projekcie aKpgo2014 , maj ą  zosta ć  osiągnię te 

do 2020 r. stąd proponujemy nast ę puj ący zapis w rozdziale 4.1 pkt 3b: „b) do 2020 roku termicznemu 

przekszta łceniu powinno by ć  poddane nie wi ęcej ni ż  30% odpadów". 

jednocze śnie należy podkre ś lić , że wskazanie celu osiągnięcia 65% poziomu przygotowania do 

ponownego u życia i recyklingu odpadów komunalnych w 2030 r. b ędzie bardzo trudne do zrealizowania 

przez gminy. Niewątpliwie b ędzie to wymaga ło stopniowego zwi ększenia w kolejnych latach wymaganych 

poziomów w zakresie przygotowania do ponownego u życia i recyklingu odpadów komunalnych, jednak 

przyj ę ty w projekcie aKpgo2014 50% poziom recyklingu odpadów komunalnych ju ż  w 2020 r. jest niczym 

nieuzasadniony i nie wynika z żadnych dokumentów unii Europejskiej. 





RPW/27134/2016 P 
Data:2016-04-29  
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MARSZALEK 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

DSR-III.0821.10.2016 

Poznań, dnia 21 kwietnia 2016 r. 

Pan 
Jan Szyszko 
Minister Środowiska 

Szanowny Panic Minis trze 

Odpowiadaj ąc na pismo z dnia 1 kwietnia 2016 r. (znak: DP-II.0230.13.2015.SK), dotycz ące 
projektu uchwa ły Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami, informuj ę , 
iż  po zapoznaniu się  z jego tre ś cią  wnoszę  poniż sze uwagi do projektu tego aktu. 

1. S tr .  16 - nieaktualny publikator ustawy dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu czysto ści i porz ądku 
w gminach. Powinno być  - tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250. 

2. Str. 16 - tab. 4 — w odniesieniu o liczby PSZOK w woj. wielkopolskim, nale ż a łoby zweryfikować  
podaną  warto ść . Na koniec 2013 r. w woj. wielkopolskim funkcjonowalo 90 PSZOK, natomiast 
na koniec 2014 r. - 115. 

3. Str. 41 — tab. 20 „Sposoby zagospodarowania odpadów w postaci pojazdów wycofanych 
z eksploatacji w latach 2011-2013"okre ślono dane dot. zagospodarowania pojazdów wycofanych 
z eksploatacji jak równie ż  dane dot. odpadów poddanych odzyskowi i recyklingowi, 
wytworzonych w wyniku demonta żu pojazdów oraz cz ęści przeznaczonych do ponownego 
użycia. Zatem należy zweryfikować  tytel tabeli. 

4. Str. 43 - punkt 1 - identy fikacja problemów: w ustawie o recyklingu pojazdów wycofanych 
z eksploatacji s ą: poziom odzysku i recyklingu odpadów pochodz ących z pojazdów wycofanych 
z eksploatacji. 

5. Str. 45 - identyfikacja problemów dotycz ących odpadów medycznych i weterynaryjnych. Nie 
zidentyfikowano tutaj problemu związanego z brakiem świadomo ści wytwórcy zaka źnych 
odpadów medycznych oraz zaka źnych odpadów weterynaryjnych (jednostki 
medycznej/weterynaryjnej) w kontek ście ich odpowiedzialno ści, o której mowa w art. 27 ust. 5 
ustawy o odpadach. 

6. Str. 52 — istniej ący system zagospodarowania odpadów z budowy, remontów i demonta żu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. Napisano, że cyt. „Odpady z tej grupy 
poddawane s ą  odzyskowi zgodnie z rozporz ądzeniem Minis tra ś rodowiska z dnia 11 maja 2015 r. 
w sprawie odzysku odpadów poza instalacjami i urz ądzeniami (Dz. U. poz. 796)". Powinno być  
napisane, że w szczególno ści poddawane s ą  odzyskowi pozainstalacyjnemu. 

7. Str. 82 - tab. 39 - wobec zweryfikowania zapisów, odnosz ących się  do poziomów recyklingu 
odpadów komunalnych na 60% do roku 2025, nale ża łoby również  zweryfikować  zapisy w tym 
zakresie, zawarte w cz ęści opisowej, tj. na str. 80 pkt 2 aKPGO. 

MINISTERSTWO SltObśOVilg~̀~14s~ 

0 
	DupariameaAl Prawny 

z 	r?q  -nyø 2 9 

Z poważaniem 

z up. MARSZALKA W0. -VVÓDZTVV 

Il7arzelza Wocdzi ńsha 
Czfonek Zarządu 

Urząd Marsza łkowski Województwa Wielkopolskiego, al. Niepodleg ło ści 34, 61-714 Pozna ń , tel. 61 626 66 66, faks 61 626 67 44 





Bialystok, 15 kwietnia 20161-. 

PODLASKI URZAD WOJEW6DZKI 
w B1ALYMSTOKU 

15-213 Bialystok, ul. Mickiewicza 3 

WR-1.7080.75.20 I 6.KG 

Pani 
Agnieszka Chilmon 
Dyrektor 
Departament Prawny 
Ministerstwo Środowiska 

W odpowiedzi na pismo or DP-11.0230.13.15.512 z dnia 1 kwietnia br„ w sprawie 

uwag do projektu uchwaly Rady Ministrów w sprawie Krajowego p1 anti gospodarki odpadami 

przekazuje nastepuj ące uwagi: 

a) pkt 4.3.1.1 naleZy doprecyzowa6 „Ze dotyczy to równi eZ. spalarni wsp6lnych dla 

odpadów medycznych i weterynaryjnych", 

b) pkt 4.3.4 istniejacy zapis proponujemy uzupelni ę  o okre g lenie ostatecznego terminu 

likwidacji mogilników'. 

Z up. WOJEWODY POOLASK1EGO 

Ste ran $144m1mko 
Dyrektgr Wydzialu 

Rolnictwa i Srodowiska 
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Rzezów, 2016-04- 

Pan 

Jan Szyszko 

Minister Środowiska 

Warszawa 

P-II.0521.3.18.2016 
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RPW/26227/2016 P 

Data:2016-04-26  
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WOJEWODA PODKARPACKI 
ul. Grunwaldzka 15 
35-959 Rzeszów 

skr. poczt. 297 

W nawiązaniu do przestanego pisma Ministra Środowiska z dnia 01 kwietnia 2016 

r., Nr DP-II.0230.13.2015.SK uprzejmie informuj ę , że po zapoznaniu si ę  z projektem uchwały 

Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami - nie wnoszę  uwag, co do 

tre ści ww. projektu. 





Bydgoszcz, ie kwietnia 2016 r. 
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Data:2016-04-21 
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Pan 

S ławomir Mazurek 

Podsekretarz Stanu 

w Ministerstwie Środowiska 

W odpowiedzi na pismo, sygn. akt: DP-II.0230.13.2015.SK z dnia 1 kwietnia 2016 r., 

dotyczące wyrażenia opinii do projektu uchwa ły Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu 

gospodarki odpadami informuj ę , iż  nie zgłaszam uwag do wy żej wymienionego dokumentu. 

~ ~ Z up. lNojewody P~ujaw~,F, c,,I  	rsldegr,, 
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WOJEWODA ŚWIFTOKRZYSKI 

Kielce, dnia 20-04-2016 
Znak: PNK.II.0521.34.2016 

Pan 
Jan Szyszko 
Minister Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 kwietnia 2016 roku, znak: DP-II.0230.13.2015.SK 
uprzejmie informuj ę , że nie wnoszę  uwag do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie 
Krajowego planu gospodarki odpadami. 

Podpis 
Agata Katarzyna Wojtyszek 
Wojewoda Swiętokrzyski 





Olsztyn, dnia 15 kwietnia 2016 r. 
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10-5 -7 5 Olsztyn 

t?I, Marsz, ,l6zei=3 F'i'r.sudsKiego 719 

IGR-XI.7016.30.2016 

Ministerstwo Środowiska 
Warszawa 

W związku z pismem z dnia 1 kwietnia br., znak: DP-II.0230.13.2015.SK dotycz ącym 
projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami, 
uprzejmie informuj ę, że nie wnoszę  uwag do ww. projektu uchwa ły. 

Z up. WOJEWODY 
WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO 

Zbigniew Pazerski 
Dyrektor Wydzia łu 

Infrastruktury, Geodezji i Rolnictwa 
Warmińsko-Mazurskiego Urz ędu Wojewódzkiego w Olsztynie 





OA.072.0001.2016.BM t6/10 

q •:..  i4y ~ 	 `~ aJ - .. 

L~I~Ca31.~.:.~..''~. i+Jå ~~ 

.> 	
`.._.._w__.e~.~.,...._....__.,_ 	_...~ 

Katowice, / 9 .  04.2016 r. 
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WOjEw©dzki F= uNdusz OchRONy ŚROdOwiskA 

I GospodARki WOdNEi W KATOVI/ICACh 
F11E VOlVodESIil ll  Ft  foR ENV 1RON MENTA1  PROTECT ION AN  WATER MAN A(i BIEN T IN KATOIVIC.E 

DP-II 0230.13.2~15 

RPW/25367/2016 P 

Data:2016-04-22  
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Pan 
S ławomir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
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Ministerstwo Ś rodowiska 
Departament Prawny 
ul. Wawelska 52/54 

.m.b.....i....6 ................u... 

Dotyczy: uwag do projektu uchwaly Rady Ministrów w sprawie „Krajowego planu gospodarki 
odpadami". 

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2016 r., przesy łam uwagi do uchwaly Rady Ministrów 
w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami". 

Otrzymuj ą : 
1) adresat— 1 egz. 
2) a/a —  1 egz. (ZPO) 

ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice 

tel.: (32) 60 32 200, (32) 60 32 300; fax: (32) 251 04 06; e-mail: biuro_@wfosigw.katowice.pl  

Konto bankowe: Getin Noble Bank SA 45 1560 1111 2107 0219 8927 0001 
Regon: 271806983, NIP 954-22-39-831 

www.wfosigw.katowice.pl  
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FORMULARZ KONSULTACJI SPOŁECZNYCH projektu Krajowego planu gospodarki odpadami z dnia 9 
marca 2016 r. 

1. DANE KONTAKTOWE ZGtASZAJĄCEGO UWAGI/WNIOSKI: 

imię  i nazwisko osoby kontaktowej / 

zgłaszaj ącej uwagi/wnioski 

nazwa ins tytucji / adres 

korespondencyjny 

adres e-mail 

(do kontaktu zwrotnego) 

telefon/faks 

(do kontaktu zwrotnego) 

Barbara Malkowska 
Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Srodowiska i Gospodarki Wodnej w 
Katowicach, ul. Plebiscytowa 19, 40-035 

Katowice 

b.malkowska@wfosigw.katowice.pl  32 6032241 

2. UWAGI/WNIOSKI: 

L.P. 

Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 

u waga / wniosek 
PROSZ 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 SI Ę  DO KONKRETNEGO 

ZAPISU) 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kogo i/lub 
Prognoza 

1. Kpgo 

ROZDZIAŁ  2. ANALIZA 
STANU GOSPODARKI 

ODPADAMI, 
2.3.1. Odpady medyczne 

i weterynaryjne 
str.44,45 

Tabela 21. Ilo ści wytworzonych w 2013 r. odpadów 
medycznych i weterynaryjnych oraz moce 

przerobowe 1TPOK przyjmuj ących odpady  
med czne i weter nar ne w y 	y 	yJ 	poszczególnych  oszcze óln ch g 	Y 

województwach 

Proponuje się  zmienić  skrót ITPOK na inny np. 
ITPO 

Uzasadnienie 
Skrót 1TPOK w Wykazie poj ęć  i skrótów uytych 
w opracowaniu, zdefiniowany zosta ł  jako instalacja 
do termicznego przekszta łcania odpadów 
komunalnych. 

a Odpady medyczne i weterynaryjne nie zalicza 	sic do  p 	y 	y 	
ynar yJ 	 J ą  

tego rodzaju odpadów, przyj ęcie wi ęc tego samego 
oznaczenia dla instalacji termicznego przeksztalcania 
odpadów komunalnych i instalacji termicznego 
przeksztalcania odpadów niebezpiecznych 
(medycznych i weterynaryjnych) mo że być  mylące. 
Proponuje sic wprowadzenie dodatkowego skrótu np. 
ITPO - instalacja do termicznego przeksztalcania 
odpadów, w tym niebezpiecznych i innych ni ż  
komunalne 
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Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 
PROSZF WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 
którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, numer 
strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego dotyczy uwaga/wniosek 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  DO KONKRETNEGO 

ZAPISU) 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 
Prognoza 

2. Kpgo 

ROZDZIAŁ  7. 
HARMONOGRAM I 

SPOSÓB FINANSOWANIA 
REALIZACJI ZADAŃ , Tabela 

44 /1p.16 /str. 122 p 

Wskaźnik monitorowania realizacji dzia ła ń  
Uruchomione programy NFO Ś iGW/WFO Ś iGW 
w zakresie wsparcia dla przedsi ębiorstw na 
dzialania dotyczące zmiany technologii na 
technologie maloodpadowe, innowacyjne oraz 
tworzenie nowych form dzia łalności związanej z 
ZPO 

Propozycja zapisu: 

Wskaźnik monitorowania realizacji dzia łań  
powinien brzmieć : 
Uruchomione programy prio rytetowe NFOSiGW 
lub umieszczenie na listach przedsi ęwzięć  
priorytetowych WFO Ś iGW zadań  w zakresie 
wsparcia dla przedsi ębiorstw na dzialania 
dotyczące zmiany technologii na technologie 
maloodpadowe, innowacyjne oraz tworzenie 
nowych form dzia łalności związanej z ZPO 

Uzasadnienie 
WFO Ś iGW udzielaj ą  dofinansowania na 
zadania zgodne z listą  przedsi ęwzięć  
priorytetowych zatwierdzon ą  przez Rad ę  
Nadzorczą  WFOŚ iGW do dnia 30 czerwca 
każdego roku, na rok nast ępny. 

3 





Nr 	  

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY Ś ROCIOWISKA W RZESZOWIE 

IiiINE 1 iYAY i a't+: 	, .. ; j..i ś ie. 

k(AItiC'_,3.,A.'iA 0u61 åqtA 

20 16 ..0E1.. i 4 

WOOŚ .400.11.237.2016.MG.3 	 Rzeszów, 2016-04 

I 	I 
RPW/22999/2016 P 

Data:2016 -04-14  

Ministerstwo Ś rodowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

W nawiązaniu do pisma z dnia 1 kwietnia 2016 r., znak: DP-II.0230.13.2015.SK 
informuj ę , że w Krajowym Planie Gospodarki odpadami nie zosta ła uj ęta instalacja do 
termicznego przekszta łcania odpadów komunalnych w PGE GiEK SA 0/Elektrociep łownia 
Rzeszów, dla której wydano decyzj ę  środowiskową, i która jest uj ęta w Planie Gospodarki 
Odpadami dla województwa podkarpackiego. Wype łniony formularz został  przekazany drogą  
elektroniczną  na wskazany ww. pi śmie adres. 

Jtowslt 	 I,4Z+ Ybt!  
0s ;IP~ 	%dCiouwiRKA 

t,ech r~otkowvski 

Otrzymuj ą : 
1. Adresat; 

Do wiadomo ści:  
1. WOOŚ . a/a. 

Al. Józefo Pilsudskiego 38, 35-001 Rzeszóvr, te l. (+48 17) 785 00 44, falls ( +48 11) 852 11 09, wwv.rzeszow.rdos.gov.pl  





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 ZGLASZAJACEGO 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) 

Małgorzata Gniewek Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

w Rzeszowie, 

Al. Józefa Pi łsudskiego 38, 35-001 Rzeszów 

sekretariat.rzeszow@rdos.gov.pl  Tel. 17 78 500 44 

Fax. 17 85 21 109 

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 dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgloszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

1. 

KPGO z dnia 9 marca 

2016 r. 

ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

2.1. Odpady komunalne, w tym 

odpady żywności i inne 

odpady ulegaj ące 

biodegradacji 

Str. 25 

Mapa I Rozmieszczenie 

kluczowych ITPOK oraz 

cementowni 

Legenda mapy 

Dodać  dodatkową  pozycje do 

legendy i zaznaczy ć  na mapie 

w województwie podkarpackim 

w Rzeszowie zapis: 

Instalacje budowane/finansowane 

z krajowych środków publicznych 

Dla instalacji w Rzeszowie w dniu 

04.04.2016 r. zosta ło wydane pozwolenie 

na budowę  a w dniu 22.09.2014 r. 

dokonano zgloszenia do Urz ędu Nadzoru 

Budowlanego o zamiarze rozpocz ęcia 

robót budowlanych . 

W dniu 20.06.2014 r. zosta ła podpisana 

z NFOŚ iGW umowa na finansowanie 

projektu ze środków krajowych 

z możliwością  30% umorzenia. 
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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 dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

2. 

KPGO z dnia 9 marca 

2016 r. 

ROZDZIAŁ  3. PROGNOZA 

ZMIAN W ZAKRESIE 

GOSPODARKI ODPADAMI 

3.1. Odpady komunalne, w tym 

odpady żywności i inne odpady 

ulegaj ące biodegradacji 

Str. 81 

Akapit „Uwzgl ędniaj ąc moce 

przerobowe istniej ącej ITPOK i 

nowowybudowanych ITPOK (6 

instalacji w ramach PO Ii Ś  2007- 

2013) wynoszące ...." 

Zmienić  na: 

,Uwzgl ędniając moce przerobowe 

istniejącej ITPOK, 

nowowybudowanych ITPOK (6 

instalacji w ramach PO Ii Ś  2007- 

2013) oraz instalacji 

budowanych/finansowanych z 

krajowych środków publicznych 

Uzasadnienie j.w. 

3. 

KPGO z dnia 9 

marca 2016 r. 

ROZDZIAŁ  3. PROGNOZA 

ZMIAN W ZAKRESIE 

GOSPODARKI ODPADAMI 

3.1. Odpady komunalne, w tym 

odpady żywności i inne odpady 

ulegające biodegradacji 

Str. 82 

Tabela 39 Szacunkowy bilans 

dostępno ści odpadów komunalnych 

w 2025 r. 

(uwzgl ędniający konieczno ść  

osiągnięcia poziomu recyklingu 

w wysoko ści 60%) uwzględniający 

moce przerobowych instalacji 

W tabeli 39 w kolumnie nr 8 pn: 

Suma mocy przerobowych 

ITPOK (instalacje istniej ące i 

budowane) 

[Mg/rok]" 

brak jest wpisu o mocy 

przerobowej kierowanych do 

ITPOK w województwie 

podkarpackim. Wpisano „0" 

Proponuje sic wpis w kolumnie 8 

tabeli nr 39 na str. 82 w wierszu 

podkarpackie: „180 000" 

Instalacja termicznego przetwarzania 

odpadów z odzyskiem energii jest obecnie 

realizowana w województwie 

podkarpackim jako obiekt o dwóch 

liniach termicznego przeksztalcania 

odpadów z odzyskiem energii o łącznej 

mocy przerobowej 180 tys. Mg/rok. Do 

22 czerwca 2018 r. przekazana do 

eksploatacji zostanie pierwsza linia 

termicznego przeksztalcania o mocy 

przerobowej 100 000 Mg/rok . nast ępnie 

przewiduje si ę  realizacj ę  drugiej linii 

termicznego przeksztalcania o mocy 

przerobowej 80 000 Mg/rok. 



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 dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

ITPOK (instalacje: istniej ąca i 

nowowybudowane). 

Kolumna Województwo; 

wiersz 	podkarpackie 

Instalacja o mocy przerobowej 180 000 

Mg/rok zosta ła wpisana do WPGO 

województwa podkarpackiego przyj ętego 

Uchwałą  Sejmiku w dniu 22.08.2012 r. 

jako instalacja regionalna. 

4. 

KPGO z dnia 9 marca 

2016 r. 

ROZDZIAŁ  3. PROGNOZA 

ZMIAN W ZAKRESIE 

GOSPODARKI ODPADAMI 

3.1. Odpady komunalne, w tym 

odpady żywności i inne odpady 

ulegające biodegradacji 

Str. 84 

Tabela 40 Szacunkowy bilans 

dostępno ści odpadów komunalnych 

w 2030 r. (uwzgl ędniający 

konieczność  osiągnięcia poziomu 

recyklingu w wysoko ści 65%) 

uwzgl ędniaj ący moce 

przerobowych instalacji ITPOK 

(instalacje: istniej ąca i 

nowowybudowane). 

W tabeli 40 w kolumnie nr 8 pn: 

Suma mocy przerobowych 
ITPOK (instalacje istniej ące i 
budowane) 
[Mg/rok]" 

brak jest wpisu o mocy 

przerobowej kierowanych do 

ITPOK w województwie 

podkarpackim.. Wpisano „0" 

Proponuje si ę  wpis w kolumnie 8 

tabeli nr 40 na str. 84 w wierszu 

podkarpackie: „180 000". 

Uzasadnienie jw. 
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RPW/25492/2016 P 

Data:2016 -04-22  

Bydgoszcz, dnia ~ kwietnia 2016 r. 

Minister Ś rodowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

Regionalny Dyrektor Ochrony Ś rodowiska w Bydgoszczy, w odpowiedzi na pismo 

z dnia  1 kwietnia 2016 r. (wp ływ: 11 kwietnia 2016 r.), znak: DP-I1.0230.13.2015.SK, 

dotyczące wyrażenia opinii do projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego 

programu gospodarki odpadami, uprzejmie informuje, i ż  po zapoznaniu się  z przedmiotowym 

projektem, przedstawia ni żej przytoczone uwagi. 

Na str. 9 ww. projektu zapisano, że: „Kpgo opracowano wed ług stanu prawnego 

na dzień  1 stycznia 2016 r. Grupy, podgrupy i rodzaje odpadów okre ś lano zgodnie 

z rozporządzeniem Ministra Ś rodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. poz. 1923)". Jednak że w Tabeli 23 ze str. 49 wskazano nieobowi ązuj ące już  

nazwy odpadów w zakresie kodu: 17 03, 17 06 i 17 08. 

Mapa 1 „Rozmieszczenie kluczowych ITPOK oraz cementowni", ze str. 25 

ww. projektu obrazuje istniej ące i budowane instalacje (spalarnie) oraz cementownie. 

Na przedmiotowej mapie Zak ład Termicznego Przekszta łcania Odpadów Komunalnych 

w Bydgoszczy przedstawiony został  jako instalacja budowana. Jednak zgodnie z posiadanymi 

przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informacjami, instalacja 

ta funkcjonuje ju ż  od listopada 2015 r. 	 / 

MINISTERSTWU :[2U17OVJYSKA 
Departament Prawny 0 

~ 2016 -04- 2 2 

rCIONAtyNY DYREKTOR 
~•; 1 ..1  c, "i

~

t

~,
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~

`

~
°{ ;:~ f=~ {;.} {:~ C19V I .~r't~~~ 

\ 
i,'ys '  ,~„+ .0  W°,ZC~?  Y 

C) 	IUS.r 

Nr ..............o.✓s,;1.. ...,.............,...,...... 
',.c.. 	._..._.._._....~.—.- 

Otrzymuj ą : 
Adresat 

2. RDOŚ  - a/a 
Do wiadomo ści: 

Generalny Dyrektor Ochrony Ś rodowiska, ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

Sprawę  prowadzi: p. Justyna Ost r owska, tel. 52 50-65-666, wew. 6054, e-mail: jostrowska@rdos-bydgoszcz.pl.  
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RECIONALNV IIVREKTOR 

OCHRONY 1,.?,011)ONN ISKA 

LUBLINIE 

\Mt-A.070.21.2016.6Ni 

I ubIin. dnia 	ietnia 2016 r, 

Ministerstwo Srpdm 

ul. Wawelsha 52/54 

00 — 922 Warszawa 

Odpowiadajac nu pismo Nlinistersma Srodowiska z dnia 1 kwietnia 2016 r. /flak 

DP-11.0230.13.2015.SK dot, zgloszenia ewentualnych uwag do projektu uchwaly Rad 

Ministi-Ow w sprawie Krajowego piano gospodarki odpadami, Regionalny I))rektor 

°citron .),  Srodowiska w Lublinie ale ■ vnosi uwag. 

Otriyintkk. 

.),(Itesat 
1)(1%viadontoi: 





1,6d4 '7 kwietnia 2016 r. 
WSI 	1.070.16.2016.MG 

Jan Szyszko 
Minister Srodow iska 

ni Wawelska 52/54 
00 — 922 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo z I kwietnia 2016 r. znak: DIP — 11.0230.13.2015.SK (data 

wplywu 15 kwietnia 2016 r.) dotyczace projektu Uchwaly Rudy MinistrOw w sprawie 

Krajowego planu gospodarki odpadami Regionalna Dyrekcja Ochrony S'Srodm,viska w Lodzi 

informuje, do wiw pro jektu t Jchwaly nie wnosi uwag. 

Z-ca Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Sr dowiska Lodzi 

i• 
/ 

Wierciodh 
Regionalni Konserwator Pr:yrody 





WSL0221.1.2016.SA 

104, 6,, 

MINISTIRSTWCJ eRODO onS P~ 

Departament Prawny 

d\y1.~[s—c 26   

Nrem>...e.e..emeea.e....eeeemmem.,mmm..mme...a.e..a.eee.me 

t9 

~ 
~ 

REGIONALNY DYREKTOR 

OCHRONY ŚRODOWISKA 

W KATOWICACH 

Katowice. 	kwietnia 2016 r. 

Par 
Slawornir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Ś rodowiska 
rri> Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

Odpowiadaj ąc na pismo Pana Ministra z 1 kwietnia 2016 r. znak 

DP-!1.023013.2015.SK informuj ę , ze nie wnc ,lze uwag do projektu uchwały.  Rady Ministrów 

w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami. 

itń:~,aC~ 
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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. 

DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJACEGO UWAGI/WNIOSKI: 

imię  i nazwisko osoby kontaktowej / zg łaszającej 

uwagi/wnioski 
nazwa instytucji / adres korespondencyjny 

adres e-mail telefon/faks 

(do kontaktu zwrotnego) (do kontaktu zwrotnego) 

Katarzyna Biegun Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w 

Krakowie, ul. Marsza łka J. Piłsudskiego 

22, 31-109 Kraków 

kbiegun@krakow.rzgw.gov.pl  12 62-84-320 

UWAGUWNIOSKI: 

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 

Kngo i/lub 

Prognoza 

• 

KPGO 2.4.2. Komunalne osady ściekowe 

Str. 55-56 Identyfikacja problemów 

- Do problemów w zakresie gospodarki 

KOŚ  proponujemy dopisać : 

W aktualnych przepisach prawnych 

brak jest wyznaczenia org anu 

kompetentnego do kontroli 

przestrzegania przepisów ustawy o 

odpadach w zakresie zakazu 

stosowania KOŚ  w pasie gruntu o 

szeroko ści 50 m od brzegów jezior i 

Według § 2 ust. 1 pkt 6 rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 

2015 r. w sprawie komunalnych osadów 

ściekowych (Dz.U.2015.257) komunalne 

osady ściekowe mogą  być  stosowane na 

gruntach, jeżeli nie powoduje to 

pogarszania jako ści gleby, ziemi oraz 

wód powierzchniowych i podziemnych. 

Zgodnie z ustaw ą  o odpadach art.  96 ust. 
12 pkt 3, w pasie gruntu o szeroko ści 50 



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 do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

cieków. m 	bezpo średnio 	przylegaj ącego 	do 
brzegów jezior i cieków zakazuje si ę  
stosowania 	komunalnych 	osadów 
ściekowych. 

2. 



Razem dbamy o przysztoge naszych wód 

ZP-403/ 151 /16/AT Warszawa, 15 Kodl. 2016''" 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
w Warszawie 

RPW/25523/2016 

Pan 
P 	 S ławomir Mazurek 

MINISTERSTWO SRODOWISICA 
Departament Prawny 

2013 	—04 ..  2 2 
Data:2016 -04-22 	 Podsekretarz Stanu  

Ministerstwo Środo 
ul. Wawelska 52/54  

ka  

00-922 Warszawa 

,-
[ 6-e f4- 

O.Ji7y~pirwr2/4  Lr~'. 	Gr 

W odpowiedzi na pismo z dnia 1 kwietnia 2016 r., znak: DP-II.0230.13.2015.SK, 
Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie przekazuje nast ępuj ące uwagi do projektu 
„Krajowego planu gospodarki odpadami" wraz z za łącznikami: 

1) Tre ść  projektu Kpgo: 
a) Rozdz. 2.1, Tabela 1: Wskazane jest wyja śnić  w tre ści rozdzia łu, czym tłumaczony 

jest spadek masy wytwarzanych odpadów wykazany w Tabeli w latach 2013 i 2014 
oraz czy mo żliwe jest, aby wykazane w Tabeli w 2014 roku masy odpadów 
odebranych i wytworzonych by ły sobie równe; 

b) Rozdz. 2.1, Tabela 3: Wykazana masa odpadów komunalnych jest wy ższa niż  masa 
wytworzonych tych odpadów wykazana w Tabeli 1; 

c) Rozdz. 2.1, str. 18: Wskazane jest wyja śnić  według jakich wyliczeń  podano ilość  
odpadów komunalnych ulegaj ących biodegradacji przekazanych do sk ładowania na 
składowiskach; 

d) Rozdz. 2.1, podtytu ł  „Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi ...": Wobec wniosku zawartego w punkcie 5, dotycz ącego zbyt 
dużego udziału odpadów komunalnych poddawanych sk ładowaniu w stosunku do 
wytwarzanych, wskazane jest zawrze ć  w tre ści rozdziału informacje potwierdzaj ące 
ten fakt; 

e) Rozdz. 2.2.4, akapit 2 i 3: informacje zawarte w wymienionych akapitach dotycz ące 
poziomu zbierania ZSEiE w 2014 roku nie s ą  ze sobą  zgodne; 

f) Rozdz. 2.2.5, Tabele 17 i 18: Wskazane jest wyja śnić  w tre ści rozdziału, z czego 
wynika różnica między ilo ścią  odpadów opakowaniowych podlegaj ących 
obowiązkowi odzysku/recyklingu a ilo ścią  tych odpadów ogó łem; ponadto 
w Tabeli 18 przedstawiono ilo ści poszczególnych rodzajów odpadów poddanych 
recyklingowi, natomiast nie wykazano ju ż  takiej informacji w przypadku odpadów 
poddanych odzyskowi; 

g) Rozdz. 3.4.2 „Komunalne osady ściekowe": W prognozie zmian w zakresie 
gospodarki komunalnymi osadami ściekowymi proponujemy dodać  informacj ę , iż  
w związku z planowanym ustanowieniem obszarów ochronnych zbiorników wód 
śródlądowych w trybie art .  60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie 

ul. Zarzecze 13 B 

03-194 Warszawa 

tel.: 22 58 70 211 

fax: 22 58 70 311 

zasoby@warszawa.rzgw.gov.pl 	 NIP: 526-23-90-341 

www.warszawa.rzgw.gov.pl 	 REGON: 016183991 
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z 2015 r. poz. 469, z pó źn. zm.), przewiduje si ę  na tych obszarach wzrost ilo ści 
komunalnych osadów ściekowych wymagaj ących zagospodarowania w inny sposób 
niż  przez ich wykorzystanie w rolnictwie lub rekultywacji gruntów, co zwi ązane jest 
z zapisem art .  96 ust. 12 pkt 8 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
z 2013 r. poz. 21, z późn. zm.); 

h) Rozdz. 5.4.2 „Komunalne osady ściekowe": w punkcie 5, wskazuj ącym na potrzebę  
okre ś lania kierunku zagospodarowania komunalnych osadów ściekowych w sposób 
bezpieczny dla środowiska, proponujemy dopisa ć  infonnacj ę , że dotyczy to 
w szczególno ści obszarów ochronnych zbiorników wód śródlądowych 
przewidzianych do ustanowienia w trybie a rt .  60 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 
Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469, z pó źn. zm.); 

i) Rozdz. 7, Tabela 44 „Harmonogram rzeczowo - finansowy rekomendowanych 
działań": w harmonogramie nie przewidziano dzia łania związanego z rekultywacj ą  
i modernizacj ą  składowisk odpadów komunalnych przeznaczonych do zamkni ęcia, 
w tym prowadzeniem ich monitoringu, podczas gdy dzia łanie takie wymienione jest 
w „Prognozie oddzialywania na środowisko Krajowego planu gospodarki 
odpadami". 

2) Załącznik do projektu Kpgo - „Prognoza oddzialywania na środowisko Krajowego planu 
gospodarki odpadami": 

a) str. 71, akapit 3: 
Jest: „Badaniem, waloryzacj ą  i wyznaczaniem stref ochronnych dla 168 
sklasyfikowanych na terytorium Polski GZWP (...) zajmuje si ę  Polska S łużba 
Hydrogeologiczna (...)"; 
Powinno być : „Badaniem, waloryzacj ą  i wyznaczaniem obszarów ochronnych dla 
168 sklasyfikowanych na terytorium Polski GZWP (...) zajmuje sie Polska S łużba 
Hydrogeologiczna (...)"; 

b) str. 71, akapit 4: 
Jest: „Ochrona GZWP zak łada glównie wyznaczenie stref ochronnych oraz 
prowadzenie monitoringu (PMŚ ).' ; 
Powinno być : „Ochrona GZWP zak łada glównie wyznaczenie obszarów ochronnych 
oraz prowadzenie monitoringu (PM Ś)."; 

c) str. 72, akapit 2 
Jest: „Lokalizacja nios ących potencjalne ryzyko zanieczyszczenia wód podziemnych 
obiektów powinna zatem uwzgl ędniać  uwarunkowania związane z występowaniem 
GZWP, np. ograniczenia wynikaj ące z funkcjonowaniem stref ochronnych, (...)"; 
Powinno być  : „Lokalizacja nios ących potencjalne ryzyko zanieczyszczenia wód 
podziemnych obiektów powinna zatem uwzgl ędniać  uwarunkowania zwi ązane 
z występowaniem GZWP, np. ograniczenia wynikaj ące z funkcjonowania obszarów 
ochronnych, (... )' ; 

d) Rozdz. 5, str. 77: 
Jest: „W celu zminimalizowania negatywnego oddzialywania sk ładowiska należy 
przede wszystkim dokona ć  prawid łowego wyboru lokalizacji sk ładowiska 
uwzględniaj ąc typ odpadów jaki b ędzie na nie trafia ł , ukształtowanie terenu, typ 
podłoża, głęboko ść  zalegania wód podziemnych, zabezpieczenia naturalne, odleg łość  
od osiedli ludzkich."; 
Powinno być : powyższy tekst uzupe łniony o odniesienie się  do obszarów 
szczególnego zagro żenia powodzią . 
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Depaatamerat Prawny  

Wrocław, dnia 18 kwietnia 2016 r. 

Pan 
Jan Szyszko 
Minister Ś rodowiska 
UI. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa o 

r 
2016 -04-. 2 7 

W odpowiedzi na pismo 

uchwały Rady Ministrów 

Regionalny Zarząd Gospodarki 

do przedmiotowego projektu. 

nr DP-II.0230.13.2015.SK z dnia 01.04.2016 r. w sprawie projektu 

w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 

Wodnej we Wroc ławiu informuje, że nie wnosi uwag 

z upoważ is a .o. Dyrektora 

—(0 ,4 
mgr inż .  Barbara Mon > 

Otrzymują : 
1. Adresat 
2. ZP a/a 
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Pan 

Jan Szyszko 

Minister Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

W odpowiedzi na pismo DP-II.0230.13.2015.SK z dnia 01.04.2016 roku, dotycz ące 
projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, 
przesyłam następuj ące uwagi: 

I. Błędnym jest założenie w programie [Tabela 44. Harmonogram rzeczowo — finansowy 
rekomendowanych dzia łań], że przeprowadzenie przez GIOŚ , WIOŚ -e kontroli: 
1. likwidacji trzech mogilników na terenie województw: dolno ś ląskiego, opolskiego 

i podlaskiego, 
2. terenów zanieczyszczonych i zdegradowanych w celu oceny realizacji zadania uj ętego 

w Krajowym planie gospodarki odpadami 2010 „Rekultywacja terenów 
zanieczyszczonych i zdegradowanych sk ładowaniem niebezpiecznych odpadów 
przemysłowych" przewidywanego do wykonania w latach 2009 — 2010, 

3. organizacji odzysku, podmiotów zbieraj ących oraz instalacji do przetwarzania ZSEE, 
4. instalacji do przetwarzania zu żytych baterii i zużytych akumulatorów, 
5. punktów zbierania pojazdów, stacji demonta żu pojazdów, 
6. podmiotów wytwarzaj ących odpady medyczne oraz spalarni odpadów medycznych 

i weterynaryjnych, 
7. obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, 
8. przestrzegania przepisów o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, 
9. zagospodarowania osadów ściekowych, 
10. podmiotów zaangażowanych w gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

a także: 
„Aktualizacja spisu zamkni ętych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych 
oraz opuszczonych obiektów unieszkodliwiania odpadów wydobywczych", 

odbędzie się  bez nakładów środków finansowych. 

II. Identyfikacja problemu dot. opon - nieszczelno ści w systemie zbierania zu żytych opon; 

część  opon trafia do nieuprawnionych odbiorców g łównie do rolników (str. 30). 



Potwierdzam zgodność  kopii wydruku z dokumentem elektronicznym: 

Identyfikator dokumentu 47104.86989.68137 

Nazwa dokumentu Uwagi do projektu KPGO 2016.pdf 

Tytuł  dokumentu Uwagi do projektu KPGO 2016 

Sygnatura dokumentu WMŚ .7015.1.3.2016 

Data dokumentu 2016-04-20 

Skrót dokumentu 035E1D05DFE835C700DDB19901456161ED87A260 

Wersja dokumentu 1.3 

Data podpisu 2016-04-20 10:45:03 

Podpisane przez Krzysztof Gaworski Opolski Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska 

1247.1726.320 7 EZD 3.1 

Data wydruku: 2016-04-20 

Autor wydruku: Barańska Barbara (Naczelnik Wydziału Monitoringu Ś rodowiska) 
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W odpowiedzi na pismo znak: DP-II.0230.13.2015.SK z dnia 01.04.2016 r., 

po przeanalizowaniu tre ści projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu 

gospodarki odpadami w załączeniu przesyłam uwagi do przedmiotowego dokumentu. 

Jednocze śnie informuj ę , że w dniu dzisiejszym uwagi te zostan ą  wysłane drogą  

elektroniczn ą  na adres: sylwia.kustron@mos.gov.pl . 
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Ochrony  Środowiska~w Kielcach 
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[i' ektoratu Ochron Ś rodowiska w Kielcach do projektu uchwa ł  Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 
NIP 657 1( 19 .1 , 'egon 2rłYØŹ  ~p 	 Y 	 P J 	Y 	Y 	 P 	J 	9 P 	9 P 	P 

Lp Dotyczy Jest Propozycja zmiany Uzasadnienie 
1 strona 25 Na 	1 	mapie 	poglądowej 

przedstawiono 	przestrzenne 
rozmieszczenie 	ITPOK 	oraz 
odpadów wytworzonych z odpadów 
komunalnych (cementownie) 

Na 	1 	mapie 	poglądowej 	przedstawiono 
przestrzenne 	rozmieszczenie 	ITPOK 	oraz 
cementownie w których termicznie mo żna 
przekształcać  odpady 

Nieczytelny opis do mapy 

2 str. 11, tabela 1 Rozszerzy ć  szeroko ść  kolumn nr 6, 7 i 8 Nie 	czytelna 	tabela 	i 	zawarte 	w 	niej 
wartości 

3 str. 34 Na 	terytorium 	Polski 	w 	2014 	r. 
wprowadzono 	 łącznie 
518 868 267,85 	kg 	sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

Na terytorium Polski w 2014 r. wprowadzono 
łącznie 518 868 Mg sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego 

Spójność  z tabelą  15 

4 str. 35, wykres 1 Wcięcie w tytule wykresu Usunąć  wcięcie w tytule wykresu Spójność  z pozostałymi wykresami 

5 str. 36 Jak wynika z danych GIO Ś  na dzień  
31 	grudnia 	2014 	r. 	do 	rejestru 
prowadzonego 	przez 	marszałków 
województw wpisanych było 16 001 
przedsiębiorców: 

1) 	5 626 przedsi ębiorców 
prowadzących działalność  w 
zakresie wprowadzania 
sprzętu; 

2) 	13 330 przedsi ębiorców 
prowadzących działalność  w 
zakresie recyklingu; 

3) 	180 przedsi ębiorców 
prowadzących zakłady 
przetwarzania; 

4) 	120 przedsi ębiorców 
prowadzących działalność  w 
zakresie recyklingu; 

Jak wynika z danych GIO Ś  na dzień  31 
grudnia 2014 r. do rejestru prowadzonego 
przez marsza łków województw wpisanych 
było 19 278 przedsiębiorców: 

Niezgodno ść 	łącznej 	sumy 
przedsiębiorców. 	Podano 	16 001 	a 	po 
zsumowaniu wymienionych podkategorii 
wychodzi 19 278. 

1 





w oparciu o dane dla wska źnika 
ilości odpadów na linii brzegowej. 

wskaźników w tym m.in. o 	wskaźnik ilo ści 
odpadów na linii brzegowej. 

13 Str. 	120, 	tabela 	44, 
kolumna 3, wiersz 11 

Główny 	Inspektor 	Ochrony 
Środowiska57 
Wojewódzcy 	inspektorzy 	ochrony 
środowiska 
Środowiska57 

Glówny Inspektor Ochrony Środowiska" 
Wojewódzcy 	inspektorzy 	ochrony 
środowiska" 

Powtórzenie s łowa środowiska 

14 Str. 	120, 	tabela 	44, 
kolumna 3, wiersz 12 

Główny 	Inspektor 	Ochrony 
Środowiska57 
Wojewódzcy 	inspektorzy 	ochrony 
środowiska 
Środowiska57 

Glówny Inspektor Ochrony Środowiska" 
Wojewódzcy 	inspektorzy 	ochrony 
środowiska" 

Powtórzenie s łowa środowiska 

15 Str. 	121, 	tabela 	44, 
kolumna 3, wiersz 14 

NFOŚ iGW/Minister 
Ś rodowiska/Minister Gospodarki 

NFOŚ iGW/Minister 	Środowiska/Minister 
Rozwoju 

Przywolano urząd ministra który obecnie 
nie istnieje 

16 Str. 	122, 	kolumna 	3, 
wiersz 18 

Minister 	Ś rodowiska, 	samorządy 
terytorialne 	oraz 	Ministerstwo 
Gospodarki 

Minister Środowiska, samorządy terytorialne 
oraz Ministerstwo Rozwoju 

Przywolano ministerstwo który obecnie nie 
istnieje 

17 Str. 	124, 	kolumna 	3, 
wiersz 26 

MŚ , MR, MF, GIOŚ , NFOŚ iGW MR i MF — brak w wykazie poj ęć  i 
skrótów użytych w opracowaniu 

WIOS Kielce, 15.04.2016 r. 

Zestawienie sporz ądziła: 
Barbara Kiczor 
Starszy Specjalista 
Wydział  Monitoringu Środowiska WIOŚ  Kielce 
Tel. 41 342 13 96 
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Stanu  

Departament Prawny 

Ministerstwo Ś rodowiska 

Dotyczy: projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 

-~e.1-t4iz~a r),t,fred'
~  

\V odpowiedzi na pismo Pana Ministra z dnia 1 kwietnia 2016 r., znak: DP-

11.0230.13.2015.SK w sprawie projektu Krajowego Planu Gospodarki Odpadami, Warmi ń sko-

Mazurski Wojewódzki Inspektor Ochrony Ś rodowiska w Olsztynie zgłasza nast ępuj ące uwagi do ww. 

projektu. 

I . W rozdziale 2 punkt 2.1 w naszej opinii powinieli mie ć  tytul: „odpady komunalne, w tym ulegaj ące 

biodegradacji". Szczególne traktowanie odpadów żywno ści, w tym ich wymienianie przed ich 

ogólnym okre ś leniem (ulegaj ące biodegradacji) nie jest potrzebne. Odpady żywno ści to też  odpady 

ulegaj ące biodegradacji. 

2. Na stronie 9 - pkt I clot. podzialu oclpadów komunalnych; brak jest wyra źnego wskazania obok 

odpadów żywno ści i innych odpadów ulegaj ących biodegradacji, z uwag ą  zgłoszoną  powyżej 

w punkcie 1, wydzielenia z odpadów komunalnych odpadów w postaci szk ła, papieru, metali, 

opakowali wielomateria ł owych. Ma to zwi ązek z dotychczasowymi praktykami prowadzonymi 

przez gminy clot. selektywnego odbioru odpadów z podzialem na dwie frakcje: „mokr ą" i „such ą". 

Zasadne jest wyra źne zaakcentowanie, i ż  jest to niezgodne z prawem; 

3. Na stronie 9 - pkt 2 clot. odpadów pou żytkowych; nale ży zauważyć , że odpady wskazane jako 

pou żytkowe sq też  odpadami niebezpiecznymi 

4. W tabelach 2, 3, 8 oraz ewentualnie pozosta łych zb ędne jest podawanie warto ści po przecinku, 

gdy podawane sq ilo ści odpadów si ęgaj ące tysi ęcy Mg. 

fa. w  
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5. Na stronie 22 dot. „instalacji ripok"; brak jest wskazania, że obok instalacji ripok lub instalacji 

do zastępczej obs ługi regionów występuj ą  stacje prze ładunkowe odpadów komunalnych. 

6. W tabeli 21 —te instalacje nie s ą  instalacjami 1TPOK, gdy ż  odpady medyczne i weterynaryjne nie s ą  

odpadami komunalnymi. 

7. Na stronie 27 w punkcie 18 jest b łąd literowy — powinno by ć : „w zwi ązku z czym". 

8. Strona 28 i 30 - Tabele 11 i 12 — s ą  nieczytelne. Ilo ść  wprowadzonych olejów i opon podlegaj ących 

obowiązkowi odzysku/recyklingu wykazano jako 100 % wprowadzonych. Obowi ązek 100% 

odzysku/recyklingu nie wynika z żadnego aktu prawnego. Dalej w tabelach zostaly podane 

wymagane poziomy. 

9. Punkt 2.2.5. Nie tylko ZPO w postaci opakowa ń . Opakowania powinny być  jednorodne pod 

względem składu (materia łu), z którego zostaly wytworzone. Ujednolicenie opakowa ń  

przyczyni łoby si ę  do wzrostu poziomu recyklingu. Obecnie na rynku dostępne są  odpady pod 

wzgl ędem składu bardzo ró żnorodne, których nie ma jak przetworzy ć . Wytwórca opakowania lub 

podmiot pakuj ący towary w opakowania powinien by ć  zobligowany do produkcji i stosowania 

opakowań  łatwych do przetwarzania. 

Ponadto powinien funkcjonowa ć  prawid łowy system wymiany opakowań  przy zakupie nowego 

produktu - opakowania zwrotne, które każdy ;noże pozostawi ć  w sklepie i zakupi ć  nowy towar 

po niższej cenie lub punkty skupu surowców, które mo żna by było uwzgl ędni ć  w systemie 

gminnego odbioru odpadów komunalnych do uzyskiwania poziomów recyklingu. 

10. Strona 45- problemem przekazywania odpadów medycznych i weterynaryjnych poza 

województwo, i niezgodnie z zasad ą  blisko ści instalacji (spoza województwa) jest ogromne 

zróżnicowanie cenowe za unieszkodliwienie odpadów, w mniejszym stopniu dost ępność  instalacji. 

Nierozwiązanym problemem s ą  odpady medyczne wytwarzane w gospodarstwach domowych. Nie 

istnieje system odbioru czy zbiórki tego typu odpadów. Trafiaj ą  one do odpadów komunalnych. 

11. Strona 52 — w pierwszym akapicie, skoro 97,8 % odpadów poddano odzyskowi to wystarczy 

podać  ile odpadów by ło składowanych bez dopisku „dominuj ącym", ponieważ  dominuj ącym jest 

odzysk. 

12. Zapis w punkcie 3.3.2 o PCB nie powinien znale źć  si ę  w KPGO, jest zbyt enigmatyczny. 

13. Strona 94 — dział  4.1. Umożliwienie społeczeństwu selektywne pozbywanie si ę  odpadów 

biodegradowanych. Obecnie jest to system fakultatywny. 

Zasadne jest włączenie do systemu komunalnego przydomowych kompostowników. Zalecane 

powinny być  działania gminy na rzecz rozwoju przydomowego systemu kompostowania. 
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Zwi ększenie dost ępno ści miejsc, w których mieszka6cy gmin mog ą  oddać  odpady. Najlepszym 

rozwi ązaniem wydaje sic być  „PSZOK mobilny"- najbardziej motywuj ący system do właściwego 

pozbywania si ę  odpadów. Samodzielny dowóz odpadów bywa k łopotliwy. 

Zwi ększenie różnicy w cenie pomi ędzy odbieraniem odpadów selektywnych a zmieszanych —  

system motywacyjny, przy zrealizowaniu kontroli w tym zakresie przez gminy. 

14. Na stronie 106 dot. odpadów medycznych i weterynaryjnych; nie wszystkie odpady medyczne 

i weterynaryjne s ą  odpadami niebezpiecznymi; brak jest wskazania czy odpady medyczne 

i weterynaryjne inne ni ż  niebezpieczne np. opakowania po lekach, po kroplówkach, zatyczki 

do igieł  itp., mogą  być  odprowadzane w strumieniu odpadów komunalnych; 

15. Czy niezb ędne jest opisywanie w ten sposób odpadów morskich w KPGO. 

16. W harmonogramie rzeczowo-finansowym nie powinny si ę  znaleźć  kontrole WIO Ś , ponieważ  

takowe wynikaj ą  z planów kontroli oraz z mocy prawa. 

Uwagi ogólne: 

1. W projekcie KPGO zasadnym byłoby posługiwanie si ę  przy okre ś laniu stanu istniej ącego danymi 

z roku 2014 a nie z lat wcze śniejszych. 

2. Na etapie tworzenia nowego KPGO powinny by ć  wykonane badania morfologiczne odpadów 

komunalnych. 

3. W całym dokumencie brak jest wskazania, i ż  zalecane jest utworzenie na terenie ka żdej gminy 

przynajmniej jednego „punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych" — dotyczy to gmin, 

które s ą  zrzeszone w zwi ązkach mi ędzygminnych; w obszarze zwi ązków mi ędzygminnych 

zdarzaj ą  sic sytuacje, gdy na terenie zwi ązku zrzeszaj ącego 12 gmin cz łonkowskich jest mniejsza 

liczba pszok-ów. 

4. W KPGO mógłby się  znaleźć  zapis o zakazie spalania odpadowych olejów w instalacjach 

nieprzystosowanych do tego celu, oferowanych przez przygodnych producentów. 

5. W przypadku odpadów zu żytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego wyst ępuje mała 

opłacalno ść  zwi ązana z jego zbieraniem i przetwarzaniem. Wskazane jest wprowadzenie 

mechanizmów poprawiaj ących ten stan rzeczy. 

3 
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6. Cofni ęcie dofinansowania do demonta żu pojazdów spowoduje zmniejszenie op ł acalno ści • 

prowadzenia demontażu pojazdów w legalnych stacjach demonta żu, co mo że sic przyczyni ć  

do rozwoju „szarej strefy". 
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Sprawę  prowadzi Marek Ciolkowski 89 522 08 44. 

Otrzymuj ą : 

j). Adresat — ul. Wawelska 52/54, 00-922 Warszawa 

2. WIO Ś  a/a 1 egz. 

4 



Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
fax: 22 651-06-76 

e;ińail: warszawa@wios.warszawa.pl  
htt ://www.wios.warszawa. I 

Warszawa, 2016.04.15 
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00-716 WARSZAWA 
ul. Bartycka 110A 
tel.: 22 651-07-07; 22 651-06-60 
IN.021.25.2016.KG 

RPW/24317/2016 P 

Data:2016-04-19  
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Nr 	S u  

I`l 
Nawiązuj ąc do pisma z 1 kwietnia 2016 r (data wp ływu do WIO Ś  w Warszawie: 8 kwietnia 2016 

r.), znak: DP-II.0230.13.2015.SK, w sprawie wniesienia ewentualnych uwag do projektu uchwa ły 

Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami, przekazuj ę  poniżej do 

ewentualnego uwzgl ędnienia propozycje WIO Ś  w Warszawie. 

1. Do obowiązków gmin (str. 21-22) proponuje si ę  dopisać : 

• nadzoruj ą  gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizacj ę  zadań  powierzonych 

podmiotom odbieraj ącym odpady komunalne m. in. przez kontrolę  strumienia odpadów 

komunalnych wytwarzanych na ich terenie i przedsi ębiorców odbieraj ących odpady, 

• dokonuj ą  corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu weryfikacji 

możliwo ści technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi. 

2. Rysunek 4. (str. 78) - Porównanie tempa wzrostu PKB (w cenach bie żących i stałych) w Polsce 

oraz ilo ści wytwarzanych odpadów (wed ług danych GUS). 

Wykres maj ący obrazowa ć  tezę , iż  „Wskazać  można na występowanie tendencji oddzielenia 

wzrostu masy wytwarzanych odpadów od wzrostu gospodarczego (PKB)", nie spe łnia tej roli. 

Przyj ęcie dla odpadów skali podanej w milionach Mg powoduje sp łaszczenie krzywej wzrostu. 

W wymienionych latach nast ępuje wzrost od 123 do 142 mln Mg. 

3. Tabela 39. Szacunkowy bilans dost ępności odpadów komunalnych w 2025 r. (str.82). 

W województwie mazowieckim, w kol. 8 - suma mocy przerobowych IPOK (instalacje 

istniej ące i budowane) [Mg/rok] - podaje 60 000. Tak samo zapisano w tabeli 40 dotycz ącej 

2030 r. W Planie inwestycyjnym za ł . Nr 1 do projektu Wojewódzkiego plany gospodarki 

odpadami dla woj. mazowieckiego na lata 2016-2021 z uwzgl ędnieniem lat 2022-2027 na str. 60 

w tabeli 18 instalacje do termicznego przekszta łcania odpadów komunalnych planowane do 

rozbudowy/modernizacji - moc przerobowa po modernizacji spalarni MPO w m.st. Warszawie 

przy ul. Zabranieckiej 2 ma wynie ść  305 200 Mg/rok już  w 2020 r. 

4. Tabela 43. Wskaźniki w zakresie monitorowania i oceny wdra żania Kpgo, pkt 23 (str. 112). 

Proponuje si ę  usunąć  miernik Odsetek masy odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane 

odpady komunalne sk ładowanych bez przetwarzania - zmieszane odpady komunalne należy 

przekazać  do RIPOK-u w celu ich przetworzenia. 

Otrzvmu jq:  
1. Adresat 
_~ Ministerstwo Środowiska 

ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

2. a/a 
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Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Ś rodowiska 
w Białymstoku 

15-264 Bia łystok, ul. Ciołkowskiego 2/3 
tel. 85 742-53-78, fax 85 74 22 104 

e-mail: sekretariat anwios.bialystok.pl   
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Minister Ś rodowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

L.d7 	 

W odpowiedzi na pismo z dnia 01.04.2016 r. (data wp ływu do WIO Ś  11.04.2016 r.) znak: 

DP-II.0230.13.2015.SK informuj ę , iż  Podlaski Wojewódzki Inspektor Ochrony Ś rodowiska po 

zapoznaniu si ę  z projektem uchwa ły Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki 

odpadami nie wnosi uwag do ww. projektu. 
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INSPEKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA 

Wåjew6dzki Inspektorat Ochrony rodowiska 
w Bydgoszczy 

85-018 BYDGOSZCZ, ir1. Piotra Skargi 2, tral. ()52 582 64 66 fax 052 582 64 69 
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Bydgoszcz, dnia 15.04.2016 r. 

IV  r @NP.... I ✓rj ! 	
J 

Ministerstwo Ś rodowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922  Warszaw MINISTIC -  S. .  r :~utyiS~II[~t~ø 
DC.}i,t' rkż: ... ; .I.FĆ  Prawny 

0 

	

~ 	

19 

	

r~.+.e 	

... 	.,....._.....,.. . _ _.e...~ 

;~, ._ 	e 

	

...: 	.:  

	u~~~J  

	

Dotyczy: pisma z dnia Ol .04.2016 r. , znak: DP-I1.0230.13.2015.SK  Nr 	
-~--- 

W odpowiedzi na ww. pismo dotycz ące projektu uchla@ Rady Ministrów w sprawie 

Krajowego planu gospodarki odpadami, Kujawsko — Pomorski Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska w Bydgoszczy informuje, iż  nie wnosi uwag do przedmiotowego 

projektu uchwały. 
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Otrzymujq: 

Adresat / sylwia.kustron@mos.gov.pl  

2. a/a 
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