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KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓI/ 
MINISTER - CZŁONEK RADY MINISTRÓV 

Warszawa, dnia R kwietnia 2016 r. 

Szanowny Panie Ministrze, 

uprzejmie informuj ę , że do przes łanego do uzgodnień  pismem z dnia 1 kwietnia br. (znak: 
DP-III.0230.13.2015 SK) projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu 
gospodarki odpadami zgłaszam następuj ące uwagi: 
Ocena Skutków Regulacji wymaga uzupe łnienia o: 

1. Przedstawienie celów oraz kierunków dzia łań , które: 
(i) nie były dotychczas uwzględnione w Krajowym planie, 
(ii) ulegaj ą  zmianom w wyniku aktualizacji dokumentu, 

wraz z okre ś leniem potencjalnych skutków tych propozycji. 
2. Omówienie zasadno ści i zakładanych korzy ści wynikaj ących z: 

a) ustalenia celów dla gospodarki odpadami wynikaj ących z propozycji Komisji 
Europejskiej, które nie s ą  jeszcze obowiązuj ące, 

b) przesądzenia na mocy projektowanego Planu kwestii o charakterze szczegó łowym, 
wymagaj ących pogłębionej oceny wp ływu na etapie legislacyjnym, tj. np. 
okre ślenia zamkniętej listy frakcji odpadów jakie powinny by ć  zbierane przez 
gminy czy wprowadzenia zasady zamówie ń  publicznych „in house". 

Z poważaniem 
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Warszawa, dnia 13 kwietnia 2016 r. 

RZECZPOSPOLITA POLSKA 
MINISTER FINANSÓW 

PG1.6030.21.2016 

Pan 
Sławomir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska 

W odpowiedzi na pismo z 5 kwietnia br. sygn. nr DP-II.0230.13.2015.SK w sprawie projektu 

uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami (KPGO) przyjmuj ę  

do wiadomo ści, że uchwalenie Planu nie b ędzie stanowiło podstawy do ubiegania 

się  o dodatkowe środki z budżetu państwa na realizacj ę  zawartych w nim zadań  oraz, że zadania 

te będą  realizowane w ramach wydatków planowanych w bud żetach właściwych dysponentów 

w ustawach budżetowych na kolejne lata. Ponadto, zg łaszam następujące uwagi: 

1. Przyj ęcie KPGO pociągnie za sobą  podj ęcie konkretnych działań  takich jak uchwalenie 

nowych wojewódzkich planów gospodarki odpadami przez zarz ądy województw, zgodnie 

z założeniami przyj ętymi ww. planie. W konsekwencji, jak wynika z Oceny Skutków 

Regulacji, realizacja zadań  przewidzianych w KPGO spocznie mi ędzy innymi 

na jednostkach samorz ądu terytorialnego. W związku z powyższym, w OSR wskazano 

skutki finansowe dla budżetów jednostek samorządu terytorialnego wynikaj ące 

z przedmiotowego dokumentu. Nale ży jednak zauważyć, że nie wskazano konkretnych 

źródeł  finansowania wspomnianych działań, ograniczaj ąc się  jedynie do możliwości 

skorzystania z dofinansowania na działania z zakresu gospodarki odpadami ze środków 

krajowych i UE. Zgodnie z § 28 ust. 2 pkt 4 lit. a Uchwa ły Nr 190 Rady Ministrów 

— Regulamin pracy Rady Ministrów z dnia 29 pa ździernika 2013 r. (M. P. poz. 979), OSR 

powinna przedstawiać  wskazanie źródeł  finansowania. W zwi ązku z powyższym załączoną  

OSR należy uzupełnić  o informacje dotycz ące źródeł  finansowania KPGO także dla JST. 

2. Ponadto, proponuj ę  uszczegółowienie w tabeli nr 44 Harmonogram rzeczowo — finansowy 

rekomendowanych dzia łań  (str. 117 i nast.) ogólnie wskazanych źródeł  finansowania. 



Np. zamiast informacji „ środki UE" proponuj ę  wskazanie konkretnego funduszu 

lub Programu Operacyjnego, z którego b ędą  finansowane te działania. 

3. Natomiast w odniesieniu do dokumentu: Prognoza oddziaływania na środowisko Krajowego 

planu gospodarki odpadami należy zauważyć , że w ramce na str. 34 ww. dokumentu 

określono emisj ę  gazów cieplarnianych mo żliwych do uniknięcia w roku 2020 na 92 tony. 

Biorąc pod uwagę  wymieniony zdanie wcze śniej potencjał  redukcji na poziomie 148 mln ton 

CO2  należy wyjaśnić, czy jest to właściwy rząd wielkości. Ponadto, dokument nie odnosi 

się  bezpo średnio do realizacji celów emisji gazów cieplarnianych w Polsce do roku 2020. 

W związku z powyższym, zasadnym b ędzie bardziej szczegó łowe odniesienie do przyj ętych 

celów redukcji emisji. 
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W odpowiedzi na pismo z dnia 1 kwietnia 2016 r., znak: DP-I1.0230.13.2015.SK, dotycz ące projektu 
uchwa ły Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami, zwanego dalej „KPGO", 
przedstawiam następujące stanowisko: 

1) Rozdział  2. „Analiza stanu gospodarki odpadami", podrozdzia ł  2.1 „Odpady komunalne, 
w tynf odpady żywności i inne odpady ulegające biodegradacji". 

Rozdzia ł  nie wyczerpuje ostatecznie problematyki „dzikich wysypisk" i zjawiska podrzucania 
odpadów komunalnych w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych. W KPGO zaprezentowano dane 
zgodne z publikacj ą  GUS „Infrastruktura komunalna 2014" na koniec 2014 r. w Polsce. Nale ży 
zwrócić , uwagę , że publikacja ta zosta ła opracowana m. in. na podstawie za łącznika do formularza 
GUS SG-01, który jest wype łniany przez gminy, które podaj ą  informacje o liczbie istniej ących i 
zlikwidowanych „dzikich wysypisk śmieci" jedynie dla obszarów, którymi zarz ądzają. Dane te nie 
przedstawi ą  rzeczywistej skali zjawiska w kraju, gdy ż  problem podrzucania odpadów komunalnych 
dotyczy przede wszystkim du żych obszarów otwartych zarz ądzanych przez inne podmioty 
realizuj ące zadania publiczne (zarz ądcy terenów le śnych, terenów zamkni ętych, w tym terenów 
kolejowych). Obecnie obowi ązująca ustawa z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250), nak łada na zarz ądców i właścicieli tych terenów 
samodzielne usuwanie odpadów podrzuconych i dane o skali tego zjawiska na tych obszarach nie 
są  w żaden sposób obecnie monitorowane. KPGO nie uwzgl ędnia rozwiąza ń  systemowych tego 
problemu, ani nie przewiduje zmian legislacyjnych w tym zakresie, w celu ujednolicenia zasad 
zbierania odpadów komunalnych z terenów niezamieszka łych dla obszarów zarządzanych przez 
gminy i obszarów należących do Skarbu Pa ństwa. 

2) Rozdział  4. „Przyjęte cele w gospodarce odpadami", podrozdzia ł  4.1. „Odpady komunalne, 
w tyra odpady żywności i inne odpady ulegaj ące biodegradacji". 

Proponuje si ę  przyjąć  dodatkowy cel w zakresie uszczelnienia systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi poprzez jasne okre ś lenie jednakowych regulacji prawnych dla terenów 
niezarieszka łych. W nawiązaniu do punktu 1 stanowiska, proponuje si ę  dokonać  zmian 
legislacyjnych w zakresie ujednolicenia systemu zbierania odpadów komunalnych z nieruchomo ści 
niezamieszka łych, na których realizowane s ą  zadania publiczne, które stanowi ą  nieruchomo ści 
Skarbu Pa ń stwa, a nie s ą  w zarządzie terenowych jednostek samorz ądowych, ale powstaj ą  na nich 
odpady komunalne wytwarzane przez mieszka ńców gmin oraz „dzikie wysypiska". 





3) Dokument „Prognoza oddzia ływania na środowisko Krajowego planu gospodarki odpadami", 
rozdział  4. „Analiza stanu bieżącego środowiska", podrozdzia ł  4.4. „Środowisko, zdrowie 
i jakość  źycia". 

Teza zawarta w dokumencie, i ż  brak jest efektywnych ś rodków minimalizujących przyczyny i skutki 
emisji ha łasu z transportu lotniczego jest nieuzasadniona. Od wielu lat podejmowane s ą  liczne 
działania minimalizujące problem ha łasu generowanego przez transport lotniczy. W celu 
minimalizowania skutków hałasu generowanego przez transport lotniczy, na podstawie art. 135 ust. 
1, ust. 2, ust. 3a i ust. 3b ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 oraz z 2016 r. poz. 266), zwana dalej „ustawą", wokół  portów lotniczych 
tworzone są  obsza ry  ograniczonego u żytkowania, zwanej dalej „OOU'. Zgodnie z art. 174 ustawy, 
jeżeli w związku z eksploatacj ą  lotniska utworzono obszar ograniczonego u żytkowania, eksploatacja 
nie może spowodować  przekroczenia standardów jako ści środowiska poza tym obszarem. Na 
podstawie art. 135 i 174 ustawy OOU tworzy si ę  na terenach, na których wyst ępują  przekroczenia 
standardów jako ści ś rodowiska bądż  dopuszczalnych poziomów ha łasu, natomiast standardy te 
powinny być  dotrzymywane poza granicą  wyznaczonego OOU. Zgodnie z art. 135 ust. 3a ustawy, 
OOU zakłada występowanie stref, w których obowi ązuje zakaz przeznaczania terenów pod 
zabudowę  mieszkaniową  i obiekty podlegające szczególnej ochronie akustycznej, mi ędzy innymi 
takie jak: szpitale, domy opieki spo łecznej, szko ły, przedszkola, żłobki i inne oraz przeznaczenia 
istniejących obiektów pod takie funkcje. Obiekty mieszkaniowe po łożone w sąsiedztwie ww. strefy 
muszą  posiadać  zabezpieczenia, posiadaj ące właściwy klimat akustyczny w pomieszczeniach, a 
właściciele nieruchomo ści położonych na terenie OOU na podstawie art. 129 i art. 135 ustawy, maj ą  
prawo wystąpić  z roszczeniami odszkodowawczymi. Nale ży nadmienić , iż  procedu ry  lotów są  
projektowane zgodnie ze standardami i praktykami mi ędzynarodowymi. Dok łada się  wszelkich 
stara ń , aby operacje lotnicze by ły bezpieczne i spe łniały międzynarodowe wymogi dotycz ące między 
innymi. norm generowania ha łasu, jakie w tym zakresie zosta ły okreś lone. Stosowane są  wszelkie 
moż liwe rozwiązania pozwalające na optymalizacj ę  tras lotów samolotów, w tym w celu ograniczenia 
negatywnego wp ływu ha łasu na środowisko. W chwili obecnej obserwuje się  coraz wi ększe 
upowszechnienie transportu lotniczego, jako ś rodka przemieszczania się , zwiększanie liczby 
pasażerów na lotniskach oraz samolotów w portach lotniczych i w przestrzeni powietrznej. Podmioty 
związane z lotnictwem d ążą  do zwiększenia efektywno ści środowiskowej swoich operacji, przez 
zastosowanie nowych technologii, procedur, czy te ż  systemów. W tym miejscu należy wymienić  np. 
procedurę  Continuous Descent Approach, zwaną  dalej „CDA". Procedura CDA to technika pilota żu, 
stosowana przez za łogę  samolotu, we wspó łpracy z kontrolerami ruchu lotniczego wykonuj ącego 
podejście lądowania. Polega ona na zapewnieniu samolotowi p łynnego, nieprzerwanego zni żania, 
najlepiej już  z wysokości przelotowej. Stosowanie procedury CDA minimalizuje zu życie paliwa, 
ogranicza ha łas, który dociera do ziemi, a tak że redukuje emisję  substancji szkodliwych do 
atmosfe ry. Również  pozytywnie nale ży odnieść  się  do procedury Continuous Climb Departure 
(CCD), która jest sukcesywnie wdra żana na poszczególnych lotniskach u żytku publicznego w 
Polsce. Ponadto w Terminal Control Area (TMA) Warszawa zosta ły wprowadzone procedu ry 

 precyzyjnej nawigacji obszarowej Precision-Radio Navigation (P-RNAV), która umożliwia przede 
wszystkim zwiększenie przepustowości TMA Warszawa przez zwi ększenie efektywno ści organizacji 
przep ływów ruchu lotniczego, zmniejszenie kolizyjno ści procedur standardowego odlotu wg wskaza ń  
przyrządów Standard Instrument Departure (SID) i procedur standardowego dolotu Standard Arrival 
Departure (STAR). Równocześnie Polska Agencja Żeglugi Powietrznej podejmuje dzia łania w celu 
jak najczęstszego stosowania technik ę  lotów Direct Flight (DCT) jako standardow ą  do stosowania w 
godzinach nocnych, co skutkuje skróceniem trajektorii lotów. Ka żde działanie, które prowadzi do 
redukcji emisji gazów oraz ha łasu emitowanego do środowiska przez podmioty zwi ązane z 
lotnictwem poprzez minimalizacj ę  zużycia paliwa lotniczego, czy też  operowanie na zredukowanej 
mocy silników oraz zmniejszenie czasu przebywania w powietrzu i na p łycie lotniska jest pożądane i 
oczekiwane. Ponadto struktura floty operuj ącej z/do polskich lotnisk sukcesywnie jest 
unowocześniana. Przykładem jest PLL LOT S. A., który w ostatnich latach dokona ł  wymiany 
samolotów starszego typu Boeing 737 i 767 na Boeing 787 i Embraer 175 i 190, których 
oddzia ływanie ha łasowe na środowisko jest znacznie mniejsze. Jednocze śnie w celu promowania 
wykorzystania nowoczesnych, cichych samolotów w poszczególnych portach lotniczych na 
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użytkowników statków powietrznych nak ładane są  opłaty ha łasowe. Powyższe dzia łania maja 
charakter jedynie przyk ładowy, bowiem katalog dzia ła ń  podejmowanych na rzecz redukcji ha łasu 
emitowanego do ś rodowiska przez lotnictwo cywilne jest wi ęcej. Podsumowując na poprawę  sytuacji 
halasowej lotnictwa wp ływa ca łokszta łt dzia ła ń  legislacyjnych, administracyjnych, proceduralnych 
oraz technologicznych, które s ą  stosowane w polskiej przestrzeni powietrznej. Maj ąc na uwadze 
powyższe, diagnoza zawarta w prognozie oddzia ływania na ś rodowisko Krajowego planu gospodarki 
odpadami dotycz ąca lotnictwa i jego funkcjonowania jest b łędna i powinna zosta ć  zmieniona. 

4) Uwaga o charakterze ogólnym. 

Resort infrastruktury i budownictwa wnosi o uwzgl ędnienie w KPGO i w jego kolejnych edycjach 
zagadnienia zwi ązanego z powstawaniem odpadów w postaci zu żytego sprz ętu s łużącego 
wytwarzaniu energii ze ż róde ł  odnawialnych, w szczególno ści elektrowni wiatrowych czy ogniw 
fotowoltaicznych. W zwi ązku z rozwojem technologii zwi ązanych z pozyskiwaniem energii z ź róde ł  
odnawialnych należy spodziewać  się  w następnych latach znaczącego wzrostu ilo ści tego rodzaju 
odpadów, przez co istotne staje si ę  uwzględnienie ich w planowanych w ramach KPGO dzia łaniach. 
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W odpowiedzi na pismo z dnia 1 kwietnia 2016 r. (znak:DP-Il.230.13.2015.SK) dotycz ące uzgodnienia 
projektu uchwa ły w sprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO) poni żej przedstawiam 
stanowisko Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Ś ródlądowej (MGMiŻŚ ). 

W odniesieniu do odpadów wskazanych jako odpady morskie zasadne jest stosowanie wyra żenia: „odpady 
w środowisku morskim", które z kolei nale ży podzieli ć  na: „odpady pochodzące ze statków" oraz „odpady 
morskie" (niezwiązane z eksploatacj ą  statków i transportem morskim). Zastosowanie tego podzia łu pozwala 
zidentyfikowa ć  ź ród ła odpadów, ich rodzaj i sposoby zapobiegania ich powstawaniu. Nale ży zatem uzupe łnić  
tekst KPGO w tym zakresie. 

Odnośnie do pkt 2.4.5. - Odpady morskie 

ZPO, Źródla powstawania, ilości wytworzone i zagospodarowane 
Należy przeformu łować  zapisy zawarte w pierwszym akapicie. Zgodnie z dost ępnymi danymi zawartymi 
m.in. w publikacji Europejskiej Agencji Ś rodowiska: „Jako ść  naszego życia. Budowanie zasobooszcz ędnej 
i zrównoważonej gospodarki w Europie" największy strumie ń  odpadów, które deponowane s ą  w Morzu 
Bałtyckim, pochodzi z l ądu (80%). Statki poruszaj ące się  po Ba łtyku generuj ą  20% odpadów kierowanych 
do morza. 

Odnośnie do drugiego akapitu nale ży sprecyzowa ć , iż  ilość  i jakość  odpadów wytworzonych na statkach jest 
moż liwa do oszacowania, np. na podstawie portowych planów gospodarowania odpadami. Problem stanowi 
strumie ń  odpadów kierowanych z l ądu. 

W trzecim akapicie nale ży wskaza ć , iż  podstawowym, pierwszorz ędnym problemem jest zapobieganie 
nap ływowi odpadów z lądu do morza. 

Istniejący system gospodarowania oraz Istniejące instalacje do zagospodarowania 
Przedstawione w tym punkcie zapisy nale ży uzupe ł nić  o informacje dotycz ące systemu zagospodarowania 
odpadów pochodzących ze statków. Zapobieganie zanieczyszczaniu morza przez statki w aspekcie 
ograniczania zrzutu odpadów do morza uregulowane jest w nast ępujących aktach: 

Międzynarodowa konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki „konwencja 
MARPOL", Załącznik V do konwencji, wraz z wytycznymi Rezolucja MEPC.219(63), 
Konwencja o ochronie ś rodowiska morskiego obszaru Morza Ba łtyckiego, „konwencja Helsi ń ska", 
art. 8 i Za łącznik IV, 
Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz przez zatapianie odpadów i innych substancji, 
„konwencja o zatapianiu", 
Dyrektywa 2000/59/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie 
portowych urz ądze ń  do odbioru odpadów wytwarzanych przez statki i pozosta łości ładunku (dotyczy 
wszystkich statków, wraz ze statkami rybackimi oraz jachtami rekreacyjnymi), 
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Ustawa o zapobieganiu zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. 2015 poz. 434), 
Ustawa o portowych urz ądzeniach do odbioru odpadów oraz pozosta łości ładunkowych ze statków 
(Dz.U. 2002 nr 166 poz. 1361, ze zm.), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie portowych planów gospodarowania odpadami oraz 
pozosta łościami ładunkowymi ze statków (Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1989), 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie raportów dotycz ących funkcjonowania i stopnia 
wykorzystania portowych urządze ń  odbiorczych (Dz.U. 2002 nr 236 poz. 1988), 
Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie przekazywania 
informacji o odpadach znajduj ących się  na statku (Dz. U. 2013 poz. 77). 

Statek podczas postoju w porcie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest zobowi ązany z pewnymi 
zastrze żeniami, zda ć  do portowych urz ądzeń  odbiorczych (PRF) wszystkie odpady i pozosta łości 
ładunkowe, których zrzut do morza nie jest dozwolony, a porty i przystanie morskie maj ą  obowiązek 
zapewni ć  odpowiednie urządzenia odbiorcze. Kwestie dost ępnych urządzeń , procedury odbioru oraz 
inwentaryzacji odpadów, a tak że system op łat za odbiór odpadów uj ęte są  w portowych planach 
gospodarowania odpadami. Ponadto porty zobowi ązane są  do rozwoju infrastruktury w tym zakresie. 

Odnośnie do zapisów zawartych w pkt 5.4.5 — Odpady morskie, w stosunku do zaproponowanych 
kierunków dzia ła ń  należy zapewni ć  ich spójność  z dzia łaniami, które zawarte s ą  w projekcie Krajowego 
Programu Ochrony Wód Morskich sporz ądzanym zgodnie z dyrektyw ą  Parlamentu Europejskiego i Rady 
2008/56/WE z dnia 17 czerwca 2008 r. ustanawiaj ącą  ramy dzia ła ń  Wspólnoty w dziedzinie polityki 
ś rodowiska morskiego. 

Ponadto za łącznik do przed łożonego projektu uchwa ły nie uwzgl ędnia informacji o odpadach zwi ązanych 
z recyklingiem statków i zak ładach prowadz ących dzia łalność  w tym zakresie. W dniu 20 listopada 2013 
roku przyjęte zosta ło rozporz ądzenie 1257/2013/UE Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie recyklingu 
statków. Celem rozporz ądzenia jest zapewnienie kierowania statków do takich miejsc recyklingu, które 
gwarantuj ą  bezpiecze ństwo i należytą  ochron ę  ś rodowiska naturalnego. Zgodnie z rozporz ądzeniem 
najpóźniej do ko ńca 2016 r. Komisja Europejska opublikuje europejski wykaz zak ładów recyklingu statków. 
W wykazie będą  mog ły znaleźć  się  jedynie te zak łady, które spe ł nią  wymagania okre ś lone 
w rozporz ądzeniu. Z informacji uzyskanych z Ministerstwa Ś rodowiska wynika, że ze strony polskiej 
zg łoszone zosta ły 4 zak łady. 

Jednocze śnie projekt bardzo zdawkowo odnosi si ę  do kwestii wraków statków zalegaj ących na dnie Morza 
Ba łtyckiego. W zwi ązku z tym proponuje się  dodanie do kategorii: „Odpady w środowisku morskim" kategorii: 
„Odpady niebezpieczne/zatopione wraki morskie". Prowadzona od 1998 r., wzorem innych pa ń stw ba łtyckich 
inwentaryzacja wraków pozwala stwierdzi ć , że na polskich obszarach morskich zalega wiele zatopionych 
wraków niebezpiecznych dla ś rodowiska oraz życia ludzi. W celu zminimalizowania tego zagro żenia 
niezbędne jest dok ładne zbadanie skali zagro żenia jakie one stanowi ą . 
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