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ZW 0714/96 

Pan 

StaxuornirKA4IUR[K 

Podsekretarz Stanu 

KHinistentvvo 'rnduvviska 

W odpow 6z|napisnnozdniaO1kvvctnia2016con,DP' 

11.0I30.13.20I5.5K, dotycz ące poedioieniampinii nt. p 'ektuuchwoa łwRady 

K4|nio1róvvvv spravv[e Krajowego p/anu gospodarki odpadami, vvzateczeniu, 

przekazujemy stanowisko Konwentu Marsza&óvvVV jevvództv RP z dnia14 

kxy|etn|aJO1Gr. wspoow/iew/ymogonegodou«/ggn/ędopco/o/nu,ecvk0ngu 

odoou0vvko/nuno/nychw/JO30roku orazuvvag|ntoyrnanezvvujevvddztvv: 

. op-L5 



Konwent Manza|kówWoje*ództw Rzeczypospolitej Polskie) - Iskle 2016 

Stqskie 

STANOWISKO nr 17 
KONWENTU MARSZALKOW WOJrW603TWRP 

adn|a 14'04'2016c 

w sprawie mymmganegou o osiggnięcia poziomu recyldingu odpadów komunalnych 
w 2020 roku 

VVdn|u2 grudnia 2015 r. opublikowany zosta paWetKomb8Eu 

budowania åospodarki o obiegu zomkn|etym ob 'mujqcyprawn|e wi ążące cele dotycz ące 

odpadów,wdródktórychvvyn)}enias| ę wspó|nyd|amozyy k|chczlonkóvvUniiEu pope|sk| j cel 

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

poziomie 65 procent (w tym 75 procentd|a odpadów opokuwaniovvych) do roku 2030, czy 

też  vv[ ' ący cel ograniczenla uk ładowmn|a odpadóxv komunalnych do maksymalnie 

10 procent do 2030 r. Ce|edotyoz ącemmmoaganych doos|qgnl ędapodomóvvpoygotovvania 

do ponownego uiycim I recyklingu odpadów komunalnych w 2035 r. i 2030 r. vvyoosaące 

ho{ 'no6O procent i 65 protentzostmh/uxxzQl ędnimnmvvewn/ookuzmien|ającym dypektywę  
2008/98/VVE w/opnovuieodpad6m/ /nrmot;2015/0275/C000, 

Zapisy po 'sze0o pakietu oznamoa| ą  komfeoznoóópodAcia na ucerm6o nka|# pilnych 

d%|ataó zw| ązanyuh z rmcbudVvvą  infrastruktury umodUxv|m|acm| selektywne zbieranie 

odpadóvV komunalnych u tnódto, w tym bioodpmdóvv, tj. n '6|ii ' rniejsc ich wytwarzania. 

Takie dz|e łan|m, nm 'ące mm celu zapobieganie mieszaniu odpadóxx dada ą  gmaran ' ę  
uzyskania wysokiej 'akmści surowców md6rmych oraz czystych odpmdexv u\mg 'acych 

biodegradacji pozvxa|ajguych no ich do|szyrecyNloQ | tym »amym os|ggn| ęciæwyznauzonyoh 

oe|6vvxv8ospodan:modpadanm|kmmnunm|nVnn|. 

Jadnakie w projekcle ak1uaUzu 'i Krajowego planu gospodarki odpa6am} 2014 

/aKpgo2014\ przekazanym w dniu 4 lutego 2016 r. drog e/ek1mon|czn ą o Departamentu 

Gospodarki Odpadami Ministerstwa nodovv|shacz łonkmno ZespuMuds.oktum0zxcj/6rzb/wegm 

/ wojew6dzkich plandw gospodarki odpadami, poza w 'ej xvymienionVmi, zostat zapisany 

wymaganydmmsiągnięc|amæ|5K-prmcemtmmegmpoaionmurmcykkUnguodpadóm/kmmmunm]nych 

w 2020 rokm. Nale ży zauvva ż  ', żm cel taki nia zostat wysoczególn/ony 

w ww. vvn|oskm xnmien|a|ącynm dyrektymvę  w sprawie pdooq6m W art. 11 ust. 2 dyrektywy 

w sprawie odpadów okred>ono S0-procentovvy cel dmkyCzaqf przygotowania do ponownego 

użyc1a i recyklingu rnater/ohóxv odpadowych, przynajmniej takich Jak papier, metal, plastik 

i orkto z gospodarstw domowych i podobnych udpodóvYormz70-procentoxvycm|dotycz ący 
przygotowania do ponownego uiycia, recyklingu i innych yposnbów odzysku odpad6vv 

budowlanych i rozb|6rkovvych innych nli niehezpieczne: oba cele, tak żm um/cg|ędnioue 

w p 'ekcieaKogoZD14,noa|g%ostæóos| ą@niętedo2O30r. 

C}n{ggn|gcim docelowego 65-procentowego poziomu przygotowania do ponownego 

użyc1a i recyklingu odpadów komunalnych w 2030 r. n|ew/gtpUvviowymaQa stopniowego 

zvv|ęksraniu w kolejnych latach wymaganych poz|omóx» w zakresie przygotowania 



do ponownego u życia i recyklingu odpadów komunalnych, jednak przyj ęty w projekcie 

aKpgo2014 50-mnocentnvvy podono recvN|Dgu odpadów komunalnych 'ui w 2020 r. 

jest mYczymwieumasadm|mny|nYe*nynikaoimdmych dokuommntóuxWnOEmn*p 'ski ^. 

Konsekwencje: 

W aktualnym stanie prawnym gmina, która wykonuje ^ ohovvazku,mktórynx mowa 

w art. 3b lub art. 3c ustawy z dnia 13 wnxe śn|a 1996 r. o ubzymonhu czystnki I porzqdku 

w gminach (Dz. U.c2D13r.puz.1399i.t.c pbin.znn.)podlegakammp|en| ężo j nakladan ' 

przez wojewódzkiego inspektora ochrony śrn6ovv|ska I d|ateQp  możno orzoonzcoaó,  

że podobne sonkcje beda oboxv}azyvvah/ w przypadhu nieon/agnieóo okre ś |onego  

w zo&tua||zovvonymm Krm|mvm/mn planie gospodarki odpadami 50-procentowego poziomu  

recYN|nRumdpodówkmnnuna|nYuhm/2O20r.VVprzYpmdhVzæutosovvaniaobecnegouponobu  

obliczania kary p|enle żnei jako UoczVnu imdnmothoxve| stuvvk| optaty za umn|esxczen|e  

niesegregowanych (zcnisxzanych) odpadów konnuna|nyth na yk ładnvv|sku '  ohmeó|one) 

V» przepisach vm/danYch na AodstavVie art. 290 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. — 

Prawo ochrony śnodomiyka '  i braku/acei masy mdpadó*vkonmuna(nych vm/raionm| w Mg, 

ma ame' d000|~un|'da5O'"rocemtovvmgo poziomu recVkUo8u w 2020 r. możnazolożvt 

Óe kmryd|a Min beda m|||qnmnvm. Os| ągnięc|etakxvyookie8o poziomu renykUngm odpmdóVY 

komunalnych |u ż  w 2020 r. wydaje s|e nieprawdopodobne rwaiyYvcy na os| ą0anm 

dotychczas poziomy przygotowania do ponownego w żydm i ,ecvkUn8u papieru, metal!, 

tworzyw sztucznych i szkta, które naJpYavvdopódobn| ' u)egn ą  |eszczeobn| żen|u na wskutek 

wnioskowanej anl|any zasad obliczania stopnia realizacji celów ustanowionych w art. 

11dyrek+«w/ w'spn7mieo600d6w. 

Wniosek: 

W cm8ązku a powyższym proponuje sit nreuygnoVva ć  z celu GK-procentonuego 

poziomu recyklingu mdpmcióxv komunalnych w 2020 r. lub przyjąć  go na mdpoNimdnVo 

m|tssynn,bmrdzKojramUnynm i mmmżUiwpynndomsYągni ęcia poziomie. 

Konwentu  

Pr wodniczący 

 Ma szatków Wojew6dztw RP 
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CZLONEK ZARZ4DU 
WOJEWODZTWA WIELKOPOLSKIEGO 

Marzena Wodzifiska 

DSR-11-2.721.20.2015 Poznai', dnia 30 marca 2016 r. 
za dowodem doręczenia 

Pani 
Magda Gosk 
Dyrektor Departamentu 
Gospodarki Odpadami 
w Ministerstwie Srodowiska 

Szanowna Pani Dyrektor 

Odpowiadaj ąc na Pani pismo znak: DGO-V.4050.4.2016.LD z dnia 24.03.2016 t, zawieraj ące 

pro gbe o informacje dotyczaca prac nad wojewódzkim planem gospodarki odpadami (wpgo) uprzejmie 

informuje, Ze projekt „Planu gospodarki odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2016-2022 

wraz z planem inwestycyjnym" znajduje sic w koncowym etapie opracowywania. 

Niemniej jednak pierwotnie zalo żony harmonogram prac nad wpgo (zawarty take w umowie 

z wykonawca planu) musial ulec zmianie ze wzgledu na brak aktualizacji Krajowego planu gospodarki 

odpadami (akpgo). Skutkowalo to rownie ż  koniecznoicia aneksowania umowy z wykonawca. 

Terminem determinujacyrn przystapienie do kolejnego etapu — przyjecia przez Zarz ąd Województwa 

Wielkopolskiego projektu wpgo celem przekazania go do opiniowania wiakiwym organom oraz 

Ministrowi Srodowiska do zaopiniowania i uzgodnienia planu inwestycyjnego — jest uchwalenie akpgo. 

Od tego momentu moina bedzie dopiero zalo żyć  dalszy harmonogram prac nad przyjeciem 

przedmiotowego dokumentu. W mygl art. 35 ust 7 ustaxvy z dnia 14 grudnia z 2012 r. o odpadach 

wojewodzki plan gospodarki odpadami powinien by zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami 

i s1uży6. realizacji zawartych w nim celów. 

jak wynika a dyskusji prowadzonych podczas organizowanych w Ministerstwie , rodowiska spotkan 

Zespolu ds. aktualizacji krajowego i wojewódzkich planów gospodarki odpadami, zgodnoti6 

wojewodzkiego planu gospodarki odpadami z obecnie aktualizowanym krajowym planem gospodarki 

odpadami stanowi6 bedzie podstawe do uzyskania pozytywnej opinii oraz uzgodnienia planu przez 

Ministra Srodowiska. Przygotowanie projektu opieraj ącego sic o obecnie obowiązujacy Krajowy plan 

gospodarki odpadami 2014 (Kpgo 2014), mogloby skutkowa ć  jego odtzuceniem, Co prawda 

przygotowany przez Zarzad Województwa Wielkopolskiego projekt wpgo jest zgodny z udostepniona 

przez Ministerstwo S:'rodowiska w lutym br. wersja projektu nowego akpgo, lecz wobec faktu, Ze mo że 

on ulec zmianie cho ćby w wyniku konsultacji i opiniowania, projekt ten the mo że stanowk podstawy 

do przyjecia projektu wpw.). 
WPI.Y)14U 2016 -04- 13 

al. Niepodległości 34, 61-714 Poznafi, tel.: 61 626 66 40, faks: 61 626 66 41 



\\iohec  po\\TZszego  Zarzad Wojew6clztwa Wielkopolskiego przystvi do kolejnego etapu prac 

nad planem niezwlocznie po przyjecin przez Rade Ministr6w aktualizacji Krajowego planu gospodarki 

odp a darni 

_lednoczeinie pragnç poinformowae, Ze wobec okolicznoki wskazan.ych w niniejszym piS'inie, 

dotrzymanie ustawowego terminu (30.06.2016 r.) aktualizacji wojewódzkiego planu gospodarki 

odpadami dla województwa wielkopolskiego bedzie niemoZliwe, 0 powy ższyin fakcie informowano 

równici. Ministra ,.;rodowiska pismem znak: DSR41-2,721.20.2015 z dnia 21 grudnia 2015 r., na które do 

dnia dzisiejszego nic zostala udzielona odpowiedi. Dlatego teZ niezbednc jest pilne dokonanie 

ustawowych zmian w zakresie terminu uchwalenia przez sejmiki wojew6dztw akrualizacji 

wojew6dzkich planow gospodarki odpadami. 

Z powa żaniem 

Otrzymuj4: 
1. Pani Magda Ciosk 

Dyrektor Departatnentu Gospodarki Odpadami 
w Ministerstwie , rodowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

2, Aa 

Do wiadomoSci: 
1. Ministerstwo Rozwoju 

Plac Trzech Krzy ży 3/5 
00-507 Warszawa 

2. Związek Województw Rzeczypospolitej Polskiej 
ul. §więtojerska 5/7 
00-236 Warszawa 
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Informacja o projekcie: 

Projekt vchwatyRadyMinistnbvwsprawie Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 

Projekt z dnia 

Informacje o zgłaszającym vvva~~  
uoąd Urząd Marsza łkowski VvoewództwaWie|kopo|skiegowPoznaniu,zapo ś  ednicuwem8iu,azwiazkuVVoewddzw,Rp 
Organizacjasamooądowa ZwiazpkvVNewódzmvnp 

Osoba do kontaktu Agnieszka Fiebig 

e-mail agnieszka.fiebig@umww.pl  
tel. 616 266 416 

Uwagi: 
Lp. 

część dohumentu,do 
któregoodnnsisię  

uwaga(np.art',n,st,.' 
rozdzia ł ) 

Trek uwagi (propozycja zmian) uzasadnipn|eupægi Stanowisko 
resortu 

odnie,/en/e 
do stanowiska 

resortu 

l. 

Projekt Krajowego planu 
gospodarki odpadami 
str. 16. 

Nieaktualna 	pndstawa 	prawna 	ustawy 	dnia 	13 
września1990coutoymaniuonysto ściipooadkuw 
gminach. 

Powinno byt 	tekst jednolity: Dz. U. z 
20I6r,poz.250. 

2. 

Projekt Krajowego planu 
gospodarki odpadami - 
str. 17 

Vvodniesieoiudo|iczbyPSZOKwvvoj.=ie|kopnbNm 
(tab.4)'na|p żahobyzweryfiknwa ć podan ą warto ść . 

Nakoniec20I]r.wwo.wie!kopo|skim 
funkcjono,vaio9UP5ZOK,natomiastna 
koniec 2014 r. - 115. 

3. 

Projekt Krajowego planu 
gospodarki 	odpadami 	-  

str. 41 

W tabeli 	n, 20 	pt. 	,sprsvhy  zagospodarowania  
/ odpadów 	w 	postaci 	pojazdów 	wycofanych 	z 

eksploatacji w latach 20I1-2013" ok,e ś lono dane 
dot. 	zagospodarowania 	pojazdów 	wycofanych 	z 
eksploatacji 	jak 	rhwn|ez 	dane 	dot. 	odpadów 
poddanych odzyskowi i recyklingowi, wytworzonych 
w 	wyniku 	demontatu 	pojazdów 	oraz 	'cząśd 
przeznaczonych doponownegouiycia.Zatem na|e źy 
zwæryfihnvva ć tytuf tabeli. 

4. 

Projekt Krajowego planu 
gospodarki 	odpadami 
str. 43 

ldentyfikacja problemów - dotyczy punktu l - w 
ustawie 	o 	recyklingu 	pojazdów 	wycofanych 	z 
eksploatacji 	sq: 	poziom 	odzysku 	i 	recyklingu 
ndpadów pochndzqcych z pojazdów wycofanych z 

Wypełniony formularz nale ży przesla ć naadres: km,istVamac.eoxp|w formacie umo ż liwiającym edycję . 
Plik nalezy zapisa ć  np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; I1/1 udost ępnianiu inf. o ś rodowisku — m.Kraków. 

Tytut 

Autor 



5 

Projekt Krajowego planu 

gospodarki 	odpadami 	- 
str. 45 

Identyfikacja 	problemów 	dotyczących 	odpadów 
medycznych i weterynaryjnych. 

Nie 	zidentyfikowana 	tutaj 	problemu 
zwi ązanego 	z 	brakiem 	świadomoś ci 
wytwórcy 	zaka źnych 	odpadów 
medycznych oraz zaka źnych odpadów 
wete ryna ryjnych 	 (jednostki 
medycznej/weterynaryjnej) 	 w 
kontekście 	ich 	odpowiedzialno ści, 	o 
której mowa w art. 27 ust. 5 ustawy o 
odpadach 

6 

Projekt Krajowego planu 
gospodarki 	odpadami 	- 
str. 52 

Istniej ący 	system 	zagospodarowania 	odpadów 	z 

budowy, 	remontów 	i 	demonta źu 	obiektów 
budowlanych 	oraz 	infrastruktury 	drogowej. 
Napisano, że cyt. „Odpady z tej grupy poddawane są  
odzyskowi 	zgodnie 	z 	rozporządzeniem 	Ministra 
Ś rodowiska 	z dnia 	11 maja 2015 	r. w sprawie 
odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami 
(Dz. U. poz. 796)". 

Powinno 	być 	napisane, 	że 	w 
szczególno ści poddawane s ą  odzyskowi 
pozainstalacyjnemu. 

7. 

Projekt Krajowego planu 
gospodarki 	odpadami 	- 
str. 82 

Wobec 	zweryfikowania 	zapisów 	w 	tab. 	39 
odnoszących si ę  do poziomów recyklingu odpadów 
komunalnych 	na 	60% do roku 	2025, 	należa łoby 
również 	zweryfikowa ć 	zapisy 	w 	tym 	zakresie, 
zawarte w części opisowej, tj. na str. 80 pkt 2 aKPGO 

2 



Informacja nprojekcie: 
Tytu ł 	 Krajowy plan gospodarki odpadami 
Autor 
	

K4iniste,Smduwbka 

Projekt z dnia 
	

9 marca 2016 r. 

informacje ozglaszającymuwagi: 

Urząd Urząd Marszalkowski Województwa L za pogrednictweinBiura Zwimku Województw RP 
Organizacja samorządowa Związek Województw RP 

Osoba do kontaktu 
Magdalena  '~~- 

e-mail 

tel. 

Uwagi: 

-,' 

część dokumenuu, 
doktóregowdnou 
s/ę uwaga<np'au, 

nr,t,.'nnzdziaU 

T,eść uwagi (propozycja zmian) Uzasadnienie uwag Stanowisko reso v Odniesienie do 
monnwiskaresortu 

z. 

Rozdda{4pkt.3ai 
b 

Zapiapunktu3astoiwspnmczno śd 
z zapisem punktu 3b. Proponujemy 
wykreś |eniepunktu3bvvcz ę jd 
dntyrz4oNodpad&xkomunó|nych. 
Prnponmwanyzapiy :,b}doZU2O 
roku termicznemu poekxzta łceniu 
povvinnobyc"poddaneniewięce]nii 
30% odpadów". ogaQn/ ęc|cesm 
celu recyklingu odpadów 
komunalnych w 2030 r. bedzie 
bardzotrudneje ś |inieniemoiUwe, 
d|ategowskazmmanietakie0n 
poóomuju ż wZO25rukujest 
catkowicie nieuzasadnione (punkt 
3b). 

Ce|pnkre ś |onevvpnojekcieKpgo 

wykraoają pozateokre ś |nneprzez 

KE w dniu 2 grudnia 2015 r. i nie 
majqumncowaniawumaw/ieo 

odpadach. 

Wypelniony formularz nale ży przes ła ć  na adres: kwristPmac.eov.pl  w formacie umoż liwiającym edycję . 
Plik nale ży zapisa ć  np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; 	udostępnianiu inf. o środowisku — m.Krakow. 



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

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

1. DANE KONTAKTOWE ZGLASZAJACEGO UWAGI/WNIOSKI: 

imię  i nazwisko osoby kontaktowej i zglaszaj ącej 

u wagi/wnioski 
nazwa instytucji / adres korespondencyjny 

adres e-mail 

(do kontaktu zwrotnego) 

telefonlfaks  

(do kontaktu zwrotne 	) 

Anna Panek/ Katarzyna Salamon 

Urzad Marsza ł kowski Województwa 

Podkarpaekiego w Rzeszowie 

Al. L. Cieplińskiego 4 

35-959 Rzeszów 

srodowisko(4odkarpackie.pl 177476780 

UWAGI/WNIOSKI: 

Uwaga ogólna. 
2. 

Naleialoby przeanalizowa na ile niezbędne jest wprowadzanie do aktualizowanego KPGO obowi ązków zapisanych w dopiero projektowanych dokumentach KE. Czy warto 
narzuca ć  sobie juz tego rodzaju obowiązki. 
W sytuacji gdyby projektowane za łożenia KE zostaly jednak ostatecznie zliberalizowane lub przesuni ęte w czasie niepotrzebnie narzuciliby śmy sobie dodatkowe 
obciążenia., które moglyby by trudne do realizacji. 

L.p. 

Dokument do którego 

zalaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISM.:': 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdzial, podrozdzial, punkt, 

numer strony) 

(JEZELI UWA(jA ODNOSI SIL 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNE(,O LAPISU) 

Trek uwagi / witiosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zglosz(nia uwaailwniosku 

Kogo illub 

Prognoza 

KPGO 
Rozdz. 2 Str. Ii 

Dane dotyczace odpad6w 
komunalnych byly przed 2013 r, 

Nie moZna zgodzie się  z tym 
zapisem. Proponuje sic dodae oraz w 

Dane o odhicranych i zbierany oraz 
przetwarzanych odpadach komunalnyc 



L.p. 

Dokument do którego 

zglaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAt.: 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy :uwaga/wniOsek 

(rozdzial, podrozdzial, punkt, 

numer strony) 

(JEZEUI UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

TreS. 	uwagi I wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgloszenia uwagilwniosku 

Kpgo illub 

Prognoza 

zbierane jedynie przez GUS bazach dot. odpadow prowadzonych 
przez Marszalków Województw. 

Proponuje sic przedstawie takke inne 
ITPOK, które maja podpisane umowy 
na dofinansowanie. 
Z WojewOdztwa Podkarpackiego jest 
to PGE Zakład w Rzeszowie 

	  OcipadowNch. 

byly gromadzone taki.e w 
Wojew6dzkich Systeniach 

Bra.k caloslei informacji, powoduje 
przekonanie ■vielti podmioiow i ()sob i2. 
tylko przedstawione na mapie instala.eje 
heda mogly powstae 

2. 
Str.25 Mapa nr I 

Mapa powinna zawiera ć  take 
informacje o innych ITPOK. na. 
ktore zostaly podpisane UMOWy 

o dofinasowanie 

• 

Str,26 W zakresie gospodarki odpadami 
komunalnyini, w tyrn 
odpadami Zywnoki i inn.ymi 
odpadami ulegajacymi 
biodegradacji ,  nu podstawie analizy 
stanu, kontroli GIGS i konsultacji 
spolecznych, identyfikuj e sic 
n.astepujoec problemy: 

1)zbyt maly udzial odpadow 
selektywnie zebranych u irodla, 
co przeklada sic na zbyt maly 
postep poddawania odpadów 
procesom recyklingu 

2)brak jednolitych w kraju 
standardów w zakresie 
selektywnego z.bierania 
odpadów komunalnych 

3)mokliwość  ryczaltowego 
rozliczania firmy odbierajacej 
od.ad • komunalne od 

Propornije sic zweryfikowae 
przedstawione problem y  w taki 
sriosoh aby wynikaly z opisu stanu 
aktualnego, 

Np. pkt I w aKpgo zostala wskazana 
niewlas:ciwajakoge zhieranych u 
Zrodla 	odpadow. a Me ich niewielki 
% udzial , gdy2 ten jest chy • ba coraz 

ick w 	szy. 
 

Pkt. 2 Aby efektywnie zbiera ć  
selektywnie odpady Me musi bye to 
zestandaryzowane , Wprowadzenie 
teraz jednolitych form zbierania w 
wielu gininach moke wywola ć  
znaczne zamieszanie i rozpoczynanic 
cafe] pracy na nowo. 

(imina posiada moiliwoki 
kontrolowania strumienia odpadów 
chocia•kby dokumenty ewidencyjne ,  
"rylko od gminy zaleky jak. 
efektywnie chce kontrole stosawmf... 



Lp. 

Dokument do kterego 

zglaszana jest dana 

uwagal wniosek 

PROSZE WPISA: 

Lokalizacja zapisu w doktimenc e, 

którego dotyczy uwagaiwniosek 

(rozdzial, podrozdziat, punkt, 

nuttier strony) 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JE2ELI UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Tree uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgloszcnia. uwagilwnios-ku 

Kpgo Mull 

Prognoza 

mieszkaneow 
proporcjonalnie do ich ilo gei 
co utrudnia gminom kontrole nad 
strumieniem odpadow 
komunalnych 

4) 
motliwoge laczenia przetar gu na 
odbior i zagospodarowanie 
odpadów, co o granicza nadzór 
gminy 
nad wlagciwym postepowaniem z 
odpadami komunalnymi: 
5) 
zbyt duty udzial odpadów 
komunalnych poddawanych. 
skladowaniu w stosunku do 
wytwarzanyCh; 

6)zhyt 
duty udzial zmieszanych odpadów 
komunalnych kierowanych do 
instalacji i MBP, 
konsekwencja czego jest zbyt duty 
strumien odpad6wpo mechaniczne 
- biologicznym 
przetworzeniu kierowanych na 
skladowiska; 
7)n iewys tarezaj aca - I iczba 
stacjonarnych PSZOK: 
8)aktualny 
system oplat za skladowanie 
odpactów w dalszym eiagu w zbyt 

Natomiast wprowadzanie stawki od 
tony czesto powoduje zawytenie 
ilogci odbieranych odpadów 



Up, 

Dokument do którego 

zglaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAC'  : 

Lokalizacja zapisu w dokumencle, 

którego doty'ezy uwagaiwniosek 

(rozdzial, podrczdziaL punkt, 

numer strony) 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAP ISU) 

Tres1C: uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnien le zaloszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/(ub 

Prognoza 

malyni stopniu 
motywujaey 
gminy oraz inne podmioty 
uczestniczace w systemic 
gospodarki odpadatni 
komunalnymi 
do zagospodarowania odpadow 
innymi metodami nit. sicladowanie 

9)wystepowanie przypadków 
skladowania odpadów ulegajacych 
biodegradacji selektywnie 
zebranych pomimo zakazu takiego 
po step° wan im 
1 0)nie wystarczajaca edukacj a 
spowodowana zbyt malym 
zaangazowaniem 	w gmin 
szeroko pojete 
dzialania ectukacyjno 

informaeyjne skierowane do 
roZnych grup docelowych 

15) 
niewystarczajace 
rozwiazania pozwalajace na 
monitorowanie i kontrole 
postepowania z frakcja 
odpadów komunalnych 
wysortowywana ze strumienia 
zmieszanyeh odpadow 
komunalnych i 



L.p. 

Dokument do którego 

zglaszana jest dana 

uwaga I wniosek 

PROSZE WPISAt:  

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

kt6rego dotyczy uwaga/Wniosek 

(rozdzia, podrozdziat, punkt, 

numer strony) 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SEE 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, ktOrego dotyczy 

uwagalwniosek 

(IEZELI UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Trek uwagi / wniesku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienic zgloszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

nieprzeznaezo a do skladowania 
(ftakcja 19 12 12) 
16)brak 
naleZytego zbilansowania 
funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami komunalnymi 
ki Swietle obowiazujacego zakazu 

skladowania okr 
&ouch frakcji odpad/w 
komunalnych i pochodzqcych z 
przetwarzania odpadów 
komunalnych 

w tym odpadów o zawartoki 
ogólnego 

4. 

Str. 36 Jak wynika z danych GIO, na 
dziefi 31 grudnia 2014 r. do 
rejestru 
prowadzonego przez 
marszalków województw 
wpisanych byto 16001 
przedsiehiorców 

Proponuje si ę  zapis: 
Jak wynika z danych GIOS, na 
dzien 31 grudnia 2014 r. do 
rejestru 

Marszalek rejestru jeszcze zadnego me 

prowadzi. Nadal jest to w gestii GIGS 

prowadzonego przez 
marszalków wojewodztw 
wpisanych bylo 16001 
przedsiebiorców 

5 

Str. 41 no identyfikacji probLem6w w 
zakresie gospodarki odpadami 
opakowaniowymi proponuje sic 
dopisae. 
4) Zbyt mail° stosowanych jest 
opa.kowan wielokrotnego uZytku. 

ProblemOw zwiazanych z 
zagospodarowaniem odpadOw 
opakowaniowych jest znacznie Nv*ej 
niZ wpisano do aKPGO. 



Up. 

Dokument do którego 

zgiaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE .WPISAC: 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

kt6rego dotyczy uwagaiwniosek 

(rozdzial, podrozdzial, punkt, 

numer strony) 

(,TEZF-7:LI UWAGA ODNOSI ST}/  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Trek uwagi / wniosku - 

proponowany zaps 
Uzasadnienie zgloszenia uwa0/waiosku 

Kpgo 'Nub 

Prognoza 

5)Na etapie projektowama opakowan 
nie przewiduje sic moZliwoki ich 
recyklingu. 
6)N iskie ceny na rynku suroweow 
wtornych powoduje nicoplacalnok 
sprzedaZy odpadow opakowaniowych 
7) Stosowanie w opa.kowaniach 
takich materialow (op folia 
termokurczliwa) utrudniajacych 
recykling 
8. Brak przestrzegania przez 
projektujacych opakowania i 
wprowadzajacych produkt w 
opakowaniu przepisów dot. 
zmniejszania masy stosowanych 
opakowail 
9 Zbyt maly udzial organizacji 
odzysku w finansowaniu, zbierania i 
recyklingu odpadów 
opako wan iowych 

6 

Str. 44 i 45 	tab. 21 Dotyczy : sformulowania 
„Moc przerobowa ITPOK” 

Proponuje sic zastapi6 „ITPOK" 
slowem „instalacji" 

W Wojew6dztwie Podkarpackim nie 
ma ITPOK, kt6re spalatoby zakaine 
odpady medyczne i weterynaryjne, 
ale sa inne instalacje termiczne. 

. 

Str.51 	tab. 24 Proponuje sic usunad kolu 	ny 
5,6,7,10,11 

Skoro nie przetwarzano odpadOw w 

podany w tych kolumnach sposa to 
chyba Me ma potrzeby aby sie w 

tabeli znajdowaly. Odczyt danych z 
tabeli zostalby uproszczonv. 

. 
Str.63 	tab. 30 Proponuje si 	usun 6 kolumny Skoro nie przetwarzano odpadOw 



LT. 

Dokument do Ictórcgo 

zglaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokaiizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdzial, podrozdzial, punkt, 

numer strony) 

(jEZELI UWAGA ODNOSI SIF, 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek ,,, 

(IEZELI UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Trek uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgloszenia uwagilwniosku 

Kpgo i/lub 

Pronoza 

5, 7, i 11 w podany w tych kolumnach sposób 

to chyba nie ina potrzeby aby si ę  w 

tabeli znajdowaly. Odczyt danych z 
tabeli zostalby uproszczony. 

. 

Str. 64 i 65 	tab. 31 Warto byloby dodać  wyjaŚnien e 
przy niektórych rodzajach 
odpadów (np. 19 12 12) it te 
odpady sa w części 
.biodegradowalne 

10, 

Str. 82 i 84 Tab, 39 i 40 

Natomiast termicznemu 
przeksztalcaniu nie powinno 
być  poddawane wi ęcej niż  30% 
wytworzonych odpadow 
komunalnych. Hierarchia 
sposobów post ępowania z 
odpadami i cele do osiagni ęcia 
w perspektywie do 2030 r. 
wskazujo na koniecznok 
znacznej redukcji iloki 
skladowanych odpadów oraz 
ograniczenia skladowania 

Nalczy din wojewodztwa 
Podkarpackiego w kolumnie 8 
wskazać  mace przerobowe dla 
instalacji ITPOK, gdy-2 w 
Rzeszowie grupa PGE rozpoczcla 
już  buclowę  tego typu instalacji o 
wydajnoki calkowitej 180 tys Mg 

Proponuje sic zweryfikowa ć  
zapisy pod katem mo ż liwoki 
zmiany swoich *now przez KE. 

nStalacja zostala wpisana w 2012r. 
do WPGO i posiada decyzje o 
rodowiskowych uwarunkowaniach 

przedsi ęwzięcia wydana w 2011 r. 
Jest to instalacja RIPOK dla regionu 
centralnego. 

11. 

Str 86 



L.p. 

Dokument do którego 

zglaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PiROSZE -WPISAC: 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdzial, podroalzial, punkt, 

numer strony) 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIF, 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, ktorego dotyczy 

-uwagalwniosek 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Tre 	uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zoloszenia uwagi/wniosku 	i - 	. 	- 

Kpgo Nub 

Proanoza 

wylacznie do odpadow 
uprzednio przetworzonych. 

12 

Str 90 Poddrozdzial 3.31 
odpady medyczne 

W tym przypadku„ niezale2nie 
od prognoz przyrostu 
naturalnego należy zatozye 
wytwarzanie statego poziomu 
masy odpadow w kolejnych 
latach na poziomie okoto 45-47 
tys. Mg rocznie. 

Proponuje sic zweryfikowae zapis 
dotyczacy sta.lego poziomu 
wytwarzania odpadów. Wydaje 
się  it raczej b ędzie ilok tegn 
rodzaju odpadów wzrastae. 

Starzejace sic spolecze ń stwo, wzrost 
zachorowalnoki na choroby 
cywilizacyjne (up. cukrzyca, alergie 
itp.) a takZe wi ększa dostępno ści do 
podstawowej opieki medycznej i 
powstajace zaklady opieki wskazuja 
iż  tych odpadów raczej b ędzie 
przyb-ywae:. 
Gminy już  powinny wprowadzie 
selektywne zbieranie i odbieranie 
odpadow zielonych. std 
wskazywanie roku granicznego 2021 
jest tutaj niezgodne z wymogami 
prawa. 

Brak jednolitych wymagan dla 
instalacji MP oraz MBP powoduje 
ik sposób postepowania z odpadami 
w tych instalacjach jest 
zroznicowany co wplywa na cen ę  
„na bramie" . 

13. 

Str. 94 Podrozdziat4.1 

d) wprowadzenie we wszystkich 
gminach w kraju systemem 
selektywnego odbierania 
odpadow zielonych i innych 
bioodpadów —. do ko ńca 2021 r.; 

Obowigzek selektywnego 
odbierania odpadów zielonych 
znajduje si ę  w ustawie o 
utrzymaniu czystoki i porzadku 
v gminach, AO tet powinno si ę  
ten zapis usunaC z planu,. 

W przyjetych celach proponuje 
sic dodac pkt 11 z zapisem 
,.ujednolicenie wymagan dla 
instalacji MP i MBP 

14. 

Str.99 pkt 4.4.3 W gospodarce odpadami 
ulegajacymi biodegradacji 
innymi niZ komunalne przyjeto 
nastepujacy eel: w okresie do 

Odpady biodegradowalne inne ni ż  
komunalne sq na ogol selektywnie 
zbierane, std tez widnieje zakaz 
skladowania tego typu odpadow. 

W zwiåzku z obowiazujacymi 
wymogami prawnymi naleZaloby 
niniejszy cel zweryfikowae lub 
przeanalizowae: sposob kontroli. 



L.p. 

Dokument do którego 

zglaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAC' : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

ktorego dotyczy uwagalwniosek 

(rozdziai, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony) 

(MALI UWAGA ODNOSI SIF; 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, ktorego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(HIM UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Trek uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgloszenia uwa g ilwniosku 

 

Kpgo Nub 

Prognoza 

2022 r. i w latach nastepnych 
utrzymanie masy sk-ladowanych 
odpadow na poziomie nie 
większym niZ 40% masy 
-wytworzonych odpadow 

15. 

Str.1 02 

1) modernizacja technologii w 
MBP. Po modernizacji 
część  mechaniczna w tych 
instalacjach ma sluZy ć  do 
efektywnego wysortowania 
odpadOw surowcowych i 
doczyszczania odpadow 
wysegregowanych u iródla, 
natomiast część  biologiczna 
ma być  wykorzystywana do 
kompostowania lub 
fermentacji bioodpadow i 
odpadów zielonych 

2) 	e 
zapewnienie, Ze odpowiednia 

ść   przepustowo 	instalacji będzie 
dostępna, aby przetworzyć  
wszystkie selektywnie zebrane 
odpady, poprzez odpowiednie 
monitorowanie zrealizowanvch 
i planowanych inwestycji 

Proponuje sic zweryfikowa ć  
zapis, 

Proponuje si ę  zamieni ć  zapis na 
następujacy: 
Tworzenie .warunkow prawnych i 
ekonomicznych do realizacji 
instalacji pozwalajacych na 
rzetworzenie wszystkich  p 

selektywnie zebranych odpadów. 

Zapis w proponowanej formic 
wskazywalby na konieczno ść  
przekazywania odpadOw z 
selektywnej zbiórki do instahicji 
MBP. Natomiast jest szereg 
sortowni które przetwarzaja 
wylacznie odpady z selektywnej 
zbiOrki lub instalacje RIPOK 
wylacznie na odpady zielone. 
MI jaki sposób dzialałyby te 
instalacje (często celowo budowane 
i funkcjonujace ad wielu lat) Po 
wprowadzeniu proponowanych 
zapisow, 

Prawne i ekonomiczne zach ę ty do 
tworzenia zakladow przetwarzania 
odpadów sa niezb ędne do 
powstawania takich instalacji w 
gospodarce rynkowej. 



L.p. 

Dokument do którego 

zglaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISA: 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(roZdzial; podrozdzial, punkt, 

numer strony) 

(JEZEI,I UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, ktorego dotyczy 

uwagaiwniosek 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Tre ś6 uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgloszenia uwagi/wniosku 

.Kpgo i/1 

Prognoza 

16. 

Str. 103 pkt. 4c uniemożliwienie finansowania 
ze środkow publicznych, to jest 
ze środkow funduszy ochrony 
Srodowiska, funduszy UE jak i 
budzetu panstwa oraz 
samorzadow, ITPOK (dotyczy 
to równie2 wsp61spalania 
odpad6w pochodzacych z 
odpadów komunalnych) je żeli 
udzial w województwie lub 
kraju masy termiczne 
przeksztalconych odpad6w 
komunalnych oraz odpadow 
pochodzacych z przetworzenia 
odpadów komunalnych w 
stosunku do wytworzonych 
odpadów komunalnych 
przekroczy 30% (udzial ten 
uwzglednia moż liwości spalania 
odpadow w cementowniach i 
innych obiektach 
przeksztalcajocych termicznie 
odpady komunalne), 

Ponieważ  istnieje możliwok 
przywoZenia odpadów palnych 
spoza terenu województwa, a nie 
wszystkie województwa beda 
posiadaly instalacje do 
termicznego przetwarzania 
odpad6w , proponuje sie 
wykreś lic": zapis, 2.dy ż  ogranicza 
możliwoś  zagospodarowania 
frakcji palnej 	i jest sprzeczny z 
zapisami pkt 4e 

17. 

Str. 104 
1) zwiekszenie efektywno ści 
prowadzenia selektywnej 
zbiórki ,,u zródla", w tym 

Proponuje sie zapis skorygowad 
do formy : 
1) 	zwiększenie 

efektywno ści prowadzenia 

Odpady zagospodarowane u Zrod la 
(kompostowane lub uzyte do 
skarmiania zwierzat nie Ueda trafialy 
do systemu . 



L.p. 

Dokument do ktorego 

zglaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZF, WPISA.(t: 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdzial, podrozdzial, punkt, 

numer strony) 

JEZELI UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(IEZELI UWAGA ODNOSI SI1 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Trek uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
ilzasadnienie zgloszenia uwagiiwniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

rownie2 komunalnych odpad6w 
ulegaj ących biodegradacji, które 

mogą  być  przetwarzane w 

przydomowych 
kompostownikach, 
wykorzystane do skanniania 
zwierzat lub kierowane do 
instalacji przetwarzaj ącej tego 
rodzaju odpady 

selektywnej zbiórki „u ZrOdta", 
w tym równie ż, komunalnych 
odpadów ulegajacych 
biodegradacji 

18. 

:. 	r. 107 	pkt Id d) rozbudowa infrastruktury 
technicznej do selektywnego 
zbierania, przetwarzania oraz 
ponownego wykorzystania, 
odzysku, w tyrn recyklingu 
odpad6w BiR. 

Proponuje sie zapis: 
d) rozbudowa infrastruktury 
technicznej do selektywnego 
zbierania, przetwarzania oraz 
ponownego wykorzystania,  
odpadów BiR. 

Odzysk i recykling sa formami 
przetwarzania odpadów .  . 

19. 

Str. I I 0 - 115 Przeanalizowa ć  wskaZniki 
monitoringu pod kątem 
moZliwOści uzyskania danych 
oraz ich zasadno ści przy 
monitorowaniu realizacji celOw 
KPGO. 

Np. brak jest możliwości uzyskania 
danych nt instalacji do recyklingu. 
edyz decyzje wydaje sie na 
przetwarzanie, a sarna metoda np. 
R3 odnosi sie zar6wno do odzysku 
jak rOwnie ż  do recyklingu. 
Cze 	odpadów jest 
zagospodarowana poza instalacjami 
i urządzeniarni , ståd te2 odniesienie 
sie wylącznie do wydajno ści 
instalacji np. w odniesieniu do 
odpadów budowlanych nie pozwoli 
na rzeczywiste okre ś lenie czy 

20. 

Str. 	111 W WPGO zostan ą  
przeprowadzone analizy w 
zakresie tego, czy zdolno ści 
przerobowe instalacji sa 
wystarczaj ące do 
zagospodarowania odpad6w 
powstaj ących na obszarze 

Proponuje sie wykre ś lić  zapis. 



L.p, 

Dokument do którego 

zglaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

ktorego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdzial, podrozdzial, punkt, 

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek TreS6 uwagi / wniosku - 
Uzasadnienie zgloszenia uwagüwnTosku 

PROSZE WPISMt: numer strony) 

(TEZĘLI UWAGA ODNOSI SIĘ  
DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIE 

DO KONKRETNEGO ZAPISIT) 

proponowany zapis 

Kvao if lub 

Prognoza 

wojewodztwa, tzn. czy 
województwo jest 
samowystarczalne w zakresie 
gospodarki odpadami, przy 
czym zostanie okreMone, dla 
których rodzajów odpadow 
wystepuj ą  nadwytki mocy 
przerobowych, a dla których 
niedobory. Zostanie dokonana 
op:Ana ocena stanu gospodarki 
odpadami na obszarze 
wojewodztwa. 

województwo jest samowystarczalne  
w tym zakresie czy tez nie. 



Uwagi woj. podlaskiego 

W odpowiedzi na ,  dotyczgcy projektu Uchvva ł / Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu 
gospodarki odpadami (Kpgo) uprz jmie inform 'c, żepodtrzyrn jemy s 	'epopancied|o 
projektu stanowiska Konwentu K4arszalhovvVV 'cvvództvx RP w zakresie zapisów w Kpgo 
odnmśnievvynnaQane8odoosiggni ęciapnzinnnunacykUnåundpadówhonnuna|nychvv2O2O 



UWAGI URZIDU MARSZALKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO DO AKTUALIZACJI KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 
(kwiecie ń  2016r.) 

Lp. 
Część  dokumentu, da 

którego odnosi się  uwaga 
(np. art., nr str., rozdzia ł) 

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

str. 16 
Liczba PSZOK na terenie 
województwa opolskiego w 
2014 r. wynosi ła 33 

Liczba PSZOK na terenie województwa 
opolskiego w 2014 r. wynosi 34 

Inwentaryzacja PSZOK na terenie 
województwa opolskiego wykaza ł a 
Istnienie 34 PSZOK (sprawozdanie z 
realizacji zada ń  w zakresie odpadów 
komunalnych za 2014 rok 
województwa opolskiego) 

2. 

str. 17 
Zapis pod tabel ą  nr 4: 
Najwięcej PSZOK znajduje się  
na terenie województwa 
ś ląskiego, za ś  najmniej w 
opolskim. 

Proponujemy zweryfikowa ć  zapis. Proponujemy zweryfikowa ć  zapis, 
poniewai na podstawie 
inwentaryzacji PSZOK w 

poszczególnych województwach na 
terenie województwa opolskiego 
PSZOKów jest najmniej, ale w 
porównaniu z ilością  gmin na terenie 
których powsta ły te PSZOKi ilo ść  
PSZOKów w województwie opolskim 
stanowi ok. 45 %. 

3. 
str. 49, 69, 71 i 75 
Tabele, opis kolumn: kod 
odpadu 

zmieni ć  opis kolumn z „kod odpadów" 
na „grupa odpadów" 

W kolumnach przedstawione są  
grupy odpadów, a nie kody odpadów. 

4. 

str. 94 
b) do 2020 r. recyklingowi 
powinno być  poddane 50 % 

odpadów komunalnych,... 
c) do 2025 r. recyklingowi 
powinno być  poddane 60 % 

odpadów komunalnych 

Należy usun ąć  zapisy °- brak podstawy 
prawnej do wprowadzenia zapisu 

W projekcie aktualizacji Krajowego 
planu gospodarki odpadami 2014 
(aKpgo2014), zostal zapisany 
wymagany do osiągnięcia cel 50- 
procentowego poziomu recyklingu 
odpadów komunalnych w 2020 roku 
i 60- procentowego poziomu 
recyklingu odpadów komunalnych w 
2025 roku. Należy zauważyć, że cel 
taki nie zostal wyszczególniony we 
wniosku zmieniaj ącym dyrektywę  w 

sprawie odpadów. W art. 11 ust. 2 
dyrektywy 
vi sprawie odpadów okreś lono 50- 
procentowy cel dotyczący 
przygotowania do ponownego u życia 
i recyklingu materia łów odpadowych, 
przynajmniej takich jak papier, metal, 
plastik i szkło z gospodarstw 
domowych i podobnych odpadów 



oraz 70-procentowy cel dotycz ący 
przygotowania do ponownego u życia, 
recyklingu i innych sposobów 
odzysku odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych innych nit 
niebezpieczne; oba cele, takie 
uwzględnione w projekcie 
al(pg°2014, mają  zosta ć  osiągniete 
do 2020 r. 
Osiągnięcie docelowego 65- 
procentowego poziomu 
przygotowania do ponownego u życia 
i recyklingu odpod6w komunalnych w 
2030 r. niewątpliwie wymaga 
stopniowego zwiększania w kolejnych 
latach wymaganych poziomów w 
zakresie przygotowania do 
ponownego u życia i recyklingu 
odpadów komunalnych, jednak 
przyjęty w projekcie al<pgo2014 50- 
procentowy poziom recyklingu 
odpadów komunalnych jul w 2020 r, 
nie jest niczym uzasadniony i nie 
wynika z iadnych dokumentów Unii 
Eurorejskiej. 

str. 104 
- moc przerobowa wszystkich 
instalacji do termicznego 
przetwarzania odpadów 
komunalnych oraz odpadów 
pochodzących z 

Proponuje si ę  zmieni6 zapis ze 
względu, te kierunek dziatati 
niemotliwy do realizacji. 

Na terenie województwa opolskiego 
eksploatowana jest instalacja, której 
podstawowym zadaniem jest 
produkcja cementu (cementownia). 
instalacja ta mole wspóispala ć  
odpady w powstale z odpadów 

5. 

przetworzenia odpad6w 
komunalnych w danym 

województwie 
nie powinna 

przekroczy6 30% ilo ści 
wytwarzanych odpadów 

komunalnych — paliwo alternatywne 
w ilości 580 000 Mg/rok. Zgodnie z 

ohowiązującymi przepisami nie jest 
to instalacja regionalna co oznacza, 
le nie motna Jej nakazać  przetwarza ć  
odpady w ilotci okretIonej na 

komunalnych w tym 
województwie 

podstawie bilansu dia odpaciów 
komunalnych wytworzonych na 
terenie województwa opolskiego, co 
więcej instalacja ta ma prawo na 
podstawie obowiązujących przepisów 
i wydanych pozwoleri przyj ąć  do 
przetworzenia odpady wytworzone 
na terenie innych województw, gdzie 



instalacji do termicznego 
przetwarzania odpadów 
komunalnych i odpadów powstalych 
z 

 
odpadów komunalnych nie ma, 

a nawet sprowadzi d taki odpad z 
innego kraju, gdy uzyska na to 
zezwolenie. 

'7. C 	 A 	 , •••••• 2 .  • 

•:. :'••••••••,'■ •••..• 



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

Uwagi i wnioski mogą  być  wnoszone w terminie do25kwietnia2016 r. 

1. DANE KONTAKTOWE ZGŁASZAJACEGO UWAGI/WNIOSKI: 
iØę  i nazwisko osoby kontaktowej /zgłaszającej 

uwagi/wnioski 
nazwa instytucji / adres korespondencyjny 

adres e-mail 

(do kontaktu zwrotnego) 

telefon/faks 

(do kontaktu zwrotnego) 

Jerzy Ziaja 

Ogólnopolska Izba Gospodarcza 

Recyklingu 
j.ziaja@oigr.pl  507 02 66 89 

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  

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  
Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
UzacaAnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

KD¢o i/lub DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Prognoza DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Kpgo 

Rozdział  2, podrozdział  2.1., Tabela 

1 pn. Podstawowe informacje na 

temat odpadów komunalnych w 

latach 2004 -2014, str. 11 

Prezentowane w kolumnie 11 w 

tabeli dane pokazuj ą, że w 2013 

roku masa odebranych odpadów w 

przeliczeniu na 1 mieszkańca na rok 

wynosi 246 kg, a w kolumnie 12 

tabeli dot.2014 roku — 268 kg 

(obserwujemy wzrost ilo ści 

odebranych odpadów). W 2013 

roku masa wytworzonych odpadów 

wynosi 11,30 mln Mg, a w 2014 

Brak spójności prezentowanych 

danych. 

Brak spójno ści prezentowanych danych. 
Dane te są  wykorzystywane do analiz 

w dalszych częściach dokumentu. 

Nie uzasadniono, dlaczego w 2014 roku 

przyjęto tę  samą  ilość  odpadów 

wytworzonych i odebranych. Nie jest to 

spójne z dalszymi zapisami rozdzia łu 2 

podrozdz. 2.1. (str. 21) o 2371 

nielegalnych miejscach porzucania 

odpadów zewidencjonowanych w 2014 



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 ØISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Knuo i/lub 

Prognoza 

roku 10,3 Ø Mg (obserwujemy 

spadek ilości wytworzonych 

odpadów), pomimo wzrostu masy 

odebranych odpadów w 

przeliczeniu na 1 mieszkania na 

rok. 

roku, co wskazuje że nie wszystkie 

odpady wytworzone zosta ły odebrane 

i wykazane w sprawozdaniach Urz ędów 

Marszałkowskich. Przedstawione 

w tabeli 1 dane są  niespójne i mogą  
wprowadzać  w błąd. 

2. Kpgo 

Rozdział  2, podrozdział  2.1., str. 22 

- 26 

Istniej ące instalacje do odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych 

Uwzględnienie we wskazanym 

podrozdziale informacji, że na 

dzień  31 grudnia 2014 roku 

informacji że na dzień  31 

grudnia 2014 roku w Polsce 

funkcjonowała 1 instalacja 

mechaniczno — ciepinego 

przetwarzania odpadów 

komunalnychwraz ze 

wskazaniem jej mocy 

przerobowej (40 000 Mg/rok), 

przetwarzaj ąca również  
zmieszane odpady komunalne, 

zlokalizowana w województwie 

warmińsko mazurskim. 

Analiza istniej ących instalacji do 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

komunalnych jest niekompletna. 

Zgodnie z uchwałą  Nr XXXI/613/13 

Sejmiku Województwa Warmińsko- 

Mazurskiego z dnia 28 paździeØ 

2013 r. zmieniaj ącą  uchwałę  nr 

XVIII/334/12 Sejmiku Województwa 

Warmińsko-Mazurskiego z dnia 19 

czerwca w sprawie wykonania Planu 

gospodarki odpadami dla województwa 

warmińsko-mazurskiego na lata 2011- 

2016 na terenie województwa 

warmińsko-mazurskiego funkcjonuje 

instalacja mechaniczno-ciepinego 

przetwarzania odpadów.Instalacja nie 

została uwzględniona w przytoczonym 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSIE 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 

podrozdziale. 

3: 	< Kpgo 

Rozdział  2, podrozdział  2.1., str. 

22, 23, 24 

Istniejące instalacje do odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych 

Uwzględnienie w Kpgo informacji, 

wynikaj ącej z art .  35 ust. 6 Ustawy o 

zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw z dnia 15 

stycznia 2015 roku (Dz.U.2015.122), 

poprzez podanie ilo ści istniejących 

instalacji spehiiaj ących wymagania 

najlepszej dostępnej techniki, o której 

mowa w art.  207 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 roku — Prawo ochrony 

środowiska, lub technologii, o której 

mowa wart. 143 tej ustawy, w tym 

wykorzystuj ące nowe dostępne 

technologie przetwarzania odpadów, 

które spe1niaj ą  inne wymagania dla 

RIPOK. 

Zgodnie z nowym brzmieniem art .  35 

ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21, 

z późn. zm.) regionalną  instalacj ą  do 

przetwarzania odpadów komunalnych 

jest zakład zagospodarowania odpadów, 

o mocy przerobowej wystarczaj ącej do 

przyjmowania i przetwarz ania odpadów 

z obszaru zamieszkanego co najmniej 

przez 120 tys. mieszkańców, spelniaj ący 

wymagania najlepszej dostępnej 

techniki, o której mowa w a rt .  207 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - 

Prawo ochrony środowiska, lub 

technologii, o której mowa wa rt. 143 tej 

ustawy, w tym wykorzystuj ący nowe 

dostępne technologie przetwarzania 

odpadów lub zapewniaj ący: 

1) 	mechaniczno-biologiczne 

przetwarzanie zmieszanych odpadów 

komunalnych i wydzielanie ze 

zmieszanych odpadów komunalnych 



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  
Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Prognoza 

frakcji nadaj ących się  w całości lub 

w części do odzysku, lub 

2) 	przetwarzanie selektywnie 

zebranych odpadów zielonych i innych 

bioodpadów oraz wytwarzanie z nich 

produktu o właściwościach nawozowych 

lub środków wspomagających uprawę  
roślin, spełniających wymagania 

określone w przepisach odr ębnych, lub 

materiału po procesie kompostowania 

lub fermentacji dopuszczonego do 

odzysku w procesie odzysku R10, 

spehiiaj ącego wymagania okre ślone w 

przepisach wydanych na podstawie a rt .  

30 ust. 4, lub 

3) 	składowanie odpadów 

powstaj ących w procesie mechaniczno- 

biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych o pojemno ści pozwalaj ącej 

na przyjmowanie przez okres nie krótszy 

niż  15 lat odpadów w ilo ści nie 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  
DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  
DO KONKRETNEGO ZAPISU) Kpgo i/lub 

Prognoza 

mniejszej niż  powstaj ąca w instalacji do 

mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych. 

Na podstawie powyższego przepisu 

RIPOKiem mogą  zostać  zatem nie tylko 

instalacje do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów, ale równie ż  
inne instalacje wykorzystuj ące nowe 

dostępne technologie przetwarzania 

odpadów. 

4. Kpgo 
Rozdział  2, podrozdział  2.1., str.  

26- 27 

Identyfikacja problemów w 

zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, w tym odpadami  

żywności i innymi odpadami 

ulegającymi biodegradacji 

Dodanie punktu: niejasna i utrudniona 

procedura utraty statusu odpadu, 

niejednolite kryteria tej procedu ry  

Zgodnie z projektem nowego pakietu 

dyrektyw Komisji Europejskiej „ku 

gospodarce o obiegu zamkni ętym" 

z dnia 2 grudnia 2015 roku, procedura 

utraty statusu odpadu zostanie 

uproszczona, a kryteria ujednolicone. 

W Polsce również  identyfikuje się  
problemy związane z procedurą  utraty 

statusu odpadu, w szczególno ści w 

odniesieniu do frakcji biodegradowalnej. 

5. Kpgo Rozdział  2, podrozdział  2.1., str .  Identyfikacja problemów w Dodanie punktu •  błędne przepisy Ustawą  o zmianie ustawy o odpadach 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZF 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 SIF 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kngo i/lub 

Prognoza 

26- 27 zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, w tym odpadami 

żywności i innymi odpadami 

ulegającymi biodegradacji 

prawne w zakresie nowych inwes tycji 

w gospodarce odpadami zmieszanymi 

oraz niektórych innych ustaw z dnia 15 

stycznia 2015 roku (Dz.U.2015.122) 

wprowadzono do ustawy o odpadachart. 

38a ograniczaj ącyw ocenie Izby, 

uzyskanie niezbędnych w procesie 

inwestycyjnym decyzji, a także 

pozwoleń  dla funkcjonujących instalacji. 

Możliwość  realizacji nowej inwes tycji 

zależy od uznania marszałka 

województwa, odpowiedzialnego za 

tworzenie Wojewódzkiego Planu 

Gospodarki Odpadami (dalej: WPGO). 

Wpisanieinstalacji do przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnychdo 

WPGO warunkuje mo żliwość  budowy 

i jej funkcjonowanie. Podstawą  
uzyskania statusu RIPOK, a nast ępnie 

niezbędnych decyzji administracyjnych, 

jest ujęcie instalacji w WPGO. Je śli 
instalacja nie jest ujęta w WPGO, to 

zgodnie z art .  38a, nie może zostać  
zrealizowana (obligatoryjna odmowa 

wydania decyzji środowiskowej). 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdzial, 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 uwagiIwniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

Urzędy Marszałkowskie odmawiaj ą  
wpisania nowych instalacji wskazuj ąc na 

konieczno ść  bilansowania mocy 

przerobowych ze strumieniem odpadów 

oraz konieczno ść  zabezpieczenia 

strumienia odpadów dla istniejących 

instalacji, bez wzgl ędu na efektywno ść  

stosowanych procesów. 

W związku z tym, nie ma możliwości 

realizacji w Polsce nowych inwestycji 

w gospodarce odpadami, w tym budowy 

instalacji wykorzystuj ących nowe, 

innowacyjne, efektywne technologie. 

6. Kpgo Rozdzial 4., podrozdzial 4.1., str. 94 

Przyj ęte cele w gospodarce 

odpadami. 

Odpady komunalne, w tym odpady 

żywności i inne odpady ulegaj ące 

biodegradacji. 

Należy dopisać : 

• 	Osiągniecie recyklingu odpadów 

komunalnych na poziomie 65% 

do 2030 r. 

• 	Redukcja składowania odpadów 

do maksymalnie 10% do 2030 r. 

Zgodnie z informacj ą  zawartą  na str. 9 

Kpgo „Przedstawione w Kpgo cele 

i zadania dotyczą  lat 2016-2021 oraz 

perspektywicznie okresu do 2030 r.". 

Przedstawione w podrozdziale 4.1. cele 

ograniczone zostały tylko do lat 2020 

i 2025. 

7. Kpgo Rozdzial 4., podrozdział  4.1., str. 94 

Przyj ęte cele w gospodarce 

odpadami. 

Odpady komunalne, w tym odpady 

Cel na 2020 rok stanowi o 50% 

poziomie recyklingu 4 frakcji 

surowcowych, i jednocze śnie 50% 

4 frakcje surowcowe (papier, metal, 

tworzywo sztuczne, szkło z odpadów) 

zgodnie z przytoczon ą  wcze śniej 



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 S11 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kogo i/lub 

Prognoza 

żywności i inne odpady ulegaj ące 

biodegradacji. 

Doprowadzenie do funkcjonowania 

systemów zagospodarowania 

odpadów zgodnie z hierarchią  
sposobów postępowania z 

odpadami. 

poziomie recyklingu wszystkich 

odpadów komunalnych. Dla 

uspójnienia zapisu, należałoby 

wskazać, jakie frakcje odpadów 

komunalnych prócz 4 frakcji 

surowcowych również  powinny 

zostać  poddane recyklingowi i jakie 

powinny być  poziomy recyklingu 

tych frakcji. Należy przeanalizowa ć , 

czy nie będzie konieczne podniesienie 

celu na 2020rok dla 4 frakcji 

surowcowych, aby było możliwe 

osiągnięcie celu dla wszystkich 

odpadów komunalnych. 

morfologią  odpadów (str.12-13) 
stanowią  między 25 a 50% wszystkich 

odpadów komunalnych. Aby mo żliwe 

było osiągnięcie 50% poziomu 

recyklingu wszystkich odpadów 

komunalnych, nale żaloby wprowadzi ć  
wymagania dla innych frakcji odpadów 

albo podnieść  wymagania dla 4 frakcji 

surowcowych. 

$. Kpgo 
Rozdzial 4., podrozdzial 4.2.5., str. 

96 

Przyj ęte cele w gospodarce 

odpadami. 

Opakowania i odpady 

opakowaniowe. 

Należy dopisać : 

• 	Osiągniecie recyklingu odpadów 

opakowaniowych na poziomie 

75% do 2030 r. 

Zgodnie z informacj ą  zawartą  na str. 9 

Kpgo „Przedstawione w Kpgo cele 

i zadania dotyczą  lat 2016-2021 oraz 

perspektywicznie okresu do 2030 r.". 

Przedstawione w podrozdziale 4.2.5. 

cele ograniczone zostały do lat 2020 

i 2025. 

9. Kpgo Rozdzial 5.podrozdzial 5.1., str.102 
Przyj ęte kierunki dzialań  w zakresie 

recyklingu i przygotowania do 

Uwzględnienie kierunku dzialań : 

recykling odpadów 
W odniesieniu do przyjętych celów 

recyklingu 50% odpadów komunalnych, 



L p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSIE 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 SIE 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Prognoza 

ponownego użycia. biodegradowalnych oraz innych 

frakcji odpadów na poziomie 

umożliwiającym spelnienie celu 50% 

poziomu recyklingu wszystkich 

odpadów komunalnych w 2020 roku. 

Określenie jasnych kryteriów utra ty  

statusu odpadu dla frakcji 

biodegradowalnej, uwzgl ędniaj ących 

jakość  końcową  produktu, a nie 

sposób jego pozyskania. Promocja 

działań  w zakresie recyklingu frakcji 

biodegradowalnej. 

konieczne jest wdrożenie konkretnych 

działań  umożliwiających ich spełnienie. 

Największy potencjał  recyklingu 

w odpadach komunalnych, prócz frakcji 

surowcowych, posiada frakcja 

biodegradowalna. Powinny zosta ć  
wdrożone działania maj ące na celu 

uproszczenie procedury utra ty  statusu 

odpadu dla frakcji biodegradowalnej, 

w szczególności uwzględniającej jej 

jakość  końcową  jako np. nawozu, środka 

poprawiaj ącego właściwo ści gleby, 

paliwa. 

10. Kpgo Rozdzial 5.podrozdzial 5.1., str.102 

Przyjęte kierunki działań  w zakresie 

recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia. 

Uwzględnienie kierunku działań : 

Rozszerzenie odpowiedzialno ści 

producenta jako środek wsparcia 

rynku recyklingu surowców wtórnych 

Rozszerzenie odpowiedzialno ści 

producenta przewidzi ane jest w zapisach 

projektu nowego pakietu dyrektyw 

Komisji Europejskiej „ku gospodarce 

o obiegu zamkniętym" z dnia 2 grudnia 

2015 r. i powinno zostać  uwzględnione 

w Kpgo jako ważny element wsparcia 

recyklerów i rynku recyklingu surowców 

wtórnych. 
11. Kpgo Rozdzial 5.podrozdzial 5.1., str.100 Przyjęte kierunki działań  w zakresie Umożliwienie finansowania ze W celu umożliwienia wype łnienia 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga I 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 S11 

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

ogólnym, pkt3: ograniczenie 

możliwości finansowania ze 

środków publicznych inwestycji z 

zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi i pochodzącymi z ich 

przetworzenia — w przypadku 

wystąpienia zagrożenia możliwości 

osiągnięcia wyznaczonych celów 

do 2020 r. lub w przypadku 

wystąpienia nadwyżki mocy 

przerobowych instalacji w 

regionach gospodarki odpadami lub 

województwach w stosunku do 

dostępnego strumienia odpadów. 

środków publicznych inwestycji z 

zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi i pochodzącymi z ich 

przetworzenia niezb ędnych do 

osiągnięcia wyznaczonych celów. 

nałożonych celów niezbędne jest 

zapewnienie odpowiedniej in frastruktury 

efektywnie realizuj ącej wyznaczone 

cele. 

W obecnej sytuacji marszałkowie 

województw decyduj ą  o wpisaniu 

instalacji do przetwarzania odpadów do 

WPGO i w praktyce realizacja 

planowanej inwestycji oraz możliwość  
uzyskania dofinansowania s ą  
uzależnione od tej decyzji. 

W Kpgopowinno się  uwzględnić  środki i 

działania, które umo żliwią  budowę  
i finansowanie inwestycji niezbędnych 

do wypełnienia nałożonych przez Uni ę  
Europejską  celów (obecnie art .  38a 

ustawy o odpadach, blokuje budowę  
nowych instalacji do przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych 

i odpadów zielonych). 

12. Kpgo Rozdział  5.podrozdzial 5.1., str.101 

Przyj ęte kierunki dzialań  w zakresie 

zbierania i transportu odpadów, 

pkt 1 

Zmiana zapisu w pktl na: Wdrożenie 

odpowiedniego systemu 

selektywnego zbierania odpadów, 

System selektywnej zbiórki powinien 

być  dostosowany do lokalnych potrzeb 

i zbilansowany pod wzgl ędem 



L p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZF 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 

zapewniaj ącego osiągnięcie 

określonych poziomów recyklingu 

wynikaj ących z wymagań  unijnych i 

krajowych. System powinien by ć  
dostosowany do funkcjonuj ących w 

regionie technologii i wymagań  
instalacji. 

ekonomicznym. Je śli nie istnieje 

potrzeba selektywnej zbiórki 

poszczególnych frakcji, gdyż  mogą  być  
one bardziej efektywnie 

wyselekcjonowane z odpadów 

zmieszanych, system nie powinien 

narzucać  selektywnej zbiorki. 

W szczególno ści, jeśli istniej ą  
nowoczesne technologie pozwalaj ące na 

bardziej efektywne wysegregowanie 

odpadów tworzyw sztucznych, met ali 

i szkła, niż  jest to możliwe przy 

selektywnej zbiórce. 

13. Kpgo 
Rozdzial 5., podrozdzial 5.1. str. 

100-104 

W zakresie o g' oln ym, w zakresie 

recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia, w zakresie 

innych metod odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów. 

Brak zapisów by inst alacje spelnialy 

wymagania BAT. 

Mając na względzie prowadzone na 

poziomie krajowym (w Ministerstwie 

Środowiska) i europej skim prace w 

zakresie rewizji Dokumentu 

Referencyjnego nt. Najlepszych 

Dostępnych Technik, aktualizowany 

Kpgo powinien przewidywa ć  
konieczność  stosowania wymagań  BAT. 

14. Kpgo 
Rozdzial 5., podrozdzial 5.1. str. 

100-104 

W zakresie ogólnym, w zakresie 

recyklingu i przygotowania do 

Bilansowanie strumienia odpadów 

komunalnych w regionach gospodarki 

W związku z tym, że metodyka 

obliczania ilości odpadów (aktualnie 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

Konkretny zapis, którego do tyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  

DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

Kpgo i/lub (JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  
DO KONKRETNEGO ZAPISU) Prognoza 

ponownego użycia, w zakresie 

innych metod odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów 

odpadami komunalnymi, 

projektowanie mocy przerobowych 

instalacji do zagospodarow ania 

odpadów komunalnych powinno 

zostać  oparte na wyznaczonych 

obiektywnych kryteriach. 

Instalacjom, które otrzymaly 

dofinansowanie powinien zostać  
nadany status priorytetowy do 

uwzględnienia w aktualizowanych 

WPGO, nawet je śli wymagać  to 

będzie zmian w obecnie 

uksztaltowanych granicach regionów. 

i prognozowanych) w poszczególnych 

województwach jest dowolna, mog ą  
powstawać  znaczne różnice 

w prognozowanych strumieniach 

odpadów. W części województw 

wykazuje się  planowany spadek 

strumienia odpadów do przetworzenia. 

Błędna prognoza dostępnego stronienia 

może spowodować  wykreślenie 

istniejących instalacji. Wiele istniej ących 

instalacji otrzymało dofinansowanie 

i zobligowane jest do zachow ania 

trwałości projektu. Nieuwzględnienie ich 

w aktualizowanych WPGO spowoduje 

konieczność  zwrotu środków. Urzędy 

Marszałkowskie powinny mie ć  
obowiązek uwzględnienia istniej ących 

instalacji, które otrzymaly 

dofinansowanie w aktualizowanych 

WPGO, nawet gdy wymaga ć  to będzie 

zmian  w granicach regionów. Ponadto 

zgodnie z obowiązującymi przepisami 

instalacje do zagospodarow ania 



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 S11y 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub DO KONKRETNEGO ZAPISU) 

Prognoza 

odpadów wybierane są  w formule 

przetargowej. Zbil ansowanie strumienia 

odpadów z mocami przerobowymi 

instalacji będzie grozi ć  monopolizacją  
lokalnych rynków gospodarowania 

odpadami. Ponadto stosowanie formu ły 

przetargowej jest możliwe wtedy, gdy do 

przetargu może stanąć  kilka instalacji. 

15. Kpgo 
Rozdział. 5, podrozdział  5.1., str. 

104 

W zakresie ograniczenia 

składowania odpadów 
komunalnych ulegaj ących 

biodegradacji: 2.kierowanie 

zmieszanych odpadów 

komunalnych do przetworzenia w 

MBP lub w ITPOK; 

W zakresie ograniczenia sk ładowania 
odpadów komunalnych ulegaj ących 

biodegradacji: 2.kierowanie 

zmieszanych odpadów komunalnych 

do przetworzenia w RIPOK zgodnie z 

art.  35 ust. 6 ustawy odpadach. 

Zgodnie z definicją  RIPOK zawartą  
w art.  35 ust. 6 ustawy o odpadach, 

zmieszane odpady komunalne mog ą  
przetwarzać  nie tylko MBP i ITPOK, ale 

również  inne technologie. Brak jest 
podstaw zawężania w Kpgo definicji 

zawartej w ustawie jedynie do dwóch 

technologii, szczególnie maj ąc na 

względzie niską  efektywno ść  w 

wypelnianiu wymagań  UE instalacji 

MBP oraz podkre ślane w wielu 

miejscach Kpgo planowane ograniczanie 

spalania odpadów zmieszanych. 

16. Kpgo Rozdział  6. str. 110 
Sposób monitoringu i oceny 

wdrażania planu 

Uzupehiienie wykazu informacji, 

które maj ą  znajdować  się  w 

Zgodnie z definicj ą  RIPOK zawartą  
wart . 35 ust. 6 ustawy o odpadach, 



L p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSIE WPISAĆ ;  

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdział, punkt, 

numer strony) 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIĘ  
DO KONKRETNEGO ØISU) 

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIĘ  
DO KONKRETNEGO ØISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

Kngo i/lub 

Prognoza 

sprawozdaniach z realizacji WPGO o 

instalacje mechaniczno-ciepinego 

przetwarzania zmieszanych odpadów. 

zmieszane odpady komunalne mog ą  
przetwarzać  nie tylko MBP i ITPOK, ale 

również  inne technologie. Brak jest 

podstaw zawężania w WPGOwykazu 

informacji wyłącznie do tego rodzaju 

instalacji. 



FORMULARZ KONSULTACJI SPOtECZNYCH 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 ZG ŁASZAJĄCEGO UWAGI/WNIOSKI: 

imię  i nazwisko osoby kontaktowej 

/ zgłaszającej uwagi/wnioski 
nazwa instytucji / adres korespondencyjny 

adres e-mail 

(do kontaktu zwrotnego) 

telefon/faks 

(do kontaktu zwrotnego) 

Dorota Koz łowska Polska Federacja Producentów Żywności Związek Pracodawców d.kozlowska@pfpz.pl  (22) 830 70 55 

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 SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

1. KPgo Wykaz poj ęć  i skrótów Brak Brak skrótu BiR 

2. 

KPgo R2 pkt 2.1. str.11 2 akapit pod 

tabelą  
,,... w oparciu o sprawozdania 

marsza łków..." 

Powinna być  data na która 

spłynęły wszystkie 

sprawozdania 

Wprowadzenie daty u łatwi uchwycenie 

momentu oceny wykonania obowi ązków 

3. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2. Odpady 
pou żytkowe 

Str. 27 

Odpady pou żytkowe to jest 

oleje odpadowe, zu żyte opony, 

zu żyte baterie i akumulatory, 
ZSEE, odpady opakowaniowe 

oraz pojazdy wycofane z 

eksploatacji obj ęte są  EPR. 

Zasada EPR stanowi odpowied ź  
na wyzwania, które stan ęły w 

szczególności przed 

samorządem gminnym w 

zakresie zarządzania 

wskazanymi wy żej odpadami. 

Za łożenia EPR prowadzą  do 

przesuni ęcia ciężaru 

zarządzania odpadami 

pou żytkowymi z administracji 
samorządowej i u żytkowników 

produktów, z których te 

odpady powstaj ą, na 

Zbiórka oraz zagospodarowanie 

odpadów poużytkowych to jest 

olejów odpadowych, zu żytych 
opon, zużytych baterii i 

akumulatorów, ZSEE, odpadów 

opakowaniowych oraz 

pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, 

współorganizowane są  przez 

organizacje odzysku bądź  przez 

dobrowolne porozumienia 

organizacji przedsiębiorców z 

właściwymi organami 

administracji publicznej bądź  też  
przez samych przedsi ębiorców 

w ramach samodzielnych 
dzia łań . Obowiązek finansowej 

odpowiedzialności 

przedsiębiorców w pokrywaniu 

W Polsce EPR zosta ł  wprowadzony 

fragmentarycznie. W szczególno ści brak 

pełnego EPR widoczny jest w grupie 
odpadów opakowaniowych, gdzie 

formalnym obowi ązkiem wprowadzaj ących 

jest zapewnienie odzysku, w tym recyklingu 

odpadów opakowaniowych takiego samego 

rodzaju jak odpady opakowaniowe powsta łe 

z tego samego rodzaju opakowa ń  jak 

opakowania (art. 17 ust. 1 ustawy o 

gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi.). Jedynym za ś  narzędziem 

realizacji tego obowi ązku jest pozyskanie 

(zakup) przez wprowadzaj ących bąd ź  
dzia łaj ących w ich imieniu organizacje 

odzysku Dokumentów Potwierdzaj ących 
Recykling i Dokumentów Potwierdzaj ących 

Odzysk od przedsi ębiorców prowadzących 

recykling i/lub odzysk, na podstawie 
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Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  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 SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

producentów olejów, opon, 

baterii i akumulatorów, sprz ętu 

elektrycznego i 

elektronicznego, produktów w 

opakowaniach i opakowa ń  oraz 

pojazdów. Celem wdra żania 

EPR, przez na łożenie na 

producentów wskazanych 

wyżej produktów obowi ązków 

w zakresie finansowania i 

organizowania systemów 

zbierania i przetwarzania 

odpadów, jest zach ęcenie 

producentów do 

przeprojektowania produktów i 

opakowa ń , w taki sposób aby 

zmniejszyć  udzia ł  odpadów 

przeznaczonych jedynie do 

składowania, a zwię kszyć  ich 

potencja ł  recyklingu. 

W myś l zasady EPR 

odpowiedzialno ść  producenta 

za produkt zostaje rozszerzony 

na etap post-konsumencki 

cyklu życia tego produktu. 

Oznacza to tym samym, że 

producenci maj ą  obowiązek 

zebra ć  z rynku i prawid łowo 

przetworzyć  odpady, które 

powsta ły z produktów 

wprowadzonych przez nich do 

obrotu. Mogą  swoje zadania w 

tym zakresie wykonywa ć  
samodzielnie lub do łączając do 

kosztów związanych ze zbiórką  i 

przetwarzaniem odpadów i / lub 
zapewnieniu odpowiednich 

poziomów recyklingu w/w 
odpadów przez 
wprowadzających bąd ź  
organizacji dzia łających w ich 

imieniu wynika z 

postanowień  poszczególnych 

dyrektyw UE. 

W Polsce dyrektywy te 

transponowane są  przepisami 

następujących ustaw: 

1. z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. poz. 888) (dyrektywa 

94/62/WE); 
2. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 687, z póżn. 

zm.) (dyrektywa 2006/66/WE ); 

3. z dnia 11 września 2015 r. o 

zu żytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. U. poz. 

1688) (dyrektywa 2012/19/UE); 
4. z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 140, z późn. 

zm.) (dyrektywa 2000/53/WE); 

5. z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w 

zakresie gospodarowania 

wniosków wystawionych przez uprawnione 

w ustawie podmioty. 

Obecna ustawa o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi nie nak łada 
więc na wprowadzaj ących (ani na 

organizacje odzysku) jakichkolwiek 

formalnych mechanizmów dotycz ących 

finansowania i organizowania systemów 

zbierania i przetwarzania odpadów. 

Potwierdzeniem powyższego jest też  zapis 

dotyczącego EPR ze str. 39 („Istniej ące 

systemy zagospodarowania"): „Na ka żdego 

przedsi ębiorc ę , który wprowadza na rynek 

produkty w opakowaniach na łożono 

obowiązek zapewnienia poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów opakowaniowych 

powsta łych po tych produktach, realizuj ąc w 

ten sposób EPR. W przypadku nieosi ągnięcia 

przez przedsi ębiorcę  wymaganych 

poziomów odzysku i recyklingu zobowi ązany 

jest on do uiszczenia op łaty produktowej 

obliczonej w odniesieniu do ró żnicy 

pomiędzy wymaganym a uzyskanym 

poziomem odzysku i recyklingu. Op łata ta 

ma wi ęc charakter sankcji nak ładanej na 

przedsiębiorcę  wprowadzaj ącego na rynek 

produkty w opakowaniach za niewykonanie 

ustawowych obowi ązków." 

Koszty ponoszone przez przedsi ębiorców 

(organizacje odzysku opakowa ń ) na dzia łanie 

związane z realizacją  poziomów odzysku i 

recyklingu w żaden sposób nie pokrywaj ą  
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Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISA: 

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 SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

systemów zbiorowych, na 

przykład: organizacji odzysku 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego czy organizacji 

odzysku opakowa ń . 

W UE pa ństwa cz łonkowskie są  
obowiązane do wdro żenia 

postanowień  poszczególnych 

dyrektyw, które wprowadzaj ą  
zasad ę  EPR. W Polsce 

dyrektywy te transponowane 

są  przepisami następuj ących 

ustaw: 

1. z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. poz. 888) (dyrektywa 

94/62/WE); 

2. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 
bateriach i akumulatorach (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 687, z późn. 

zm.) (dyrektywa 2006/66/WE ); 

3. z dnia 11 wrze śnia 2015 r. o 
zu żytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. poz. 

1688) (dyrektywa 2012/19/UE); 

4. z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. 
U. z 2015 r. poz. 140, z pó źn. 

zm.) (dyrektywa 2000/53/WE); 
5. z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców 

w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o 
opłacie produktowej (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1413, z późn. zm .) 
(dyrektywa 94/62/WE). 

Podstawowym elementem 

każdego z powyższych aktów 

prawnych jest zobowiązanie 
wprowadzających do obrotu na 
te rytorium Polski oleje, opony, 
baterie i akumulatory, sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, 

produkty w opakowaniach i 

opakowania oraz pojazdy w 

szczególności do 

ekoprojektowania to jest 

stosowania w czasie produkcji 

rozwiązań  projektowych lub 

procesów u łatwiający ponowne 
użycie i przetwarzanie odpadów 
z nich powstających oraz do 
zapewnienia później 
prawid łowego 

zagospodarowania tych 

odpadów w celu uzyskania 

wymaganych przez prawo 

poziomów recyklingu i odzysku. 

kosztów zbiórki i przetwarzania odpadów 

opakowaniowych. Ponadto nie jest 

wiadome, na co podmioty uprawnione do 

wnioskowania o wystawienie DPR i DPO a 
współpracujące z organizacjami odzysku 

przeznaczaj ą  ś rodki z tytu łu przekazania tych 

dokumentów do wprowadzaj ących lub 

organizacji odzysku. 

Generalnie nale ży więc uzna ć , że ustawa o 

gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi jedynie w niewielkim 

zakresie wdra ża zasad ę  EPR (w obrębie 
ekoprojektowania), natomiast ca łkowicie 

pomija realn ą  finansową  odpowiedzialność  
wprowadzaj ących za post-konsumencki etap 
życia produktów w opakowaniach, w 

szczególności zbiórkę  odpadów 

opakowaniowych i jej finansowanie. 

Stąd też  fragment dotycz ący EPR powinien 
być  głęboko zmodyfikowany tak, aby 

odzwierciedla ł  on realny stan prawny 

obowiązujący w Polsce, a nie niewdro żone w 
pełni wymagania okre ś lone w dyrektywach 
UE. 
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Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 
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(rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, 
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dotyczy uwaga/wniosek 

(.JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1413, z późn. zm .) 

(dyrektywa 94/62/WE). 

Podstawowym elementem 

ka żdego z powyższych aktów 

prawnych jest zobowi ązanie 

wprowadzaj ących do obrotu na 

te rytorium Polski oleje, opony, 

baterie i akumulatory, sprz ęt 
elektryczny i elektroniczny, 

produkty w opakowaniach i 

opakowania oraz pojazdy w 

szczególno ści do 

ekoprojektowania to jest 

stosowania w czasie produkcji 

rozwiąza ń  projektowych lub 

procesów u łatwiający ponowne 

u życie i przetwarzanie 

odpadów z nich powstaj ących 

oraz do zapewnienia pó źniej 

prawid łowego 

zagospodarowania tych 

odpadów przez finansowanie i 

organizowanie systemów 

zbierania odpadów i ich 

przetwarzania. 

4. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Str. 37 

Tabela 17 Opakowania 

wprowadzone na rynek 

(ogółem) oraz osi ągnięte 

poziomy odzysku i recyklingu w 

latach 2011-2013. 

Tabela 17 Opakowania 

wprowadzone na rynek 

(ogółem) oraz osiągnięte 

poziomy odzysku i recyklingu w 
latach 2011-2014. 

Zgodnie z informacj ą  zawartą  w Raporcie z 

konsultacji publicznych, s ą  ju ż  dostępne 

dane dotyczące osiągniętych poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych w roku 2014 (cyt. „Z 

danych za rok 2014 wynika, że poziomy 

recyklingu odpadów opakowaniowych w 
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Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

poszczególnych grupach materia łowych 

zosta ły uzyskane."). Niezrozumiale jest wi ę c 

nieuwzgl ędnienie tych danych wtabeli 17 

wraz z odpowiednim komentarzem pod 

tabel ą . Brak tych danych powoduje te ż  
rozbie żność  metodologiczn ą  tej sekcji Kpgo z 

częś cią  poświ ęconą  odpadom komunalnym, 

gdzie zaprezentowane zosta ły dane 

obejmujące także rok 2014. 

W/w dane dost ępne są  w „Ochrona 

Ś rodowiska 2015" GUS, Dzia ł  6 Odpady, 

tabela 26-28, str. 346-348 

Kpgo ROZDZIAL 2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Str. 38 

Tabela 18 Opakowania 

wprowadzone na rynek 

(wyszczególnione) oraz 

osiągnięte poziomy recyklingu 

w 2013 r. 

Tabela 18 Opakowania 

wprowadzone na rynek 

(wyszczególnione) oraz 

osiągnięte poziomy recyklingu w 

2014 r. 

Zgodnie z informacj ą  zawartą  w Raporcie z 

konsultacji publicznych, s ą  ju ż  dostępne 

dane dotyczące osiągniętych poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych w roku 2014 (cyt. „Z 

danych za rok 2014 wynika, że poziomy 
recyklingu odpadów opakowaniowych w 

poszczególnych grupach materia łowych 

zosta ły uzyskane."). Niezrozumia łe jest wi ę c 

nieuwzgl ędnienie tych danych w tabeli 18 

wraz z odpowiednim komentarzem pod 

tabel ą . Brak tych danych powoduje te ż  
rozbie żność  metodologiczn ą  tej sekcji Kpgo z 

częścią  poświ ęcon ą  odpadom komunalnym, 

gdzie zaprezentowane zosta ły dane 

obejmuj ące także rok 2014. 

Nale ży dodatkowo zwróci ć  uwagę , i ż  dane w 

tabeli 18 obrazuj ą  dane wynikaj ące ze 
sprawozda ń  organizacji odzysku i 

wprowadzaj ących opakowania na rynek i w 

przypadku niektórych odpadów 
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opakowaniowych dane te nie są  zbie żne z 

danymi przedstawianymi w raportach gmin 

dot. odebranych odpadów komunalnych 

oraz recyklingu i przygotowania do 

ponownego u życia. Istotne rozbie żno ści 

dotyczą  w głównej mierze odpadów 

opakowaniowych ze szkła w 2014 roku. 

KPGO powinien równie ż  ten fakt opisa ć  jak i 

okreś lić  sposób zmiany tej sytuacji. 

6. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Str. 38 

Wykres 2 Struktura rodzajów 

opakowa ń  z których powsta ły 

odpady opakowaniowe w 

wybranych latach z okresu 

2004-2013. 

Wykres 2 Struktura rodzajów 

opakowań  z których powsta ły 

odpady opakowaniowe w 

wybranych latach z okresu 2004- 

2014. 

Wobec posiadania danych dotycz ących 

osiągni ętych poziomów recyklingu odpadów 

opakowaniowych w poszczególnych grupach 

materia łowych za 2014 r., nale ży 

odpowiednio uaktualni ć  wykres dotycz ący 

struktu ry  rodzajów opakowa ń , 

wprowadzając dane za rok 2014. 

7. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 
Istniejący system 

zagospodarowania 

Str. 39 

Na ka żdego przedsiębiorcę , 

który wprowadza na rynek 

produkty w opakowaniach 

na łożono obowiązek 
zapewnienia poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych powsta łych 

po tych produktach, realizuj ąc 

w ten sposób EPR. 

Na każdego przedsiębiorcę , 

który wprowadza na rynek 

produkty w opakowaniach 
na łożono obowiązek 

zapewnienia poziomów odzysku 

i recyklingu odpadów 

opakowaniowych powsta łych 

po tych produktach. 

Realizacja obowi ązków osiągnięcia 

wymaganych przez prawo poziomów 

recyklingu i odzysku odpadów 
opakowaniowych nie jest realizacj ą  EPR w 

rozumieniu prawodawstwa UE. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Istniej ący system 

zagospodarowania 

Str. 39 i 40 

Odmiennie realizowane s ą  
obowiązki w zakresie 

zagospodarowania odpadów 

opakowaniowych po ś rodkach 

niebezpiecznych, w tym ŚOR. 

Wprowadzaj ący ś rodki 

niebezpieczne w opakowaniach 

jest obowiązany zorganizowa ć  
system zbierania oraz 

zapewnia ć  odzysk, w tym 

Odmiennie realizowane są  
obowiązki w zakresie 

zagospodarowania odpadów 

opakowaniowych 

wielomateriałowych oraz po 

środkach niebezpiecznych, w 

tym ŚOR. Wprowadzający 

opakowania wielomateria łowe 

oraz środki niebezpieczne w 

opakowaniach jest obowi ązany 

Obecny zapis na str. 39 i 40 ca łkowicie 

pomija gospodarowanie odpadami 

opakowaniowymi wielomateria łowymi, 

stanowi ącymi inny rodzaj opakowa ń  ni ż  po 

ś rodkach niebezpiecznych. Ponadto, zapis 

ten zawiera niepotrzebne powtórzenie. 
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recykling, odpadów 

opakowaniowych po ś rodkach 
niebezpiecznych, z tym że 

wprowadzający ś rodki 

niebezpieczne b ęd ące ŚOR jest 

obowiązany zorganizowa ć  
system zbierania oraz 

zapewnia ć  odzysk, w tym 

recykling, odpadów 

opakowaniowych po ś rodkach 

niebezpiecznych będ ących ŚOR. 

Przedsiębiorca mo że 

realizowa ć  obowiązek 

zagospodarowania odpadów 

opakowaniowych po ś rodkach 

niebezpiecznych, w tym ŚOR, 

samodzielnie lub za 

poś rednictwem porozumie ń . 

zorganizować  system zbierania 
oraz zapewniać  odzysk, w tym 
recykling, odpadów 

opakowaniowych 

wielomateriałowych oraz po 

środkach niebezpiecznych. 

Przedsiębiorca może realizować  
obowiązek zagospodarowania 
odpadów opakowaniowych 

wielomateria łowych oraz po 
środkach niebezpiecznych, w 
tym ŚOR, samodzielnie lub za 
pośrednictwem porozumie ń . 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 
GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Istniejące instalacje do 

zagospodarowania 

Str. 40 

Odnośnie instalacji do 

zagospodarowywania 

opakowa ń  po ś rodkach 

niebezpiecznych ich wydajność  
i moce przerobowe w skali 

kraju uzna ć  nale ży za 

niewystarczaj ące w stosunku 

do wymaganych przepisami 

prawa poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów 

powsta łych z tego typu 

opakowa ń , pomimo 

obserwowanego na rynku 
stopniowego wzrostu 

zainteresowania 

prowadzeniem takich instalacji. 

Odnośnie instalacji do 

zagospodarowywania 
opakowań  wielomateria łowych i 

po środkach niebezpiecznych, 

ich wydajność  i moce 
przerobowe w skali kraju uzna ć  
należy za niewystarczające w 
stosunku do wymaganych 

przepisami prawa poziomów 
odzysku i recyklingu odpadów 
powsta łych z tego typu 
opakowań , , i to pomimo 
obserwowanego na rynku 
stopniowego wzrostu 

zainteresowania prowadzeniem 

takich instalacji. W szczególno ści 

Infrastruktura recyklingu odpadów 

opakowaniowych wielomateria łowych z 

dominuj ącym udzia łem papieru zanotowa ła 
w ostatnich latach szybki wzrost; mo żna wi ęc 
zakłada ć , że analogicznie dynamiczny proces 
będzie mia ł  miejsce w latach najbli ższych. 

Niestety, zupe łnie inna sytuacja wyst ępuje w 
przypadku odpadów wielomateria łowych z 
przewagą  tworzyw sztucznych; brak jest w 

Polsce technologii oraz mocy przerobowych 

zapewniaj ących osi ągnięcie rosnących 
poziomów recyklingu dla tego typu odpadów 
wielomateria łowych. Nie występuj ą  też  
realne perspektywy rozwoju takiej 

infrastruktury do roku 2020. 



L' p '  

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE 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 SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku  

Kpgo i/lub 

Prognoza 

W zwi ązku z powyższym, do 

czasu zwiększenia mocy 

przerobowych instalacji do 

recyklingu odpadów 

opakowaniowych po ś rodkach 

niebezpiecznych nale ży je 

poddawa ć  innym ni ż  recykling 

procesom odzysku lub 

unieszkodliwiania. 

sytuacja ta jest zauważalna w 
grupie odpadów 

wielomateria łowych z przewagą  
tworzyw sztucznych, gdzie 
istniejący potencja ł  instalacji do 
recyklingu nale ży uzna ć  za 

dalece niewystarczający. 

W związku z powyższym, do 

czasu zwiększenia mocy 

przerobowych instalacji do 

recyklingu odpadów 

opakowaniowych po środkach 
niebezpiecznych oraz odpadów 

wielomateriałowych z przewagą  
tworzyw sztucznych, nale ży 

odpady te poddawa ć  innym niż  
recykling procesom odzysku lub 

unieszkodliwiania. 

10. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Identyfikacja problemów 

Str. 40 

W zakresie gospodarki 

odpadami opakowaniowymi 

zidentyfikowano nast ępujące 

problemy: 

1) nieodpowiednia jakość  
odpadów opakowaniowych 

zbieranych selektywnie w 

gospodarstwach domowych 

uniemo ż liwiaj ąca ich recykling; 

2) niewystarczaj ące moce 

przerobowe instalacji do 

recyklingu odpadów 

opakowaniowych po ś rodkach 

niebezpiecznych (problem 

szczególnie istotny w 

kontekście za łożonych do 

W zakresie gospodarki 

odpadami opakowaniowymi 

zidentyfikowano następujące 
problemy: 

1) brak systemowego 

powiązania odpowiedzialno ści 

przedsiębiorców i/lub 

organizacji odzysku za 

finansowanie zbiórki 

selektywnej jednostkowych 

odpadów opakowaniowych 

2) oparcie realizacji obowiązków 

odzysku i recyklingu na 

DPR/DPO przy jednoczesnym 

braku skutecznego monitoringu 

obiegu tych dokumentów 

Obecny zapis dotyczący identyfikacji 

problemów wyst ępuj ących w gospodarce 

odpadami opakowaniowymi ca łkowicie 

pomija tak kluczowe elementy jak 

niewystarczaj ąca ilo ść  odpadów selektywnie 

zbieranych w gospodarstwach domowych 

(niedow ład systemu selektywnej zbiórki przy 

tolerowaniu systemu dwupojemnikowego 

„suche/mokre") oraz rozprzestrzeniaj ące si ę  
zjawisko „szarej strefy" w obrocie DPR-ami, 

tj. wystawienia takich dokumentów bez 

realizacji fizycznego recyklingu czy z 

realizacj ą  znacznie ni ższych wolumenów ni ż  
zosta ło to uwidocznione w tych 

dokumentach. Zjawisko „szarej strefy" 

skutecznie dezorganizuje system gospodarki 



L.p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

osiągnięcia od 2016 r. 

poziomów recyklingu dla 

przedmiotowej grupy 

odpadów); 

3) niewystarczaj ące moce 

przerobowe instalacji do 

przetworzenia 

wielomateria łowych odpadów 

opakowaniowych w kontek ście 

wymaganych do osi ągnięcia 

poziomów odzysku i recyklingu. 

3) niewystarczający strumień  
odpadów opakowaniowych 

zbieranych selektywnie w 

gospodarstwach domowych, 

zagrażający realizacji obowiązku 
ciążącego na organizacjach 

odzysku stosownie do zapisów 

a rt .  20 ust. 4 ustawy o 

gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi, 

4) nieodpowiednia jako ść  
odpadów opakowaniowych 

zbieranych selektywnie w 

gospodarstwach domowych 

uniemoż liwiająca ich recykling 

lub znacząco podnosząca koszt 
takiego recyklingu; 

5) występująca „szara strefa" w 

obszarze wystawiania i obiegu 
Dokumentów Potwierdzających 
Recykling i Dokumentów 
Potwierdzających Odzysk, w 

szczególno ści brak kontroli nad 

zgodnością  procesów i 

wolumenu recyklingu z 

dokumentami potwierdzającymi 
takie procesy i wolumen oraz 
brak penalizacji wykrytych 
nieprawid łowości, 
6) niewystarczające moce 
przerobowe instalacji do 
recyklingu odpadów 
opakowaniowych po środkach 

niebezpiecznych (problem 

szczególnie istotny w kontekście 

odpadami opakowaniowymi w Polsce, 

prowadząc do spadku cen DPR-ów a przez to 

do wielko ści ś rodków wpłacanych przez 

organizacje odzysku na rzecz podmiotów 

wnioskuj ących o takie DPR-y. 

Potwierdzeniem tego faktu jest analiza 

porównawcza sprawozda ń  organizacji 

odzysku i przedsi ębiorców jak i sprawozda ń  
gmin dot. zbierania odpadów komunalnych i 

realizacji poziomów recyklingu i powtórnego 

wykorzystania za 2014 rok, który w KPGO nie 

zosta ł  ujęty. Zjawisko to jest w szczególno ści 

widoczne w obszarze odpadów 

opakowaniowych ze szkła 

Ponadto, niewystarczaj ące moce 

przerobowe do recyklingu odpadów 

wielomateria łowych występuj ą  wyłącznie w 

grupie takich odpadów z przewagą  tworzyw 
sztucznych; moce do recyklingu odpadów 
wielomateria łowych z przewagą  papieru są  
natomiast zadowalaj ące z perspektywą  
dalszego wzrostu. 

Z kolei wymagany rosn ący odzysk odpadów 

wielomateria łowych, niezale żnie od 
materia łu dominującego, nie jest zagro żony. 



Lp. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE 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 SI Ę  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

założonych do osiągnięcia od 
2016 r. poziomów recyklingu dla 

przedmiotowej grupy 

odpadów); 

7) niewystarczające moce 
przerobowe instalacji do 

przetworzenia 

wielomateriałowych odpadów 

opakowaniowych z przewagą  
tworzyw sztucznych w 

kontekście wymaganych do 

osiągnięcia poziomów 

recyklingu. 

11. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.5. Podsumowanie 

W trakcie opracowywania Kpgo 

zaobserwowano poprawę  w 

niektórych dziedzinach 

gospodarki odpadami i uda ło 

si ę  osiągnąć  niektóre cele 

za ło żone w Kpgo 2014, na 

przykład osiągnięto poziom 

ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegaj ących 

biodegradacji przekazanych do 

składowania w stosunku do 

masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. dla 

kraju zakładany w ustawie z 

dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czysto ści i porządku 

w gminach. Ponadto osi ągnięto 

zakładane poziomy odzysku i 

recyklingu olejów odpadowych 

w latach 2011-2013, a tak że 

osiągnięto poziom 

selektywnego zbierania ZSEE 

W trakcie opracowywania Kpgo 

zaobserwowano poprawę  w 

niektórych dziedzinach 

gospodarki odpadami i udało się  
osiągnąć  niektóre cele za łożone 
w Kpgo 2014, na przyk ład 
osiągnięto poziom ograniczenia 
masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania w 

stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 

r. dla kraju zakładany w ustawie 

z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Ponadto osiągnięto 

zakładane poziomy odzysku i 

recyklingu olejów odpadowych 
w latach 2011-2013, osi ągnięto 
poziom selektywnego zbierania 

ZSEE pochodzącego z 

gospodarstw domowych w 

Je ś li z danych za 2014 r. wynika, że poziomy 

recyklingu i odzysku w danych grupach 

materia łowych w odpadach 

opakowaniowych zosta ły osiągni ęte, to fakt 

ten nale ży ująć  także w podsumowaniu. 

Na uwagę  zasługuje jednak fakt, i ż  w 2014 

roku ilość  zebranej i przekazanej do 

recyklingu stłuczki szklanej przez gminy by ła 

niewystarczaj ąca do realizacji poziomów 

przez wprowadzaj ących w tym surowcu. 

Należy podkre ś lić, i ż  w odróżnieniu od 

innych frakcji materia łowych, odpady 

opakowaniowe ze szk ła są  generowane tylko 

w nieruchomo ściach zamieszka łych i w 

bardzo niewielkim stopniu w 

nieruchomo ściach niezamieszka łych jako 

efekt bytowania człowieka w zakładach 

pracy. Sytuacja ta wymaga opisania w KPGO i 

okreś lenia dzia ła ń  mających na celu 

wyeliminowanie tej sytuacji. 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 
Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

uwaga/wniosek 

(rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony} 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

pochodzącego z gospodarstw 

domowych w wysokości 4 

kg/mieszka ńca/rok. 

wysokości 4 kg/mieszka ńca/rok, 
a także osiągnięte poziomy 
recyklingu i odzysku odpadów 
opakowaniowych, wymagane 

przez ustawę  o gospodarce 
opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi. 

12 

Kpgo ROZDZIAŁ  3. PROGNOZA ZMIAN 

W ZAKRESIE GOSPODARKI 

ODPADAMI 

Podrozdzia ł  3.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Str. 89 

Wykres 3 Wielkość  
wytworzonych odpadów 

opakowaniowych w latach 

2008-2013 (w tys. Mg). 

Wykres 3 Wielkość  
wytworzonych odpadów 

opakowaniowych w latach 

2008-2014 (w tys. Mg). 

Skoro znane są  ju ż  dane w gospodarce 

odpadami opakowaniowymi za rok 2014, to 

powinny one zosta ć  uwzgl ędnione na 

wykresie. 

13. 

Kpgo ROZDZIAŁ  4. PRZYJ ĘTE CELE W 

GOSPODARCE ODPADAMI 

Podrozdzia ł  4.1. Odpady 

komunalne, w tym odpady 

żywności i inne odpady 

ulegające biodegradacji 
Str. 94 

W celu obliczenia 

poszczególnych warto ści 

procentowych wskazanych 

poniżej, należy uj ąć  wszystkie 

odpady komunalne odebrane i 

zebrane (równie ż  odpady BiR 
pochodzące z gospodarstw 
domowych): 

a) osiągnięcie poziomu 

recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia frakcji: 

papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła z odpadów 

komunalnych w wysokości 

minimum 50% ich masy do 

2020 r., 

b) do 2020 r. recyklingowi 

powinno być  poddawane 50% 

odpadów komunalnych, za ś  
termicznemu przekszta łcaniu 

nie więcej ni ż  30% odpadów, 

c) do 2025 r. recyklingowi 

W celu obliczenia 

poszczególnych wartości 

procentowych wskazanych 

poniżej, należy ująć  wszystkie 
odpady komunalne odebrane i 

zebrane (również  odpady BiR 
pochodzące z gospodarstw 
domowych): 

a) osiągnięcie poziomu 
recyklingu i przygotowania do 

ponownego u życia frakcji: 
papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła z odpadów 
komunalnych w wysoko ści 

minimum 50% ich masy do 2020 
r., 

b) do 2020 r. recyklingowi 

powinno być  poddawane 50% 

odpadów komunalnych, za ś  
termicznemu przekształcaniu 

nie więcej niż  30% odpadów, 

c) do 2025 r. recyklingowi 

Skoro Kpgo ma perspektywę  do 2030 r., to w 
celach w zakresie odpadów komunalnych 

należy przewidzie ć  spodziewany obowi ązek 

poddania recyklingowi co najmniej 65% tych 

odpadów w 2030 r. 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE 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 SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Tre ść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

powinno być  poddawane 60% 

odpadów komunalnych; 

powinno być  poddawane 60% 
odpadów komunalnych; 

d) do 2030 r. recyklingowi 

powinno być  poddawane 65% 
odpadów komunalnych; 

14. 

Kpgo ROZDZIAŁ  4. PRZYJ ĘTE CELE W 

GOSPODARCE ODPADAMI 

Podrozdzia ł  4.1. punkt 7 

Opakowania i odpady 

opakowaniowe 

Str. 94 

Zmniejszenie liczby sk ładowisk 

nielegalnych 

Zmniejszenie liczby sk ładowisk 
nielegalnych o x% 

Cel powinien zosta ć  precyzyjnie okre ś lony. 

15. 

Kpgo ROZDZIAŁ  4. PRZYJ ĘTE CELE W 

GOSPODARCE ODPADAMI 

Podrozdzia ł  4.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Str. 96 i 97 

W gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 

przyjęto następujące cele: 

1) zapewnienie odpowiedniej 

jakości odpadów 

opakowaniowych zbieranych 

selektywnie w gospodarstwach 

domowych; 
2) utrzymanie poziomów 

odzysku i recyklingu co 

najmniej na poziomie 

okreś lonym w za łączniku 1 do 

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 

r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi; 

3) osiągni ęcie i utrzymanie co 

najmniej poziomów odzysku i 

recyklingu w poszczególnych 

latach dla opakowa ń  
wielomateria łowych zawartych 

w tabeli 41; 

4) osi ągnięcie i utrzymanie co 

najmniej poziomów odzysku i 

recyklingu w poszczególnych 

W gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 

przyjęto następujące cele: 

1) zapewnienie odpowiedniej 

jakości odpadów 

opakowaniowych zbieranych 

selektywnie w gospodarstwach 

domowych; 
2) okre ś lenie poziomów odzysku 

i recyklingu co najmniej na 
poziomie okreś lonym w 

załączniku 1 do ustawy z dnia 13 

czerwca 2013 r. o gospodarce g 	p 
opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi maj ąc na 

uwadze jednak istotny wzrost 

tych celów na 2025 i 2030 
przewidzianych przez projekt KE 

dot. gospodarki cyrkularnej co 

zatem może się  odbyć  poprzez 

rewizję  celów do 2020 i 

wyznaczenie ścieżki dojścia do 

2025 i 2030; 

3) osiągnięcie i utrzymanie co 

W odró żnieniu do odpadów komunalnych, 

cele w zakresie odpadów opakowaniowych 

zupełnie nie uwzgl ędniają  spodziewanych 

zmian wynikaj ących z propozycji Komisji 

Europejskiej w zakresie nowelizacji dyrektyw 

odpadowych (tj. wzrost poziomu recyklingu i 

przygotowania do ponownego u życia 

odpadów opakowaniowych ogó łem i w 
podziale na grupy materia łowe, jak również  
minimalne wymagania EPR). Tre ść  tego 

podrozdzia łu nie odpowiada wi ęc informacji 

na str. 8, czyli wzi ęcia pod uwagę  cyt. 

„propozycji  le islac 	n ch przedstawionych g ~ 	Yj 	 ch Y 	p 	 Y 
przez KE w dniu 2 grudnia 2015 r. w ramach 

tak zwanego pakietu dotyczącego 

gospodarki o obiegu zamkni ętym". Brak 

odniesienia do tych propozycji KE jest 

niezrozumia łe i ogranicza cele w zakresie 

gospodarki odpadami opakowaniowymi do 

ju ż  ustanowionych b ąd ź  ju ż  zrealizowanych. 

Ponadto, brak uwzględnienia w celach 

wprowadzenia EPR zgodnie z propozycj ą  KE 

jest niespójne z zapisem pkt. 25 



Lp. 

Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 
uwaga / wniosek 
PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 
dokumencie, którego dotyczy 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

(LEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

uwaga/wniosek 
(rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony) 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Kpgo i/lub 
Prognoza 

latach dla opakowa ń  po 
ś rodkach niebezpiecznych, w 
tym po ŚOR, zawa rtych w tabeli 
42; 
5) wyeliminowanie stosowania 
nieuczciwych praktyk w 
zakresie wystawiania 
dokumentów potwierdzaj ących 
przetworzenie odpadów 
opakowaniowych; 
6) zwi ększenie świadomo ści 
u żytkowników i sprzedawców 
ś rodków zawieraj ących 
substancje niebezpieczne, w 
tym ŚOR, odnośnie 
prawid łowego post ępowania z 

opakowaniami po tych 
produktach. 

najmniej poziomów odzysku i 

recyklingu w poszczególnych 

latach dla opakowa ń  
wielomateria łowych zawartych 

w tabeli 41; 

4) osiągnięcie i utrzymanie co 

najmniej poziomów odzysku i 

recyklingu w poszczególnych 

latach dla opakowa ń  po 
środkach niebezpiecznych, w 

tym po ŚOR, zawartych w tabeli 
42; 

5) wyeliminowanie stosowania 

nieuczciwych praktyk w zakresie 

raportowania ilości 

poddawanych recyklingowi 

przekraczających istotnie ilości 

realnie zebrane i poddane 
recyklingowi; 
6) zwiększenie świadomości 
u żytkowników i sprzedawców 
środków zawierających 

substancje niebezpieczne, w 
tym ŚOR, odnośnie 
prawidłowego postępowania z 

opakowaniami po tych 

produktach. 

7) wprowadzenie EPR zgodnie z 

minimalnymi wymaganiami 

zaproponowanymi przez 
Komisję  Europejską  
(projektowany art. 8a ramowej 
dyrektywy odpadowej), 

8) osiągnięcie poziomu 
recyklingu i przygotowania do 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
rekomendowanych dzia ła ń  („Opracowanie 
propozycji zmian legislacyjnych i 

organizacyjnych w zakresie EPR"). 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE 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 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) Kpgo i/lub 

Prognoza 

ponownego u życia odpadów 
opakowaniowych w wysokości 

minimum 65% ich masy do 2025 

r. oraz odpowiednich poziomów 

recyklingu i przygotowania do 

ponownego u życia dla 

poszczególnych grup 

materiałowych w ramach tych 

odpadów przewidzianych do 

osiągnięcia w 2030 r., 

9) osiągnięcie poziomu 

recyklingu i przygotowania do 

ponownego u życia odpadów 

opakowaniowych w wysokości 

minimum 75% ich masy do 2030 

r. oraz odpowiednich poziomów 

recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia dla 

poszczególnych grup 
materiałowych w ramach tych 

odpadów przewidzianych do 

osiągnięcia w 2030 r., 

16. 

Kpgo ROZDZIAŁ  5. KIERUNKI DZIAŁAŃ  
W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA 

POWSTAWANIU ODPADÓW I 

KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  5.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Str. 105 i 106 

W gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 

przyjęto następujące kierunki 

dzia ła ń : 

1) stosowanie dzia ła ń  na rzecz 

ZPO opakowaniowych przez 

systematyczne uwzgl ędnianie 

aspektów ś rodowiskowych przy 

projektowaniu produktu z 

zamiarem poprawienia 

charakte rystyki oddzia ływania, 

jakie dany produkt wywiera na 

ś rodowisko na etapie 

W gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 
przyjęto następujące kierunki 

działań : 

1) stosowanie dzia łań  na rzecz 

ZPO opakowaniowych przez 

systematyczne uwzgl ędnianie 

aspektów środowiskowych przy 

projektowaniu produktu z 

zamiarem poprawienia 
charakterystyki oddzia ływania, 

jakie dany produkt wywiera na 

środowisko na etapie 

W świetle d ążenia do wyeliminowania 

nieprawid łowości w obszarze gospodarki 

odpadami opakowaniowymi, w 

szczególno ści 

„wyeliminowania stosowania nieuczciwych 

praktyk w zakresie raportowania ilo ści 

odpadów poddanych recyklingowi", 

konieczne jest uzupe łnienie kierunków 

dzia ła ń  o intensyfikacj ę  prowadzenia kontroli 

w celu we ryfikacji przestrzegania istniej ących 
przepisów (dzia łanie analogiczne jak w 

przypadku ZSEE) oraz wsparcie i monitoring 

dla audytów zewn ętrznych, realizowanych 



L.p. 

Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 
uwaga / wniosek 
PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 
dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 
(rozdzia ł, podrozdział, punkt, 

numer strony) 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

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

Kpgo i/lub 
Prognoza 

KONKRETNEGO ZAPISU) 
wytwarzania i przez ca ły cykl 
jego życia, w tym ograniczenie 
masy opakowania oraz 
ograniczenie wielko ś ci 
opakowania w stosunku do 
wielkości produktu, stosowanie 
opakowa ń  wielokrotnego 
u żytku jeś li ma to uzasadnienie 
ekologiczne i ekonomiczne; 
2) rozwój systemu 
selektywnego zbierania 
odpadów opakowaniowych 
oraz przetwarzania odpadów 
opakowaniowych, a w 
szczególno ści odpadów 
opakowaniowych 
wielomateria łowych oraz 
powsta łych z opakowa ń  
ś rodków niebezpiecznych; 
3) kontynuacja kampanii 
informacyjnych i edukacyjnych 
skierowanych do sprzedawców 
i u żytkowników substancji 
niebezpiecznych 
poszerzaj ących wiedzę  w 
zakresie w ła ściwego 
postępowania z opakowaniami 
po tych ś rodkach. 

wytwarzania i przez cały cykl 

jego życia, w tym ograniczenie 

masy opakowania oraz 

ograniczenie wielko ści 

opakowania w stosunku do 

wielkości produktu, stosowanie 

opakowań  wielokrotnego 

użytku jeś li ma to uzasadnienie 

ekologiczne i ekonomiczne; 

2) rozwój koncepcji opartej na 
zasadzie ROP w celu 

przemodelowania 

dotychczasowego systemu 

gospodarowania opakowaniami 
i odpadami opakowaniowymi 

zgodnie z wytycznymi Art. 8a 
projektu Dyrektywy ramowej KE 

3) rozwój systemu selektywnego 

zbierania odpadów 
opakowaniowych oraz 
przetwarzania odpadów 

opakowaniowych, a w 

szczególności odpadów 

opakowaniowych 

wielomateria łowych oraz 

powsta łych z opakowań  
środków niebezpiecznych; 
4) intensyfikacja prowadzenia 

kontroli w celu weryfikacji 

przestrzegania obowiązujących 
przepisów prawa przez 
podmioty wprowadzaj ące sprzęt 
oraz zajmujące się  zbieraniem, 

przetwarzaniem, recyklingiem i 

działalnością  inną  niż  recykling 

na podstawie rozdzia łu 9 ustawy o 
gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi. W przeciwnym razie cel 
opisany w Kpgo na str. 97, pkt 5) nie zostanie 
osiągnięty. 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE 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 SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

w zakresie odpadów 

opakowaniowych, w tym 

organizacji odzysku; 

5) monitoring i wsparcie 

procesów audytu zewnętrznego 
przedsiębiorców prowadzących 

recykling m.in. poprzez 

opracowanie wytycznych dot. 

audytu recyklerów wspólnie 

pomiędzy Ministerstwem 

Środowiska i Polskim Centrum 

Akredytacji; 

6) kontynuacja kampanii 

informacyjnych i edukacyjnych 

skierowanych do sprzedawców i 

użytkowników substancji 

niebezpiecznych poszerzających 

wiedzę  w zakresie właściwego 

postępowania z opakowaniami 
po tych środkach. 

17. 

Kpgo ROZDZIAL 7. HARMONOGRAM I 

SPOSÓB FINANSOWANIA 

REALIZACJI ZADAŃ  
Tabela 44 Harmonogram 

rzeczowo — finansowy 

rekomendowanych dzia ła ń  
Pkt 25) 

Str. 124 

Opracowanie propozycji zmian 

legislacyjnych i organizacyjnych 

w zakresie EPR. 

Opracowanie kompleksowej 

propozycji zmian legislacyjnych i 

organizacyjnych wdra żających 

pełną  zasadę  EPR w gospodarce 

odpadami pou żytkowymi. 

Z uwagi na fakt, i ż  obecny polski system 

gospodarki odpadami pou żytkowymi, w 

szczególno ści odpadami opakowaniowymi, 

odzwierciedla jedynie cz ęściowo EPR, w celu 

pełnego wdrożenia EPR, w szczególno ści 

propozycji KE (art. 8a ramowej dyrektywy 

odpadowej), konieczna jest głęboka 

modyfikacja obecnych ram prawnych. Skal ę  
tego przedsi ęwzi ęcia powinna 

odzwierciedla ć  nazwa dzia łania 

przewidzianego w pkt. 25 Harmonogramu. 

18. 

Kpgo ROZDZIAŁ  9. ZAŁĄCZNIKI 

Podrozdzia ł  9.1. Ocena 

stosowanych ś rodków z zakresu Y 
ZPO 

1. Objęcie większej liczby 

produktów EPR, zwiększenie 

udzia łu opakowa ń  zwrotnych, p 	 Y 
objęcie opłatą  innych 

1. Wprowadzenie pełnego EPR 
na wszystkie odpady 

ou ż 	kowe zwiększenie P 	Yt 	 ę  

udzia łu opakowań  zwrotnych; 

Konieczne jest wprowadzenie pe łnego EPR 

na wszystkie odpady pou żytkowe, w 

szczególno ści na odpady opakowaniowe, g 	 p 	Y p 

zgodnie z celami i kierunkami wcze śniej 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 
Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

Treść  uwagi / wniosku - 
proponowany zapis 

Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

uwaga/wniosek 

(rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Kpgo i/lub KONKRETNEGO ZAPISU) 

Prognoza 

Tabela str. 126, wiersz pierwszy, 

kolumna 5 Moż liwe dodatkowe 

dzia łania w ramach ś rodka 

produktów jednorazowych; 

rozwój wspó łpracy na rzecz 

ZPO pomi ędzy 

interesariuszami: M Ś , 

organizacje zrzeszaj ące 

przemys ł, konsumentów, 

samorządy. 

rozwój współpracy na rzecz ZPO 

pomiędzy interesariuszami: M Ś, 
organizacje zrzeszające 
przemysł, konsumentów, 

samorządy. 

zapisanymi w Kpgo oraz projektowanymi 

rozwi ązaniami prawnymi UE. 

Nale ży te ż  usun ąć  zamiar wprowadzenia 

opłaty na produkty jednorazowe jako nie 

uwzględnionego ani w celach, ani w 

kierunkach dzia ła ń  dotyczących odpadów 

pou żytkowych. 





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

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

1. DANE KONTAKTOWE ZG ŁASZAJĄCEGO UWAGI/WNIOSKI: 

imię  i nazwisko osoby kontaktowej 

/ zgłaszającej uwagi/wnioski 
nazwa instytucji / adres korespondencyjny 

adres e-mail 

(do kontaktu zwrotnego) 

telefon/faks 

(do kontaktu zwrotnego) 
Krzysztof Baczy ński Związek Pracodawców Przemys łu Opakowa ń  i Produktów w Opakowaniach EKO-PAK 

UI. Cha łubi ńskiego 8 

00-613 Warszawa 

biuro@eko-pak.biz 22-699-03-20 

UWAGI/WNIOSKI: 

L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony) 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

proponowany zapis 
Kpgo i/lub 

Prognoza 

1 Kpgo Wykaz pojęć  i skrótów Brak Brak skrótu BiR 

2. 

Kpgo R2 pkt 2.1. str.11 2 akapit pod 

tabelą  
,,... w oparciu o sprawozdania 

marsza łków..." 

Powinna być  data na która 
spłynęły wszystkie 

sprawozdania 

Wprowadzenie daty u łatwi uchwycenie 

momentu oceny wykonania obowi ązków 

3. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 
Podrozdzia ł  2.2. Odpady 

pou żytkowe 

Str. 27 

. 

Odpady pou żytkowe to jest 

oleje odpadowe, zu żyte opony, 
zu żyte baterie i akumulatory, 

ZSEE, odpady opakowaniowe 

oraz pojazdy wycofane z 

eksploatacji obj ęte są  EPR. 

Zasada EPR stanowi odpowied ź  
na wyzwania, które stan ęły w 

szczególno ści przed 

samorządem gminnym w 

zakresie zarz ądzania 

wskazanymi wy żej odpadami. 

Zało żenia EPR prowadzą  do 
przesunięcia ci ężaru 

zarządzania odpadami 

pou żytkowymi z administracji 

samorządowej i u żytkowników 

produktów, z których te 

Zbiórka oraz zagospodarowanie 

odpadów poużytkowych to jest 
olejów odpadowych, zu żytych 
opon, zu żytych baterii i 

akumulatorów, ZSEE, odpadów 

opakowaniowych oraz 

pojazdów wycofanych z 
eksploatacji, 

współorganizowane są  przez 
organizacje odzysku b ądź  przez 
dobrowolne porozumienia 

organizacji przedsiębiorców z 

właściwymi organami 

administracji publicznej bądź  też  
przez samych przedsiębiorców 
w ramach samodzielnych 

dzia łań . Obowiązek finansowej 
odpowiedzialności 

W Polsce EPR zosta ł  wprowadzony 

fragmentarycznie. W szczególno ści brak 
pełnego EPR widoczny jest w grupie 

odpadów opakowaniowych, gdzie 

formalnym obowi ązkiem wprowadzaj ących 

jest zapewnienie odzysku, w tym recyklingu 

odpadów opakowaniowych takiego samego 

rodzaju jak odpady opakowaniowe powsta łe 
z tego samego rodzaju opakowa ń  jak 
opakowania ( a rt .  17 ust. 1 ustawy o 

gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi.). Jedynym za ś  narzędziem 
realizacji tego obowi ązku jest pozyskanie 
(zakup) przez wprowadzaj ących b ąd ź  
dzia łających w ich imieniu organizacje 
odzysku Dokumentów Potwierdzaj ących 

Recykling i Dokumentów Potwierdzaj ących 
Odzysk od przedsi ębiorców prowadz ących 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE 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 SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

odpady powstaj ą , na 

producentów olejów, opon, 

baterii i akumulatorów, sprzętu 

elektrycznego i 

elektronicznego, produktów w 

opakowaniach i opakowa ń  oraz 

pojazdów. Celem wdra żania 

EPR, przez na ło żenie na 

producentów wskazanych 

wyżej produktów obowi ązków 

w zakresie finansowania i 

organizowania systemów 

zbierania i przetwarzania 

odpadów, jest zach ęcenie 

producentów do 

przeprojektowania produktów i 

opakowa ń , w taki sposób aby 

zmniejszyć  udzia ł  odpadów 

przeznaczonych jedynie do 

składowania, a zwi ększyć  ich 

potencja ł  recyklingu. 

W myś l zasady EPR 

odpowiedzialno ść  producenta 

za produkt zostaje rozszerzony 

na etap post-konsumencki 

cyklu życia tego produktu. 

Oznacza to tym samym, że 

producenci maj ą  obowiązek 

zebra ć  z rynku i prawid łowo 

przetworzyć  odpady, które 

powsta ły z produktów 

wprowadzonych przez nich do 

obrotu. Mogą  swoje zadania w 

tym zakresie wykonywa ć  

przedsiębiorców w pokrywaniu 
kosztów związanych ze zbiórką  i 

przetwarzaniem odpadów i / lub 

zapewnieniu odpowiednich 

poziomów recyklingu w/w 

odpadów przez 

wprowadzających bądź  
organizacji dzia łających w ich 

imieniu wynika z 

postanowień  poszczególnych 

dyrektyw UE. 

W Polsce dyrektywy te 

transponowane są  przepisami 

następujących ustaw: 

1. z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. poz. 888) (dyrektywa 
94/62/WE); 
2. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 687, z późn. 

zm.) (dyrektywa 2006/66/WE ); 

3. z dnia 11 września 2015 r. o 

zu żytym sprzęcie elektrycznym i 

elektronicznym (Dz. U. poz. 

1688) (dyrektywa 2012/19/UE); 

4. z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 140, z późn. 

zm.) (dyrektywa 2000/53/WE); 

5. z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w 

recykling i/lub odzysk, na podstawie 

wniosków wystawionych przez uprawnione 

w ustawie podmioty. 

Obecna ustawa o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi nie nak łada 

wi ęc na wprowadzaj ących (ani na 

organizacje odzysku) jakichkolwiek 

formalnych mechanizmów dotycz ących 

finansowania i organizowania systemów 

zbierania i przetwarzania odpadów. 

Potwierdzeniem powyższego jest te ż  zapis 

dotyczącego EPR ze str. 39 („Istniej ące 

systemy zagospodarowania"): „Na ka żdego 

przedsi ębiorcę , który wprowadza na rynek 

produkty w opakowaniach na łożono 

obowiązek zapewnienia poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów opakowaniowych 
powsta łych po tych produktach, realizuj ąc w 
ten sposób EPR. W przypadku nieosi ągnięcia 

przez przedsi ębiorcę  wymaganych 

poziomów odzysku i recyklingu zobowi ązany 

jest on do uiszczenia opłaty produktowej 

obliczonej w odniesieniu do ró żnicy 

pomiędzy wymaganym a uzyskanym 

poziomem odzysku i recyklingu. Oplata ta 

ma wi ęc charakter sankcji nak ładanej na 

przedsi ębiorcę  wprowadzaj ącego na rynek 

produkty w opakowaniach za niewykonanie 

ustawowych obowi ązków." 

Koszty ponoszone przez przedsi ębiorców 

(organizacje odzysku opakowa ń ) na dzia łanie 

związane z realizacj ą  poziomów odzysku i 



Lp. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE 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 SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

samodzielnie lub do łączając do 

systemów zbiorowych, na 

przyk ład: organizacji odzysku 

sprzętu elektrycznego i 

elektronicznego czy organizacji 

odzysku opakowa ń . 

W UE pa ństwa członkowskie są  
obowiązane do wdro żenia 

postanowień  poszczególnych 

dyrektyw, które wprowadzaj ą  
zasad ę  EPR. W Polsce 

dyrektywy te transponowane 

są  przepisami nast ępujących 

ustaw: 

1. z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. poz. 888) (dyrektywa 

94/62/WE); 

2. z dnia 24 kwietnia 2009 r. o 

bateriach i akumulatorach (Dz. 

U. z 2015 r., poz. 687, z późn. 

zm.) (dyrektywa 2006/66/WE ); 

3. z dnia 11 wrze śnia 2015 r. o 

zu żytym sprzęcie elektrycznym 

i elektronicznym (Dz. U. poz. 

1688) (dyrektywa 2012/19/UE); 

4. z dnia 20 stycznia 2005 r. o 

recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 140, z pó źn. 
zm.) (dyrektywa 2000/53/WE); 

5. z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsi ębiorców 

zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1413, z późn. zm .) 

(dyrektywa 94/62/WE). 

Podstawowym elementem 

każdego z powyższych aktów 

prawnych jest zobowiązanie 

wprowadzających do obrotu na 

te rytorium Polski oleje, opony, 

baterie i akumulatory, sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, 

produkty w opakowaniach i 

opakowania oraz pojazdy w 

szczególno ści do 

ekoprojektowania to jest 

stosowania w czasie produkcji 

rozwiązań  projektowych lub 
procesów u łatwiający ponowne 

użycie i przetwarzanie odpadów 

z nich powstających oraz do 

zapewnienia później 

prawid łowego 

zagospodarowania tych 
odpadów w celu uzyskania 

wymaganych przez prawo 
poziomów recyklingu i odzysku. 

recyklingu w żaden sposób nie pokrywaj ą  
kosztów zbiórki i przetwarzania odpadów 

opakowaniowych. Ponadto nie jest 

wiadome, na co podmioty uprawnione do 

wnioskowania o wystawienie DPR i DPO a 

wspó łpracuj ące z organizacjami odzysku 

przeznaczaj ą  ś rodki z tytu łu przekazania tych 

dokumentów do wprowadzaj ących lub 

organizacji odzysku. 

Generalnie nale ży więc uzna ć , że ustawa o 

gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi jedynie w niewielkim 

zakresie wdra ża zasad ę  EPR (w obrębie 

ekoprojektowania), natomiast ca łkowicie 

pomija realn ą  finansową  odpowiedzialno ść  
wprowadzaj ących za post-konsumencki etap 

życia produktów w opakowaniach, w 

szczególno ści zbiórkę  odpadów 
opakowaniowych i jej finansowanie. 

Stąd też  fragment dotyczący EPR powinien 

być  głęboko zmodyfikowany tak, aby 

odzwierciedla ł  on realny stan prawny 

obowiązujący w Polsce, a nie niewdro żone w 

pełni wymagania okre ś lone w dyrektywach 

UE. 



L.p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE 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 

 MEGO ZAPISU) DO 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o 

opłacie produktowej (Dz. U. z 

2014 r. poz. 1413, z pó źn. zm.) 

(dyrektywa 94/62/WE). 

Podstawowym elementem 

ka żdego z powyższych aktów 

prawnych jest zobowi ązanie 

wprowadzających do obrotu na 

terytorium Polski oleje, opony, 

baterie i akumulatory, sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, 

produkty w opakowaniach i 

opakowania oraz pojazdy w 

szczególno ści do 

ekoprojektowania to jest 

stosowania w czasie produkcji 

rozwi ą za ń  projektowych lub 

procesów u łatwiaj ący ponowne 

u życie i przetwarzanie 

odpadów z nich powstaj ących 

oraz do zapewnienia pó źniej 

prawid łowego 

zagospodarowania tych 

odpadów przez finansowanie i 

organizowanie systemów 

zbierania odpadów i ich 

przetwarzania. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe p 	Y 	p 
 37 

Tabela 17 Opakowania 

wprowadzone na rynek 

(ogółem) oraz osi ągnięte 

poziomy odzysku i recyklingu w p 	Y 	Y 
latach 2011-2013. 

Tabela 17 Opakowania 

wprowadzone na rynek 

(ogółem) oraz osiągnięte 

oziom 	odzysku i recyklingu w poziomy 	Y 
latach 2011-2014. 

Zgodnie z informacj ą  zawartą  w Raporcie z 

konsultacji publicznych, s ą  ju ż  dostępne 

dane dotyczące osi ągnię tych poziomów  

odz sku i recyklingu od adów Yodpadów 

opakowaniowych w roku 2014 (cyt. „Z 

danych za rok 2014 wynika, że poziomy 



Lp. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZf; 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 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

recyklingu odpadów opakowaniowych w 

poszczególnych grupach materia łowych 

zosta ły uzyskane."). Niezrozumia łe jest wię c 

nieuwzgl ędnienie tych danych w tabeli 17 

wraz z odpowiednim komentarzem pod 

tabel ą . Brak tych danych powoduje te ż  
rozbieżność  metodologiczn ą  tej sekcji Kpgo z 

częścią  poświęconą  odpadom komunalnym, 

gdzie zaprezentowane zosta ły dane 

obejmuj ące także rok 2014. 

W/w dane dostępne są  w „Ochrona 

Ś rodowiska 2015" GUS, Dzia ł  6 Odpady, 

tabela 26-28, str. 346-348 

5. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Str. 38 

Tabela 18 Opakowania 

wprowadzone na rynek 

(wyszczególnione) oraz 

osiągnięte poziomy recyklingu 

w 2013 r. 

Tabela 18 Opakowania 

wprowadzone na rynek 

(wyszczególnione) oraz 

osiągnięte poziomy recyklingu w 

2014 r. 

Zgodnie z informacj ą  zawartą  w Raporcie z 

konsultacji publicznych, s ą  ju ż  dostępne 

dane dotyczące osiągniętych poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych w roku 2014 (cyt. „Z 
danych za rok 2014 wynika, że poziomy 

recyklingu odpadów opakowaniowych w 

poszczególnych grupach materia łowych 

zosta ły uzyskane."). Niezrozumia łe jest wi ęc 

nieuwzgl ędnienie tych danych w tabeli 18 

wraz z odpowiednim komentarzem pod 

tabelą . Brak tych danych powoduje te ż  
rozbieżność  metodologiczn ą  tej sekcji Kpgo z 

częścią  poświęcon ą  odpadom komunalnym, 

gdzie zaprezentowane zosta ły dane 

obejmujące także rok 2014. 

Nale ży dodatkowo zwróci ć  uwagę , i ż  dane w 
tabeli 18 obrazuj ą  dane wynikaj ące ze 

sprawozda ń  organizacji odzysku i 

wprowadzaj ących opakowania na rynek i w 



L 
p 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / g 
PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdzia 	podrozdział  ł, 	 , punkt, 

numer strony) 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku 
proponowany zapis 

Uzasadnienie z łoszenia uwagi/wniosku g 
Kpgo i/lub 

Prognoza 

przypadku niektórych odpadów 

opakowaniowych dane te nie są  zbie żne z 

danymi przedstawianymi w raportach gmin 

dot. odebranych odpadów komunalnych 

oraz recyklingu i przygotowania do 
ponownego u życia. Istotne rozbie żności 
dotyczą  w głównej mierze odpadów 

opakowaniowych ze szkła w 2014 roku. 
KPGO powinien równie ż  ten fakt opisa ć  jak i 
okreś li ć  sposób zmiany tej sytuacji. 

6. 

Kpgo ROZDZIAt 2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Str. 38 

Wykres 2 Struktura rodzajów 

opakowa ń  z których powsta ły 

odpady opakowaniowe w 

wybranych latach z okresu 

2004-2013. 

Wykres 2 Struktura rodzajów 

opakowań  z których powsta ły 

odpady opakowaniowe w 
wybranych latach z okresu 2004- 
2014. 

Wobec posiadania danych dotycz ących 
osiągniętych poziomów recyklingu odpadów 

opakowaniowych w poszczególnych grupach 
materia łowych za 2014 r., nale ży 

odpowiednio uaktualni ć  wykres dotycz ący 
struktu ry  rodzajów opakowa ń , 

wprowadzaj ąc dane za rok 2014. 

7. 

Kpgo ROZDZIAt 2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 
Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Istniejący system 

zagospodarowania 

Str. 39 

Na ka żdego przedsi ębiorcę , 

który wprowadza na rynek 
produkty w opakowaniach 

nałożono obowi ązek 

zapewnienia poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych powsta łych 

po tych produktach, realizuj ą c 

w ten sposób EPR. 

Na ka żdego przedsiębiorcę , 

który wprowadza na rynek 
produkty w opakowaniach 
na łożono obowiązek 

zapewnienia poziomów odzysku 
i recyklingu odpadów 

opakowaniowych powsta łych 
po tych produktach. 

Realizacja obowi ązków osi ągnięcia 

wymaganych przez prawo poziomów 
recyklingu i odzysku odpadów 

opakowaniowych nie jest realizacj ą  EPR w 

rozumieniu prawodawstwa UE. 

8. 

Kpgo ROZDZIAt 2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Istniejący system 

zagospodarowania 

Str. 39 i 40 

Odmiennie realizowane s ą  
obowiązki w zakresie 

zagospodarowania odpadów 

opakowaniowych po ś rodkach 

niebezpiecznych, w tym ŚOR. 

Wprowadzaj ący ś rodki 

niebezpieczne w opakowaniach 

jest obowiązany zorganizowa ć  
system zbierania oraz 

Odmiennie realizowane są  
obowiązki w zakresie 

zagospodarowania odpadów 

opakowaniowych 

wielomateria łowych oraz po 

środkach niebezpiecznych, w 
tym ŚOR. Wprowadzający 
opakowania wielomateria łowe 
oraz środki niebezpieczne w 

Obecny zapis na str. 39 i 40 ca łkowicie 

pomija gospodarowanie odpadami 

opakowaniowymi wielomateria łowymi, 
stanowi ącymi inny rodzaj opakowa ń  ni ż  po 
ś rodkach niebezpiecznych. Ponadto, zapis 

ten zawiera niepotrzebne powtórzenie. 
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uwaga / wniosek 

PROSZE 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 SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

zapewnia ć  odzysk, w tym 

recykling, odpadów 

opakowaniowych po ś rodkach 

niebezpiecznych, z tym że 

wprowadzający ś rodki 

niebezpieczne będ ące ŚOR jest 

obowi ązany zorganizowa ć  
system zbierania oraz 

zapewnia ć  odzysk, w tym 

recykling, odpadów 

opakowaniowych po ś rodkach 

niebezpiecznych będ ących ŚOR. 

Przedsiębiorca mo że 

realizowa ć  obowiązek 

zagospodarowania odpadów 

opakowaniowych po środkach 

niebezpiecznych, w tym ŚOR, 

samodzielnie lub za 
poś rednictwem porozumie ń . 

opakowaniach jest obowiązany 

zorganizować  system zbierania 

oraz zapewnia ć  odzysk, w tym 

recykling, odpadów 

opakowaniowych 

wielomateria łowych oraz po 

środkach niebezpiecznych. 

Przedsiębiorca może realizować  
obowiązek zagospodarowania 

odpadów opakowaniowych 

wielomateriałowych oraz po 

środkach niebezpiecznych, w 

tym ŚOR, samodzielnie lub za 

pośrednictwem porozumie ń . 

9. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Istniej ące instalacje do 

zagospodarowania 

Str. 40 

Odnośnie instalacji do 

zagospodarowywania 

opakowa ń  po ś rodkach 

niebezpiecznych ich wydajność  
i moce przerobowe w skali 

kraju uzna ć  należy za 

niewystarczaj ące w stosunku 

do wymaganych przepisami 

prawa poziomów odzysku i 

recyklingu odpadów 

powsta łych z tego typu 

opakowa ń , pomimo 

obserwowanego na rynku 

stopniowego wzrostu 

zainteresowania 

Odnośnie instalacji do 

zagospodarowywania 

opakowań  wielomateriałowych i 

po środkach niebezpiecznych, 

ich wydajność  i moce 

przerobowe w skali kraju uzna ć  
należy za niewystarczające w 
stosunku do wymaganych 

przepisami prawa poziomów 

odzysku i recyklingu odpadów 

powstałych z tego typu 
opakowań„ i to pomimo 
obserwowanego na rynku 

stopniowego wzrostu 

zainteresowania prowadzeniem 

Infrastruktura recyklingu odpadów 

opakowaniowych wielomateria łowych z 

dominującym udzia łem papieru zanotowa ła 

w ostatnich latach szybki wzrost; mo żna wi ęc 

zakłada ć , że analogicznie dynamiczny proces 

będzie mia ł  miejsce w latach najbli ższych. 

Niestety, zupe łnie inna sytuacja występuje w 

przypadku odpadów wielomateria łowych z 

przewagą  tworzyw sztucznych; brak jest w 

Polsce technologii oraz mocy przerobowych 

zapewniaj ących osi ągni ęcie rosnących 
poziomów recyklingu dla tego typu odpadów 

wielomateria łowych. Nie występuj ą  też  
realne perspektywy rozwoju takiej 
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(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 
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proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

prowadzeniem takich instalacji. 

W związku z powyższym, do 

czasu zwi ększenia mocy 

przerobowych instalacji do 

recyklingu odpadów 

opakowaniowych po ś rodkach 

niebezpiecznych nale ży je 

poddawa ć  innym ni ż  recykling 

procesom odzysku lub 

unieszkodliwiania. 

takich instalacji. W szczególno ści 

sytuacja ta jest zauwa żalna w 
grupie odpadów 

wielomateria łowych z przewagą  
tworzyw sztucznych, gdzie 

istniejący potencja ł  instalacji do 
recyklingu nale ży uznać  za 
dalece niewystarczający. 

W związku z powyższym, do 

czasu zwiększenia mocy 

przerobowych instalacji do 

recyklingu odpadów 

opakowaniowych po środkach 

niebezpiecznych oraz odpadów 

wielomateriałowych z przewagą  
tworzyw sztucznych, nale ży 

odpady te poddawa ć  innym niż  
recykling procesom odzysku lub 
unieszkodliwiania. 

infrastruktury do roku 2020. 

10. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Identyfikacja problemów 

Str. 40 

W zakresie gospodarki 

odpadami opakowaniowymi 

zidentyfikowano nast ępuj ące 

problemy: 

1) nieodpowiednia jakość  
odpadów opakowaniowych 

zbieranych selektywnie w 

gospodarstwach domowych 

uniemoż liwiaj ąca ich recykling; 

2) niewystarczaj ące moce 

przerobowe instalacji do 

recyklingu odpadów 

opakowaniowych po ś rodkach 

niebezpiecznych (problem 

szczególnie istotny w 

W zakresie gospodarki 

odpadami opakowaniowymi 

zidentyfikowano następujące 

problemy: 

1) brak systemowego 

powiązania odpowiedzialno ści 

przedsiębiorców i/lub 

organizacji odzysku za 

finansowanie zbiórki 

selektywnej jednostkowych 
odpadów opakowaniowych 
2) oparcie realizacji obowi ązków 

odzysku i recyklingu na 

DPR/DPO przy jednoczesnym 

braku skutecznego monitoringu 

Obecny zapis dotyczący identyfikacji 

problemów występuj ących w gospodarce 

odpadami opakowaniowymi ca łkowicie 

pomija tak kluczowe elementy jak 

niewystarczaj ąca ilo ść  odpadów selektywnie 

zbieranych w gospodarstwach domowych 

(niedowład systemu selektywnej zbiórki przy 

tolerowaniu systemu dwupojemnikowego 

„suche/mokre") oraz rozprzestrzeniaj ące si ę  
zjawisko „szarej strefy" w obrocie DPR-ami, 

tj. wystawienia takich dokumentów bez 

realizacji fizycznego recyklingu czy z 

realizacj ą  znacznie ni ższych wolumenów ni ż  
zosta ło to uwidocznione w tych 

dokumentach. Zjawisko „szarej strefy" 



Lp. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

kontekście za łożonych do 

osiągnięcia od 2016 r. 

poziomów recyklingu dla 

przedmiotowej grupy 

odpadów); 

3) niewystarczaj ące moce 

przerobowe instalacji do 

przetworzenia 

wielomateria łowych odpadów 

opakowaniowych w kontek ście 

wymaganych do osi ągnięcia 

poziomów odzysku i recyklingu. 

obiegu tych dokumentów 

3) niewystarczający strumień  
odpadów opakowaniowych 

zbieranych selektywnie w 

gospodarstwach domowych, 

zagrażający realizacji obowiązku 

ciążącego na organizacjach 

odzysku stosownie do zapisów 

a rt .  20 ust. 4 ustawy o 

gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi, 

4) nieodpowiednia jako ść  
odpadów opakowaniowych 
zbieranych selektywnie w 

gospodarstwach domowych 

uniemoż liwiająca ich recykling 
lub znacząco podnosząca koszt 

takiego recyklingu; 

5) występująca „szara strefa" w 
obszarze wystawiania i obiegu 
Dokumentów Potwierdzających 
Recykling i Dokumentów 

Potwierdzających Odzysk, w 
szczególności brak kontroli nad 
zgodnością  procesów i 

wolumenu recyklingu z 

dokumentami potwierdzającymi 
takie procesy i wolumen oraz 

brak penalizacji wykrytych 

nieprawid łowości, 

6) niewystarczające moce 
przerobowe instalacji do 
recyklingu odpadów 

opakowaniowych po środkach 
niebezpiecznych (problem 

skutecznie dezorganizuje system gospodarki 

odpadami opakowaniowymi w Polsce, 

prowadząc do spadku cen DPR-ów a przez to 

do wielkości ś rodków wp łacanych przez 

organizacje odzysku na rzecz podmiotów 

wnioskuj ących o takie DPR-y. 

Potwierdzeniem tego faktu jest analiza 

porównawcza sprawozda ń  organizacji 

odzysku i przedsi ębiorców jak i sprawozda ń  
gmin dot. zbierania odpadów komunalnych i 

realizacji poziomów recyklingu i powtórnego 

wykorzystania za 2014 rok, który w KPGO nie 

zosta ł  ujęty. Zjawisko to jest w szczególno ści 

widoczne w obszarze odpadów 

opakowaniowych ze szkła 

Ponadto, niewystarczaj ące moce 

przerobowe do recyklingu odpadów 

wielomateria łowych występuj ą  wyłącznie w 
grupie takich odpadów z przewagą  tworzyw 
sztucznych; moce do recyklingu odpadów 

wielomateria łowych z przewagą  papieru są  
natomiast zadowalaj ące z perspektywą  
dalszego wzrostu. 

Z kolei wymagany rosn ący odzysk odpadów 

wielomateria łowych, niezale żnie od 

materia łu dominującego, nie jest zagro żony. 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZ~ 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 SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

szczególnie istotny w kontekście 
za łożonych do osiągnięcia od 

2016 r. poziomów recyklingu dla 
przedmiotowej grupy 

odpadów); 
7) niewystarczające moce 

przerobowe instalacji do 

przetworzenia 

wielomateriałowych odpadów 
opakowaniowych z przewag ą  
tworzyw sztucznych w 

kontekście wymaganych do 

osiągnięcia poziomów 

recyklingu. 

11. 

Kpgo ROZDZIAŁ  2. ANALIZA STANU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  2.5. Podsumowanie 

W trakcie opracowywania Kpgo 

zaobserwowano poprawę  w 

niektórych dziedzinach 

gospodarki odpadami i uda ło 

się  osiągnąć  niektóre cele 

za łożone w Kpgo 2014, na 

przykład osiągnięto poziom 

ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegaj ących 

biodegradacji przekazanych do 

składowania w stosunku do 

masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. dla 

kraju zakładany w ustawie z 

dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czysto ści i porządku 

w gminach. Ponadto osi ągnięto 

zakładane poziomy odzysku i 

recyklingu olejów odpadowych 

w latach 2011-2013, a tak że 

osiągnięto poziom 

W trakcie opracowywania Kpgo 

zaobserwowano poprawę  w 

niektórych dziedzinach 

gospodarki odpadami i uda ło się  
osiągnąć  niektóre cele za łożone 
w Kpgo 2014, na przyk ład 

osiągnięto poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania w 
stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 1995 

r. dla kraju zakładany w ustawie 

z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. Ponadto osiągnięto 

zakładane poziomy odzysku i 

recyklingu olejów odpadowych 
w latach 2011-2013, osi ągnięto 

poziom selektywnego zbierania 

ZSEE pochodzącego z 

Jeś li z danych za 2014 r. wynika, że poziomy 

recyklingu i odzysku w danych grupach 

materia łowych w odpadach 

opakowaniowych zosta ły osiągnięte, to fakt 

ten nale ży ująć  także w podsumowaniu. 
Na uwagę  zasługuje jednak fakt, i ż  w 2014 

roku ilość  zebranej i przekazanej do 

recyklingu stłuczki szklanej przez gminy by ła 

niewystarczaj ąca do realizacji poziomów 

przez wprowadzaj ących w tym surowcu. 

Należy podkre ś lić, i ż  w odró żnieniu od 

innych frakcji materia łowych, odpady 

opakowaniowe ze szk ła są  generowane tylko 

w nieruchomo ściach zamieszka łych i w 

bardzo niewielkim stopniu w 

nieruchomo ściach niezamieszka łych jako 

efekt bytowania cz łowieka w zakładach 
pracy. Sytuacja ta wymaga opisania w KPGO i 

okreś lenia dzia ła ń  mających na celu 

wyeliminowanie tej sytuacji. 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE* WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) Kpgo i/lub 

Prognoza 

selektywnego zbierania ZSEE 

pochodzącego z gospodarstw 

domowych w wysoko ści 4 

kg/mieszka ńca/rok. 

gospodarstw domowych w 

wysokości 4 kg/mieszka ńca/rok, 
a także osiągnięte poziomy 

recyklingu i odzysku odpadów 

opakowaniowych, wymagane 
przez ustawę  o gospodarce 
opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi. 

12 

Kpgo ROZDZIAt 3. PROGNOZA ZMIAN 

W ZAKRESIE GOSPODARKI 

ODPADAMI 

Podrozdzia ł  3.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Str. 89 

Wykres 3 Wielkość  
wytworzonych odpadów 

opakowaniowych w latach 

2008-2013 (w tys. Mg). 

Wykres 3 Wielkość  
wytworzonych odpadów 

opakowaniowych w latach 

2008-2014 (w tys. Mg). 

Skoro znane są  ju ż  dane w gospodarce 

odpadami opakowaniowymi za rok 2014, to 

powinny one zosta ć  uwzgl ędnione na 

wykresie. 

13. 

Kpgo ROZDZIAt 4. PRZYJ ĘTE CELE W 

GOSPODARCE ODPADAMI 

Podrozdzia ł  4.1. Odpady 

komunalne, w tym odpady 

żywności i inne odpady 
ulegające biodegradacji 

Str. 94 

W celu obliczenia 

poszczególnych warto ści 

procentowych wskazanych 

poni żej, nale ży ująć  wszystkie 

odpady komunalne odebrane i 
zebrane (równie ż  odpady BiR 

pochodzące z gospodarstw 

domowych): 

a) osi ągnięcie poziomu 

recyklingu i przygotowania do 

ponownego u życia frakcji: 

papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła z odpadów 

komunalnych w wysoko ści 

minimum 50% ich masy do 

2020 r., 

b) do 2020 r. recyklingowi 

powinno być  poddawane 50% 
odpadów komunalnych, za ś  
termicznemu przekszta łcaniu 

nie więcej ni ż  30% odpadów, 

W celu obliczenia 

poszczególnych wartości 

procentowych wskazanych 
poniżej, należy ująć  wszystkie 
odpady komunalne odebrane i 

zebrane (również  odpady BiR 
pochodzące z gospodarstw 
domowych): 

a) osiągnięcie poziomu 

recyklingu i przygotowania do 

ponownego u życia frakcji: 
papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła z odpadów 
komunalnych w wysoko ści 
minimum 50% ich masy do 2020 
r., 

b) do 2020 r. recyklingowi 
powinno być  poddawane 50% 
odpadów komunalnych, za ś  
termicznemu przekszta łcaniu 
nie więcej niż  30% odpadów, 

Skoro Kpgo ma perspektywę  do 2030 r., to w 

celach w zakresie odpadów komunalnych 

należy przewidzie ć  spodziewany obowiązek 
poddania recyklingowi co najmniej 65% tych 

odpadów w 2030 r. 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSIE 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 SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

c) do 2025 r. recyklingowi 

powinno być  poddawane 60% 

odpadów komunalnych; 

c) do 2025 r. recyklingowi 
powinno być  poddawane 60% 
odpadów komunalnych; 

d) do 2030 r. recyklingowi 

powinno być  poddawane 65% 
odpadów komunalnych; 

14. 

Kpgo ROZDZIAŁ  4. PRZYJ ĘTE CELE W 

GOSPODARCE ODPADAMI 

Podrozdzia ł  4.1. punkt 7 

Opakowania i odpady 

opakowaniowe 

Str. 94 

Zmniejszenie liczby sk ładowisk 

nielegalnych 
Zmniejszenie liczby sk ładowisk 
nielegalnych o x% 

Cel powinien zosta ć  precyzyjnie okre ś lony. 

15. 

Kpgo ROZDZIAŁ  4. PRZYJ ĘTE CELE W 

GOSPODARCE ODPADAMI 

Podrozdzia ł  4.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Str. 96 i 97 

W gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 

przyjęto następuj ące cele: 

1) zapewnienie odpowiedniej 

jakości odpadów 

opakowaniowych zbieranych 

selektywnie w gospodarstwach 
domowych; 
2) utrzymanie poziomów 

odzysku i recyklingu co 

najmniej na poziomie 

okreś lonym w załączniku 1 do 

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 

r. o gospodarce opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi; 

3) osiągni ęcie i utrzymanie co 

najmniej poziomów odzysku i 

recyklingu w poszczególnych 

latach dla opakowa ń  
wielomateria łowych zawa rtych 
w tabeli 41; 

4) osiągni ęcie i utrzymanie co 

najmniej poziomów odzysku i 

W gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 
przyjęto następujące cele: 
1) zapewnienie odpowiedniej 

jakości odpadów 

opakowaniowych zbieranych 

selektywnie w gospodarstwach 
domowych; 

2) okreś lenie poziomów odzysku 
i recyklingu co najmniej na 

poziomie okre ś lonym w 
załączniku 1 do ustawy z dnia 13 
czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi maj ąc na 

uwadze jednak istotny wzrost 

tych celów na 2025 i 2030 
przewidzianych przez projekt KE 

dot. gospodarki cyrkularnej co 

zatem może się  odbyć  poprzez 
rewizję  celów do 2020 i 

wyznaczenie ścieżki dojścia do 

2025 i 2030; 

W odró żnieniu do odpadów komunalnych, 

cele w zakresie odpadów opakowaniowych 

zupełnie nie uwzgl ędniają  spodziewanych 
zmian wynikających z propozycji Komisji 

Europejskiej w zakresie nowelizacji dyrektyw 

odpadowych (tj. wzrost poziomu recyklingu i 

przygotowania do ponownego u życia 
odpadów opakowaniowych ogó łem i w 
podziale na grupy materia łowe, jak równie ż  
minimalne wymagania EPR). Tre ść  tego 
podrozdzia łu nie odpowiada wi ęc informacji 

na str. 8, czyli wzi ęcia pod uwagę  cyt. 
„propozycji legislacyjnych przedstawionych 

przez KE w dniu 2 grudnia 2015 r. w ramach 

tak zwanego pakietu dotycz ącego 

gospodarki o obiegu zamkni ętym". Brak 

odniesienia do tych propozycji KE jest 

niezrozumia łe i ogranicza cele w zakresie 

gospodarki odpadami opakowaniowymi do 
ju ż  ustanowionych b ąd ź  ju ż  zrealizowanych. 

Ponadto, brak uwzględnienia w celach 

wprowadzenia EPR zgodnie z propozycj ą  KE 



L' p 

Dokument do którego 
zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 
PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 
dokumencie, którego dotyczy 

Konkretny zapis, którego 
dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 
KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 
proponowany zapis Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

uwaga/wniosek 
(rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony) 
(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Kpgo i/lub 
Prognoza 

recyklingu w poszczególnych 
latach dla opakowa ń  po 
ś rodkach niebezpiecznych, w 
tym po ŚOR, zawartych w tabeli 
42; 
5) wyeliminowanie stosowania 
nieuczciwych praktyk w 
zakresie wystawiania 
dokumentów potwierdzaj ących 
przetworzenie odpadów 
opakowaniowych; 
6) zwi ększenie świadomości 
u żytkowników i sprzedawców 
środków zawieraj ących 
substancje niebezpieczne, w 
tym ŚOR, odnośnie 
prawid łowego post ępowania z 

opakowaniami po tych 
produktach. 

3) osiągnięcie i utrzymanie co 
najmniej poziomów odzysku i 

recyklingu w poszczególnych 

latach dla opakowa ń  
wielomateriałowych zawa rtych 
w tabeli 41; 

4) osiągnięcie i utrzymanie co 

najmniej poziomów odzysku i 

recyklingu w poszczególnych 

latach dla opakowań  po 

środkach niebezpiecznych, w 
tym po ŚOR, zawa rtych w tabeli 
42; 

5) wyeliminowanie stosowania 

nieuczciwych praktyk w zakresie 

raportowania ilości 

poddawanych recyklingowi 

przekraczających istotnie ilo ści 

realnie zebrane i poddane 
recyklingowi; 

6) zwiększenie świadomości 
użytkowników i sprzedawców 
środków zawierających 

substancje niebezpieczne, w 
tym ŚOR, odno śnie 
prawid łowego postępowania z 

opakowaniami po tych 
produktach. 

7) wprowadzenie EPR zgodnie z 

minimalnymi wymaganiami 

zaproponowanymi przez 
Komisję  Europejską  
(projektowany a rt .  8a ramowej 

dyrektywy odpadowej), 
8) osiągnięcie poziomu 

jest niespójne z zapisem pkt. 25 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego 
rekomendowanych dzia ła ń  („Opracowanie 
propozycji zmian legislacyjnych i 

organizacyjnych w zakresie EPR"). 



Lp. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE 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 SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

recyklingu i przygotowania do 

ponownego u życia odpadów 
opakowaniowych w wysokości 

minimum 65% ich masy do 2025 

r. oraz odpowiednich poziomów 
recyklingu i przygotowania do 

ponownego u życia dla 

poszczególnych grup 

materia łowych w ramach tych 

odpadów przewidzianych do 

osiągnięcia w 2030 r., 

9) osiągnięcie poziomu 

recyklingu i przygotowania do 

ponownego u życia odpadów 

opakowaniowych w wysokości 

minimum 75% ich masy do 2030 
r. oraz odpowiednich poziomów 

recyklingu i przygotowania do 

ponownego u życia dla 
poszczególnych grup 

materia łowych w ramach tych 

odpadów przewidzianych do 

osiągnięcia w 2030 r., 

16. 

Kpgo ROZDZIAŁ  5. KIERUNKI DZIAŁAŃ  
W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA 

POWSTAWANIU ODPADÓW I 

KSZTAŁTOWANIA SYSTEMU 

GOSPODARKI ODPADAMI 

Podrozdzia ł  5.2.5. Opakowania i 

odpady opakowaniowe 

Str. 105 i 106 

W gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 

przyjęto następujące kierunki 

dzia ła ń : 

1) stosowanie dzia ła ń  na rzecz 

ZPO opakowaniowych przez 

systematyczne uwzgl ędnianie 

aspektów ś rodowiskowych przy 

projektowaniu produktu z 

zamiarem poprawienia 

charakterystyki oddzia ływania, 

jakie dany produkt wywiera na 

W gospodarce opakowaniami i 

odpadami opakowaniowymi 

przyjęto następujące kierunki 

dzia łań : 

1) stosowanie dzia łań  na rzecz 

ZPO opakowaniowych przez 

systematyczne uwzgl ędnianie 

aspektów środowiskowych przy 

projektowaniu produktu z 

zamiarem poprawienia 

charakte rystyki oddziaływania, 

jakie dany produkt wywiera na 

W świetle d ążenia do wyeliminowania 

nieprawid łowo ści w obszarze gospodarki 

odpadami opakowaniowymi, w 

szczególno ści 

„wyeliminowania stosowania nieuczciwych 

praktyk w zakresie raportowania ilo ści 

odpadów poddanych recyklingowi", 

konieczne jest uzupe łnienie kierunków 

dzia ła ń  o intensyfikacj ę  prowadzenia kontroli 

w celu weryfikacji przestrzegania istniej ących 

przepisów (dzia łanie analogiczne jak w 

przypadku ZSEE) oraz wsparcie i monitoring 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) Kogo i/lub 

Prognoza 

ś rodowisko na etapie 

wytwarzania i przez ca ły cykl 

jego życia, w tym ograniczenie 

masy opakowania oraz 

ograniczenie wielko ści 

opakowania w stosunku do 

wielkości produktu, stosowanie 

opakowa ń  wielokrotnego 

u żytku je ś li ma to uzasadnienie 

ekologiczne i ekonomiczne; 

2) rozwój systemu 

selektywnego zbierania 

odpadów opakowaniowych 

oraz przetwarzania odpadów 

opakowaniowych, a w 

szczególno ści odpadów 

opakowaniowych 

wielomateria łowych oraz 

powsta łych z opakowa ń  
ś rodków niebezpiecznych; 
3) kontynuacja kampanii 

informacyjnych i edukacyjnych 

skierowanych do sprzedawców 

i u żytkowników substancji 

niebezpiecznych 

poszerzaj ących wiedzę  w 

zakresie wła ściwego 

postępowania z opakowaniami 

po tych środkach. 

ś rodowisko na etapie 
wytwarzania i przez ca ły cykl 
jego życia, w tym ograniczenie 

masy opakowania oraz 

ograniczenie wielko ści 

opakowania w stosunku do 

wielkości produktu, stosowanie 

opakowań  wielokrotnego 
u żytku jeś li ma to uzasadnienie 
ekologiczne i ekonomiczne; 

2) rozwój koncepcji opartej na 

zasadzie ROP w celu 

przemodelowania 

dotychczasowego systemu 

gospodarowania opakowaniami 

i odpadami opakowaniowymi 

zgodnie z wytycznymi Art. 8a 

projektu Dyrektywy ramowej KE 

3) rozwój systemu selektywnego 
zbierania odpadów 

opakowaniowych oraz 

przetwarzania odpadów 

opakowaniowych, a w 

szczególności odpadów 

opakowaniowych 

wielomateria łowych oraz 
powsta łych z opakowań  
środków niebezpiecznych; 

4) intensyfikacja prowadzenia 

kontroli w celu weryfikacji 
przestrzegania obowiązujących 
przepisów prawa przez 
podmioty wprowadzające sprzęt 
oraz zajmuj ące się  zbieraniem, 

przetwarzaniem, recyklingiem i 

dla audytów zewn ętrznych, realizowanych 

na podstawie rozdzia łu 9 ustawy o 

gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi. W przeciwnym razie cel 

opisany w Kpgo na str. 97, pkt 5) nie zostanie 

osiągnięty. 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 
Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku (rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

działalnością  inną  niż  recykling 
w zakresie odpadów 

opakowaniowych, w tym 

organizacji odzysku; 

5) monitoring i wsparcie 
procesów audytu zewnętrznego 
przedsiębiorców prowadzących 

recykling m.in. poprzez 

opracowanie wytycznych dot. 

audytu recyklerów wspólnie 

pomiędzy Ministerstwem 

Środowiska i Polskim Centrum 

Akredytacji; 
6) kontynuacja kampanii 

informacyjnych i edukacyjnych 

skierowanych do sprzedawców i 

u żytkowników substancji 

niebezpiecznych poszerzających 
wiedzę  w zakresie właściwego 
postępowania z opakowaniami 
po tych ś rodkach. 

17. 

Kpgo ROZDZIAŁ  7. HARMONOGRAM I 

SPOSÓB FINANSOWANIA 

REALIZACJI ZADAŃ  
Tabela 44 Harmonogram 

rzeczowo — finansowy 

rekomendowanych dzia ła ń  
Pkt 25) 

Str. 124 

Opracowanie propozycji zmian 

legislacyjnych i organizacyjnych 

w zakresie EPR. 

Opracowanie kompleksowej 

propozycji zmian legislacyjnych i 

organizacyjnych wdra żających 

pełną  zasad ę  EPR w gospodarce 

odpadami pou żytkowymi. 

Z uwagi na fakt, i ż  obecny polski system 

gospodarki odpadami pou żytkowymi, w 

szczególno ści odpadami opakowaniowymi, 

odzwierciedla jedynie częściowo EPR, w celu 

pe łnego wdrożenia EPR, w szczególno ści 

propozycji KE ( a rt .  8a ramowej dyrektywy 

odpadowej), konieczna jest głęboka 

modyfikacja obecnych ram prawnych. Skal ę  
tego przedsi ęwzięcia powinna 

odzwierciedla ć  nazwa dzia łania 

przewidzianego w pkt. 25 Harmonogramu. 

18. 

Kpgo ROZDZIAŁ  9. ZAŁĄCZNIKI 

Podrozdzia ł  9.1. Ocena 

stosowanych ś rodków z zakresu 

1. Objęcie większej liczby 

produktów EPR, zwiększenie 

udzia łu opakowa ń  zwrotnych, 

1. Wprowadzenie pełnego EPR 

na wszystkie odpady 

pou żytkowe, zwiększenie 

Konieczne jest wprowadzenie pe łnego EPR 

na wszystkie odpady pou żytkowe, w 

szczególno ści na odpady opakowaniowe, 



L.p. 

Dokument do którego 

zgłaszana jest dana 

uwaga / wniosek 

PROSZĘ  WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego dotyczy 
Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

uwaga/wniosek 

(rozdzia ł, podrozdzia ł, punkt, 

numer strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

ZPO 

Tabela str. 126, wiersz pierwszy, 

kolumna 5 Moż liwe dodatkowe 

dzia łania w ramach ś rodka 

objęcie opłatą  innych 

produktów jednorazowych; 

rozwój wspó łpracy na rzecz 

ZPO pomiędzy 

interesariuszami: M5, 

organizacje zrzeszaj ące 

przemys ł, konsumentów, 

samorz ądy. 

udzia łu opakowań  zwrotnych; 
rozwój współpracy na rzecz ZPO 
pomiędzy interesariuszami: M Ś, 
organizacje zrzeszające 
przemysł, konsumentów, 
samorządy. 

zgodnie z celami i kierunkami wcze śniej 
zapisanymi w Kpgo oraz projektowanymi 

rozwiązaniami prawnymi UE. 

Nale ży te ż  usun ąć  zamiar wprowadzenia 

opłaty na produkty jednorazowe jako nie 
uwzgl ędnionego ani w celach, ani w 

kierunkach dzia ła ń  dotyczących odpadów 
pou żytkowych. 





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 / zgłaszającej 

uwagi/wnioski 
nazwa instytucji / adres korespondencyjny 

adres e-mail telefon/faks 

(do kontaktu zwrotnego) (do kontaktu zwrotnego) 

Związek Komunalny Gmin „Czyste 

Miasto, Czysta Gmina", 

Plac. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

biuro@orlistaw.pl  62 76 356 50; 62 76 35651 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw", 

Orli Staw 2, 62-834 Ceków Kolonia 

UWAGI/WNIOSKI: 

L.p. 

Dokument do 

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 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

którego zgłaszana 

jest dana uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ  

WPISAĆ : KONKRETNEGO ZAPISU) 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

KPGO Rozdział  2. Analiza stanu gospodarki 

odpadami 

2.1. Odpady komunalne, w tym 

W 2013 r. zeskladowano 1,75 mln 

Mg odpadów komunalnych 

ulegaj ących biodegradacji. Poziom 

Poziomy ogran iczenia masy odpadów 

komunalnych ulegaj ących 

biodegradacji przekazanych do 

Poziomy ogran iczenia masy odpadów 

komunalnych ulegaj ących biodegradacji 

przekazanych do sk ładowania w 
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L.p. 

Dokument do 

którego zgłaszana 

jest dana uwaga / 

wniosek 

PROSZE 

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 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

WPISAĆ : KONKRETNEGO ZAPISU) 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

odpady żywności i inne odpady 

ulegaj ące biodegradacji, str. 18 

ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegaj ących 

biodegradacji przekazanych do 

składowania w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 

r. dla kraju w 2013 r. wyniós ł  40%, a 

więc osiągnięto poziom zakładany 

w ustawie z dnia 13 wrze śnia 1996 r. 

o utrzyman iu czysto ści i porządku w 

gminach. Natomiast w 2014 r. 

zeskładowano 1,39 mln Mg odpadów 

komunalnych ulegaj ących 

biodegradacji, a poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych 

ulegaj ących biodegradacji 

przekazanych do sk ładowania w 

stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. dla kraju w 

2014 r. wyniósł  32%2 . Wymagany 

przepisami prawa poziom zostal 

osiągnięty. 

składowania w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 

r. dla kraju w roku 2013 oraz 2014 

zostal osiągnięty. 

Należałoby by jednak w tym miejscu 

podkreś lić , że poziomy te w 

poszczególnych typach gmin 

(wiejska, miejsko-wiejska, miejska) 

były bardzo różne, nawet w 

przypadku gdy odpady przekazyw ane 

były do tej samej instalacji. 

Generalnie w przypadku gmin 

wiejskich poziomy były przekroczone 

a w przypadku gmin miejskich były 

osiągnięte z „nadwyżką". 

Proponujemy dodanie w Tabeli 44, 

strona 117 KPGO dodanie zadania 

stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. wraz ze 

sposobem ich obliczania okre ś lone są  w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegaj ących 

biodegradacji (OUB) przekazywanych 

do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczania masy 

tych odpadów. 

Okre ś lone w ww. rozporz ądzeniu wzory 

i wskaźniki w zdecydowanie gorszej 

sytuacji stawiaj ą  gminy wiejskie. Odnosi 

się  to zarówno do sposobu obliczania 

ilości bazowej z roku 1995 (liczba 

ludności w roku 1995 a obecnie) i do 

współczynnika średniego udziału 

odpadów ulegaj ących biodegradacji w 

masie odpadów powstałych po 

mechaniczno-biologicznym 

polegaj ącego na zainicjowaniu prac 

pod kątem zmiany rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 25 
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L.p. 

Dokument do 

którego zgłaszana 

jest dana uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ  

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 Sli DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

WPISAĆ : 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

maja 2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegaj ących 

biodegradacji (OUB) 

przekazywanych do składowania oraz 

sposobu obliczania poziomu 

ogran iczan ia masy tych odpadów, w 

zakresie co najmniej: 

• 	Obliczania bazowej ilo ści 

odpadów ulegaj ących 

biodegradacji 

wytworzonych w roku 

1995, uwzględniaj ąc 

obecny charakter gminy, 

• 	Okre ślenia współczynnika 

średniego udzia łu 

odpadów ulegaj ących 

biodegradacji w masie 

odpadów powstałych po 

mechaniczno- 

biologicznym 

przetworzeniu zmieszanych odpadów 

komunalnych o kodzie 19 12 12 

(okreś lony „na sztywno" na poziomie 

52%) 
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L.p. 

Dokument do 

którego zgłaszana 

jest dana uwaga / 

wniosek 

PROSZF, 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIĘ  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zg łoszenia uwagi/wniosku 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdział, podrozdzia ł, punkt, numer 

strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SIĘ  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

WPISAĆ : 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

przetworzeniu 

zmieszanych odpadów 

komunalnych o kodzie 19 

12 12 na poziomie 

wynikaj ących z 

przeprowadzonych badań  

(np. w zależności od starty 

prażenia czy OWO). 

2. 

KPGO Str. 40, 2.2.5. Opakowania i odpady 

opakowaniowe, Identyfikacja 

problemów 

W zakresie gospodarki odpadami 

opakowaniowymi zidentyfikowano 

następuj ące problemy: 

1) nieodpowiednia jako ść  odpadów 

opakowaniowych zbieranych 

selektywnie w gospodarstwach 

domowych uniemożliwiająca ich 

recykling; 

2) niewystarczaj ące moce przerobowe 

instalacji do recyklingu odpadów 

opakowaniowych po środkach 

niebezpiecznych (problem 

W identyfikacji problemów w 

zakresie gospodarki odpadami 

opakowaniowymi należałby 

zaakcentować  problem związany z 

wysoko ścią  doplat Organizacji 

Odzysku Opakowań  za pozyskanie 

odpadów do recyklingu. 

Dopłaty te wymagaj ą  urealnienia. 

Proponujemy dodanie w Tabeli 44, 

strona 117 KPGO dodanie zadania 

Stosowane obecnie od kliku lat stawki 

doplat za pozyskanie odpadów 

opakowaniowych do recyklingu 

wynoszą  kilka-kilkadziesi ąt złotych za I 

tonę . Jest to stawka niewspó łmierna do 

poniesionych realnie kosztów i 

symboliczna w stosunku do op łaty  

produktowej. 

polegaj ącego na przeglądzie ustawy o 

odpadach opakowaniowych i 
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L.p. 

Dokument do 

którego zgłaszana 

jest dana uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ  

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 

(JEZELI UWAGA ODNOSI SIĘ  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

WPISAĆ : 

Kogo i/lub 

Prognoza 

szczególnie istotny w kontek ście 

założonych do osiągnięcia od 2016 r. 

poziomów recyklingu dla 

przedmiotowej grupy odpadów); 

3) niewystarczaj ące moce przerobowe 

instalacji do przetworzenia 

wielomateriałowych odpadów 

opakowaniowych w kontek ście 

wymaganych do osiągnięcia 

poziomów odzysku i recyklingu. 

dostosowanie aktów wykonawczych 

w celu urealnienia kwot dop łat dla 

podmiotów pozyskuj ących odpady 

opakowaniowe do recyklingu. 
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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. 

1. DANE KONTAKTOWE ZGtASZAJĄCEGO UWAGI/WNIOSKI: 
imię  i nazwisko osoby kontaktowej / zgłaszającej 

uwagi/wnioski 
nazwa instytucji / adres korespondencyjny 

adres e-mail 

(do kontaktu zwrotnego) g) 

telefon/faks 

(do kontaktu zwrotnego) 
Tomasz Kaczmarek Związek Komunalny Gmin „Czyste Miasto, 

Czysta Gmina", 

Plac. Św. Józefa 5, 62-800 Kalisz 

Adres do korespondencji: 

biuro@orlistaw.pl  62 76 356 50; 62 76 35651 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów 

Komunalnych „Orli Staw", 

Orli Staw 2, 62-834 Ceków Kolonia 

2. UWAGI/WNIOSKI: 

Lp. 

Dokument do 

którego zgłaszana 

jest dana uwaga / 

wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdzia ł, podrozdział, punkt, numer 

strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza  

1. 

KPGO Rozdzia ł  2. Analiza stanu gospodarki 

odpadami 

2.1. Odpady komunalne, w tym 

odpady żywności i inne odpady 

ulegaj ące biodegradacji, str. 18 

W 2013 r. zeskładowano 1,75 mln Mg 

odpadów komunalnych ulegaj ących 

biodegradacji. Poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych 

ulegaj ących biodegradacji 

przekazanych do sk ładowania w 

stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. dla kraju w 

2013 r. wyniós ł  40%, a więc 

osiągnięto poziom zakładany w 

ustawie z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach. Natomiast w 2014 r. 

Poziomy ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazanych do 

składowania w stosunku do masy 

tych odpadów wytworzonych w 1995 

r. dla kraju w roku 2013 oraz 2014 

zosta ł  osiągnięty. 

Należa łoby by jednak w tym miejscu 

podkre ś lić, że poziomy te w 

poszczególnych typach gmin (wiejska, 

miejsko-wiejska, miejska) by ły bardzo 

różne, nawet w przypadku gdy 

odpady przekazywane były do tej 

Poziomy ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegaj ących biodegradacji 

przekazanych do składowania w 

stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. wraz ze 

sposobem ich obliczania okre ś lone są  w 

rozporządzeniu Ministra Ś rodowiska z 

dnia 25 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

(OUB) przekazywanych do składowania 
oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczania masy tych odpadów. 
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L.p. 

Dokument do 

którego zgłaszana 

jest dana uwaga / 

wniosek 

PROSZE 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 SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza 

zeskładowano 1,39 min Mg odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji, a poziom ograniczenia 

masy odpadów komunalnych 

ulegaj ących biodegradacji 

przekazanych do składowania w 

stosunku do masy tych odpadów 

wytworzonych w 1995 r. dla kraju w 

2014 r. wyniósł  32%2 . Wymagany 

przepisami prawa poziom zosta ł  
osiągnięty. 

samej instalacji. Generalnie w 

przypadku gmin wiejskich poziomy 

były przekroczone a w przypadku 

gmin miejskich by ły osiągnięte z 

„nadwyż ką". 

Proponujemy dodanie w Tabeli 44, 

strona 117 KPGO dodanie zadania 

Okreś lone w ww. rozporz ądzeniu wzo ry  

i wska źniki w zdecydowanie gorszej 

sytuacji stawiaj ą  gminy wiejskie. Odnosi 

się  to zarówno do sposobu obliczania 

ilości bazowej z roku 1995 (liczba 

ludności w roku 1995 a obecnie) i do 

współczynnika ś redniego udzia łu 

odpadów ulegaj ących biodegradacji w 

masie odpadów powsta łych po 

mechaniczno-biologicznym 

przetworzeniu zmieszanych odpadów 

komunalnych o kodzie 19 12 12 

(okreś lony „na sztywno" na poziomie 

52%) 

polegaj ącego na zainicjowaniu prac 

pod kątem zmiany rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 25 maja 

2012 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegaj ących 

biodegradacji (OUB) przekazywanych 

do składowania oraz sposobu 

obliczania poziomu ograniczania 

masy tych odpadów, w zakresie co 

najmniej: 

• 	Obliczania bazowej ilości 

odpadów ulegaj ących 

biodegradacji 

wytworzonych w roku 

1995, uwzględniając 

obecny charakter gminy, 

• 	Okreś lenia wspó łczynnika 

średniego udzia łu 

odpadów ulegających 
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L.p. 

Dokument do 

którego zgłaszana 

jest dana uwaga / 

wniosek 

PROSZE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdzia ł, podrozdział, punkt, numer 

strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

KAPO i/lub 

Prognoza 

biodegradacji w masie 

odpadów powsta łych po 

mechaniczno -biologicznym 

przetworzeniu zmieszanych 

odpadów komunalnych o 

kodzie 19 12 12 na 

poziomie wynikaj ących z 

przeprowadzonych bada ń  
(np. w zale żności od starty 

pra żenia czy OWO). 

2. 

KPGO Str. 40, 2.2.5. Opakowania i odpady 

opakowaniowe, Identyfikacja 

problemów 

W zakresie gospodarki odpadami 

opakowaniowymi zidentyfikowano 

nastę puj ące problemy: 

1) nieodpowiednia jako ść  odpadów 

opakowaniowych zbieranych 

selektywnie w gospodarstwach 

domowych uniemo ż liwiaj ąca ich 

recykling; 

2) niewystarczaj ące moce 

przerobowe instalacji do recyklingu 

odpadów opakowaniowych po 

ś rodkach niebezpiecznych (problem 

szczególnie istotny w kontek ście 

za łożonych do osiągnięcia od 2016 r. 

poziomów recyklingu dla 

przedmiotowej grupy odpadów); 

3) niewystarczaj ące moce 

przerobowe instalacji do 

W identyfikacji problemów w 

zakresie gospodarki odpadami 

opakowaniowymi należa łby 

zaakcentowa ć  problem zwi ązany z 

wysoko ścią  dopłat Organizacji 

Odzysku Opakowa ń  za pozyskanie 

odpadów do recyklingu. 

Dopłaty te wymagaj ą  urealnienia. 

Proponujemy dodanie w Tabeli 44, 

strona 117 KPGO dodanie zadania 

Stosowane obecnie od kliku lat stawki 

dopłat za pozyskanie odpadów 

opakowaniowych do recyklingu wynosz ą  
kilka-kilkadziesi ąt złotych za 1 tonę . Jest 

to stawka niewspó łmierna do 

poniesionych realnie kosztów i 

symboliczna w stosunku do op łaty 

produktowej. 

polegaj ącego na przegl ądzie ustawy o 

odpadach opakowaniowych i 

dostosowanie aktów wykonawczych 

w celu urealnienia kwot dop łat dla 

podmiotów pozyskuj ących odpady 

opakowaniowe do recyklingu. 
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L.p. 

Dokument do 

którego zgłaszana 

jest dana uwaga / 

wniosek 

PROSIE WPISAĆ : 

Lokalizacja zapisu w dokumencie, 

którego dotyczy uwaga/wniosek 

(rozdzia ł, podrozdział, punkt, numer 

strony) 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego dotyczy 

uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA ODNOSI SI Ę  DO 

KONKRETNEGO ZAPISU) 

Treść  uwagi / wniosku - 

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Kpgo i/lub 

Prognoza  

przetworzenia wielomateria łowych 

odpadów opakowaniowych w 

kontekście wymaganych do 

osi ągnięcia poziomów odzysku i 

recyklingu. 
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Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

Spytkowo, 2016-04-22 

<~~~~ 	r 
(„60 ~@ 

Nasz znak:1621/204/2016 

dot. Projekt KPGO z marca 2016r. 

Niniejszym zgłaszam uwagi do projektu KPGO z marca 2016r. 

Uwaga 1 

Przyj ęte cele w gospodarce odpadami s ą  nierealistyczne. 

Na stronie 94 KPGO w pkt 4.1. 3) a) przyj ęto, że do 2020 r. recyklingowi powinno by ć  poddawane 
50% odpadów komunalnych, zaś  termicznemu przekszta łcaniu nie wi ęcej niż  30% odpadów. 

Jest to założenie niemo żliwe do spełnienia. W odpadach komunalnych nie ma materia łu 
wystarczaj ącej ilo ści do poddania go recyklingowi na przyj ętych poziomie, co potwierdza opisana 
na stronie 12 i 13 KPGO morfologia odpadów. Zestawienie morfologii odpadów opakowaniowych 
na podstawie KPGO: 

skład 
miasta 
ponad 

skład 
miasta 
poniżej skład 

L 50 tys 50 tys wieś  
p Nazwa [%] [%] [%] 
1 	2 3 4 5 
1 	Papier i tektura 19,1 9,7 5 
2 	Szkło 10 10,2 10 
3 	Metale 2,6 1,5 2,4 
4 Tworzywa sztuczne 15,1 11 10,3 

Odpady 
5 	wielomateriałowe 2,5 4 4,1 
6 Razem: 49,3 36,4 31,8 

MINISTERSTWO SA ,,..1)0   
Departament Prawny 

2016 °04- 2 8 

Nr .................. .  ..,..<...^ ...................,.,.... 	f 

W żadnym przypadku ilo ść  odpadów surowcowych w ca łkowitym strumieniu odpadów 
komunalnych nie przekracza 50%. Dla 37% ludno ści zbliża się  do tej warto ści, dla 63% ludno ści 

kraju jest w granicach 35%. 

Zagospodarowanie frakcji biodegradowalnej nie powinno by ć  uwzględniane w poziomach 
recyklingu ponieważ  są  to działania zaliczane do odzysku. 

Uwaga 2 

Brak spójno ści danych zawartych w tabeli 8 i tabeli 9 na stronie 23 i 24. Dodatkowo tabele 
przedstawiaj ą  dane z roku 2013 i 2014, które dzisiaj s ą  już  nieaktualne ponieważ  Ilość  instalacji w 
ciągu ostatnich lat uległa dynamicznym zmianom. 

Niespójność  danych przedstawiona zostanie na przyk ładzie województwa warmi ńsko-mazurskiego. 

Spytkowo 69, 11-500 Gi życko 
tel. +48 87 555 54 10, fax: +48 87 555 54 11, e-mail: biuro@zuokspytkowo.pl,  http://www.zuokspytkowo.pl  

NIP 8451958301; REGON 280470190 
Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydzia ł  Gospodarczy KRS 0000346147 

Kapita ł  Zakładowy: 18.541.500,00 PLN 
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Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Spytkowo Sp. z o.o. 

Tabela 8 Rozmieszczenie oraz moce przerobowe instalacji o statusie RIPOK do 
mechanicznobiologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz instalacji o statusie RIPOK 
do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (kompostowni) 
wedlug stanu na dzień  31 grudnia 2014 r. 

MBP Kompostownie zielone 

Nazwa województwa 
liczba 
instalacji 

mechaniczn 
e moce 
przerobowe 
[Mg/rok] 

biologiczne 
moce 
przerobowe 
[Mg/rok] 

liczba 
instalacji 

moce 
przerobowe 
[Mg/rok] 

1 2 3 4 5 6 
warmińsko-mazurskie 6 349 000 130 500 0 0 

Ilość  instalacji razem 6 
Moce przerobowe mechaniczne: 349 000 Mg/rok 

Tabela 9 Rozmieszczenie oraz moce przerobowe sortowni odpadów wedlug stanu na dzie ń  31 
dnia 2014 r. 

sortownie odpadów 
selektywnie zebranych 

sortownie odpadów 
selektywnie zebranych i 
zmieszanych 

sortownie odpadów 
zmieszanych 

Nazwa województwa 
liczba 
instalacji 

mechaniczn 
e moce 
przerobowe 
[Mg/rok] 

liczba 
instalacji 

mechaniczn 
e moce 
przerobowe 
[Mg/rok] 

liczba 
instalacji 

mechaniczn 
e moce 
przerobowe 
[Mg/rok] 

1 2 3 4 5 6 7 
warmińsko- 
mazurskie 1 5000 2 357800 1 36000 

Ilość  instalacji razem 4 
Moce przerobowe mechaniczne moce przerobowe: 398 800 Mg/rok 

W tabeli 8 instalacje MBP zgodnie z rozporz ądzeniem są.  wyposażone w segment do sortowania 
odpadów zebranych selektywnie i zmieszanych. Ich moc wynosi 349 000 i jest ich wskazanych 6. 
Natomiast w tabeli 9 sortownie odpadów zmieszanych i selektywnie zebranych s4 . 2 i ich moce 
wynoszą  357 800. 

Z opisu w WPGO nie wynika, czy wskazywane moce przerobowe w instalacjach nale ży traktować  
łącznie, czy rozłącznie. Nie zgadza si ę  też  liczba instalacji. 
Brak spójno ści danych może spowodować  problemy przy planowaniu nowych inwestycji i 
wylicz niu brakuj ących mocy przerobowych. 

b 	niem 

a el Lachowicz 
Prezes Zarządu 
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Szanowny Pan 
Sławomir Mazurek 
Podsekretarz Stanu 
Ministerstwo Środowiska 

W nawi ązaniu do pisma z dnia 01.04.2016 (znak:DP-0230-13.2015.SK) w sprawie opinii do 

za łącznika do projektu uchwa ły Rady Ministrów wprowadzaj ącej aktualizacj ę  Krajowego Planu 

Gospodarki Odpadami, Związek Pracodawców Gospodarki Odpadami podnosi nastę puj ące kwestie: 

1. Krajowy Plan Gospodarki Odpadami jest dokumentem o donios łej funkcji i wp ływie na ca łokszta łt 

gospodarki odpadami na terenie Polski. Na tym tle g łę bokie wą tpliwości budzi fakt braku 

fundamentalnych bada ń , np. autorzy projektu przyznaj ą , że ostatnim badaniem sk ładu 

morfologicznego by ły kompleksowe badania z roku ... 2008 (s.11). Mo że to prowadzi ć  do fa łszywych 

wniosków, w tym nazbyt intuicyjnych tez funduj ących w nast ępstwie nietrafne metody sanacji. 

Przyk ładem tego mo że być  próba uogólnienia dotycz ąca spadku ilo ści zbieranych odpadów w latach 

2010-2013, które ewidentnie wskazuj ą  na wady sprawozdawczo ści we wcze śniejszych okresach 

porównawczych, a niekoniecznie na inne sugerowane zwi ązki przyczynowo-skutkowe. 

2. Podrozdzia ł  „Identyfikacja problemów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi... „ (s.26-27) 

wła ściwie -naszym zdaniem- identyfikuje g łówne punkty stanowi ące przyczyn ę  systemowych 

dysfunkcji, w tym w szczególno ści wskazuj ąc na „g łównego winowajcę", czyli na mo ż liwość  

rycza łtowego rozliczania firmy odbieraj ącej odpady komunalne. 

ADRES BIURA: 02-765 Warszawa, Al. Wilanowska 89/57 
Tel/ fax. (022) 625-67-38, KRS: 0000210775, NIP 5262818891 

e-mail: biuro@zpgo.pl,  http://www.zpgo.pl  
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Ca łkowicie jednak niezrozumia łe jest w jakim stopniu przetargi łączne na odbiór i 

zagospodarowanie ograniczaj ą  nadzór gminy (s: 21, 26, 100). Zupe łnie obcym wtrę tem jest te ż  

stwierdzenie, i ż  „przewiduje si ę" w przysz ło ści zamówienia in-house (s. 101), które jakoby mia ły by ć  

remedium na zwi ększenie efektywno ści gospodarowania odpadami. Tezy dotycz ące rozdzielenia 

przetargów, jak i postulat in-house s ą  efektem lobbingu jednej tylko strony rynku, tj. KIGO i Rady 

RIPOK, których celem - w obr ębie tych postulatów - jest nie tyle ochrona ś rodowiska, ile 

zmonopolizowanie bran ży gospodarki odpadami komunalnymi, a zatem ochrona w łasnych interesów. 

Te wą tki są  oczywistym rezultatem lobbingu, nie maja oparcia w żadnych analizach i s ą  bez zwi ą zku z 

efektywnoś ci ą  gospodarowania odpadami. Jako takie powinny by ć  z tak powa żnego dokumentu - 

jakim jest KPGO - zdecydowanie usuni ę te! 

Osobny problem to brak dedykacji, jakim podmiotom-nawet w ła ściwie zidentyfikowane 

problemy- winny by ć  przypisane. S łuszne wnioski pozostaj ą  „w zawieszeniu", dokument nie 

formu łuje asertywnie oczekiwa ń  wobec uczestników tej sfe ry  dzia ła ń  gospodarczych i 

organizacyjnych. 

Z wyrazami najwyższego szacunku, 

Słå l  ~f4,i`► d 

Przewodnicz ący ZPGO 

P.S. UWAGI JĘZYKOWO-REDAKCYJNE 

Należy wyeliminowa ć  s łownictwo będące swoistq nowomowq, np. s łowo „wylistowano" (s.21) można 

zastąpić  pięknie brzmiqcym polskim s łowem „wymieniono". W miejsce s łowa „zbieranych" winno chyba by ć  

„odbieranych" (5.11, drugi akapit), brak „drugiej strony" do poczqtku zdania, które zaczyna si ę  od 

sformu łowania „z jednej strony" (tamże). 

ADRES BIURA: 02-765 Warszawa, Al. Wilanowska 89/57 
Tel/ fax. (022) 625-67-38, KRS: 0000210775, NIP 5262818891 

e-mail: biuro(@zpgo.pl,  http://www.zpgo.pl  
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projekt KPGO 

Od : Michal Korkozowicz <mj.korkozowicz@gmail.com > 

Temat : projekt KPGO 

Do : magda gosk <magda.gosk@mos.gov.pl > 

DW : sylwia kustron <sylwia.kustron@mos.gov.pl > 

Wt, 2016, kwi-26 16:41 

1 załącznik 

Szanowna Pani Dyrektor, 

dopiero pod koniec ubieg łego tygodnia dowiedzia łem się , iż  od kilku tygodni trwa ły 

konsultacje spo łeczne ws najnowszego projektu Krajowego Planu Gospodarki 

Odpadami (wersja z 9.03.2016). 
W myśl pisma przewodniego termin nadsy łania uwag up łynął  w dniu wczorajszym 

(25.03), ale niestety pismo to przeczyta łem dopiero dzisiaj tj 26.03. 

W związku z tym mam do Pani uprzejme pytanie, czy swoje uwagi do KPGO mo żna 

jeszcze nades łać, czy też  nie zostan ą  już  one przyjęte do rozpatrzenia z uwagi na 

przekroczenie terminu. 

W oczekiwaniu na Pani decyzj ę, w załączeniu przekazuj ę  uwagi do niewielkiego 

fragmentu projektu KPGO (str.31-34), który dotyczy baterii i akumulatorów. 

Pozostając z wyrazami powa żania 

Micha ł  Korkozowicz 
Centrum Promocji Recyklingu i OZE 

2016.04.26 Opinia ws podrozdz. KPGO dot. baterii.docx 
19 KB 
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Komentarz [Ml]: Jest to zdanie 
skopiowane z wcześniejszego KPGO; 
należy je usun ąć  albowiem jest ono: 

a) ca łkowicie nieaktualne 
b) sp rzeczne z ostatnim zdaniem 
tego podrozdziatu ( baterie 
cynkowe to w wi ększości baterie 
alkaliczne) 

Komentarz [M2]: ten punkt jest 
sformu łowany zbyt ogolnie'i przez to 
zawarta w nim ocena stanu rzeczy jest 
w części nieprawdziwa; tak np. w 
zakresie akumulatorów kwasowo- 
o łowiowych istniej ący system ich 
selektywnego zbierania jest bardzo 
skuteczny, 

Fragmenty KPGO 

(  projekt z 9 marca 2016 r.) 

Istniejące instalacje do zagospodarowania 

GIOŚ  prowadzi rejestr wprowadzaj ących baterie lub akumulatory oraz prowadz ących zakłady 

przetwarzania zu żytych baterii lub zu żytych akumulatorów5 . Zgodnie z informacjami zawartymi w 

„Raporcie o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zu żytymi bateriami i 

akumulatorami za rok 2014" na dzie ń  31 grudnia 2014 r. ogó łem zarejestrowanych było 2798 

przedsiębiorców, w tym 2774 wprowadzaj ących baterie lub akumulatory (630 przedsi ębiorców 

wprowadzających na rynek wyłącznie baterie i akumulatory i 2144 wprowadzaj ących na rynek baterie 

lub akumulatory wraz ze sprz ętem elektrycznym i elektronicznym) i 24 prowadz ących zakłady 

przetwarzania zu żytych baterii lub zu żytych akumulatorów. Brak jest na terenie kraju instalacji do 

zagospodarowania zużytych baterii;alkalicznychF. Istniej ące w kraju instalacje do prowadzenia odzysku 

baterii i akumulatorów kwasowo-o łowiowych maj ą  niewykorzystane moce przerobowe. Na terenie 

Polski funkcjonuj ą  dwie instalacje do przeróbki zu żytych baterii i zu żytych akumulatorów niklowo- 

kadmowych o przepustowo ści ponad 2 000 Mg. Uwzgl ędniając masę  zużytych baterii i zu żytych 

akumulatorów niklowo-kadmowych poddanych recyklingowi w 2014 r. (to jest 504 Mg) oraz mas ę  
tych baterii wprowadzanych do obrotu w 2014 r. (to jest 939 Mg) mo żna ocenić , że wydajność  
instalacji do przetwarzania tej grupy odpadów w Polsce jest wystarczaj ąca. Do dyspozycji jest tak że 

drugi zakład przerobu posiadaj ący pozwolenie na recykling baterii niklowo-kadmowych. W przypadku 

baterii cynkowych i innych w Polsce istniej ą  cztery du że zakłady przerobu o wydajno ści ponad 14 000 

Mg. 

Identyfikacja problemów 

W odniesieniu do gospodarowania zu żytymi bateriami i zu żytymi akumulatorami zidentyfikowano 

nastę puj ące problemy: 

1) zagro żenie nieosi ągnięcia wymaganych poziomów zbierania zu żytych baterii przeno śnych i 

zu żytych akumulatorów przeno śnych w wysoko ści 45% w zwi ązku z brakiem osi ągnięcia wymaganego 

poziomu zbierania zu żytych baterii przeno śnych i zu żytych akumulatorów przeno śnych w 2014 r.; 

2) nieprawid łowe postę powanie ze zu żytymi bateriami przeno śnymi i zużytymi akumulatorami 

przeno śnymi przez część   u żytkowników ko ńcowych; 

3) brak skutecznego systemu selektywnego zbierania zu żytych baterii i zu żytych akumulatorów 

zapewniaj ącego osiągnięcie wymaganych poziomów ~bierania. 
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Zimbra 
	

skustron@mos.gov.pl  

Uwagi Członka PIE dot. projektu uchwa ły Rady Ministrów w sprawie 
Krajowego planu gospodarki odpadami 

Ś r, 2016, kwi-27 08:53 

1 załącznik 

Od : PIE <pie@pie.pl > 

Temat : Uwagi Członka PIE dot. projektu uchwa ły Rady 
Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki 

odpadami 

Do : sylwia kustron <sylwia.kustron@mos.gov.pl > 

Szanowna Pani 
Sylwia Kustro ń  
Ministerstwo Ś rodowiska 

Poniżej przesyłam uwagi Członka PIE dot. projektu uchwa ły Rady Ministrów w 

sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami. 

Uwaqi Członka PIE (HALDEX S.A.):  
Proponuję  w rozdziale 5. KIERUNKI DZIAŁAŃ  W ZAKRESIE ZAPOBIEGANIA 

POWSTAWANIU ODPADÓW I KSZTA ŁTOWANIA SYSTEMU GOSPODARKI 

ODPADAMI pkt. 5.4.4 Odpady z wybranych ga łęzi gospodarki, których 

zagospodarowanie stwarza problemy 1) ( str. 108 KPGO) wprowadzi ć  zapis 

uzupełniający, podający również  jako przykład zastosowanie produktów np. 

kruszyw powsta łych po procesach odzysku odpadów wydobywczych do budowy 
nasypów komunikacyjnych, itp.. Obecnie podany jest przyk ład dotyczący 

zagospodarowania popio łów oraz żużli, odpady wydobywcze wymienione są  tylko 

jako grupa 01, biorąc pod uwagę  specyfikę  naszego regionu oraz skal ę  problemu 

jakim są  odpady wydobywcze pochodz ące z górnictwa w ęgla kamiennego należy 

je wyraźnie wskazać . 

Z wyrazami szacunku 

1 z 2 	 2016-04-29 13:25 





0.1111317P,  :f'94)0 RoDovtri A, 
, NptUZtti1lDGAtd Poway 

205' -i;~~~ 2 7 
~-. 

Nr 	 l ! ~s 

PA/KM/..~ 	/2016 

R,. 

Zaktad Gospodarki 

Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. 

Olsztyn, dn. 25.04.2016 r. 

\Mk, 
Szanowny Pan 
Jan Szyszko 
Minister Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa 

dotyczy: uwag do projektu KPGO 

W przekazanym do konsultacji projekcie Krajowego Planu Gospodarki 
Odpadami (KPGO) znajduj ą  się  zapisy, które nie uwzgl ędniają  dopuszczonej 
i zrealizowanej w Olsztynie technologii przetwarzania odpadów komunalnych. 

W projekcie przewiduje si ę  wprowadzenie obowi ązku selektywnej zbiórki 
odpadów biodegradowalnych. Technologia biosuszenia zmieszanych odpadów 
komunalnych mo że być  skuteczna jedynie w przypadku znacznego udzia łu 
bioodpadów w odpadach zmieszanych. 

Z uwagi na wielko ść  i koszt wybudowanej instalacji, jej zasi ęg (obsługuje 
ponad 530 tys. mieszka ńców) mo ż liwość  wyeliminowania sk ładowania odpadów 
biodegradowalnych prawie w 100%, a tak że ze wzgl ędu na fakt, że zastosowana 
w niej technologia biosuszenia jest (prawdopodobnie) w Polsce jedyn ą, brak 
odpowiednich regulacji w KPGO - w ś lad za tym w WPGO - mo że zagrozi ć  jej 
dalszemu funkcjonowaniu. 

Za specjalnym potraktowaniem omawianej technologii przemawiaj ą  te ż  
dotychczasowe do świadczenia z kompostowaniem tzw. frakcji podsitowej. 
Większość  tych kompostów trafia ostatecznie na sk ładowisko, bowiem ich jako ść  
nie pozwala na rolnicze wykorzystanie powsta łego produktu. 

Odpady z jednej trzeciej Gmin naszego Województwa przekazywane s ą  do 
omawianej instalacji w Olsztynie. S ądzimy, że ten fakt oraz to, że zastosowanie 
takiej technologii by ło poprzedzone uzyskaniem zgody szeregu instytucji 
krajowych i Komisji Europejskiej upowa żnia do wnioskowania o zaznaczenie 
w KPGO warunków funkcjonowania instalacji z technologi ą  biosuszenia 
zmieszanych odpadów komunalnych. 

Z wyrazami szacunku 

Adam Si rzputowski 

PR _E 	RZAZU 

Zak ł ad Gospodarki Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o.. 	 e-mail: zgokazgok.olszdyn.pl , mm..zgrak-olsztyn. ę l 

ul. Lubelska 53 10-410 Olszty n, 	 I<APITAŁ. ZAKU,00"v`vYTFNT`dIESIONY 3 0 915 500 zł . 

NIP 739-29-54- 3 6 1.  REGODS! 510734049. KRS 0000097877 
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Ministerstwo Ś rodowiska 

ul. Wawelska 52/54 

00-922 Warszawa 

PISMO PRZEWODNIE 	o~ 2016 T O4- 2 

Włodzimi rz,Ehrenhal 

Warszawa, dnia 22 kwietnia 2015 r. 

Nr SEO/34/04/2016 
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Nr  ........................................................ 

Nawiązuj ąc do informacji dotycz ącej udzia łu spo łeczeństwa w opracowaniu dokumentu 

w postaci Projektu uchwały Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 

z dnia 9 marca 2016 r., przesy łamy w załączeniu do niniejszego pisma przewodniego, 

stanowisko Stowarzyszenia Energii Odnawialnej do tego dokumentu. 

Z wyrazami szacunku, 

Stowarzyszenie Energii Odnawialnej; 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 59a; Tel. (22) 433 12 38, (22) 433 12 40, 
fax. (22) 433 12 39; NIP: 527-23-32-782, regon: 017203951, nr KRS 0000151837; ING Bank Ś ląski S.A. 

0/Warszawa, UI. Sienna 75; Nr konta: 31 1050 1025 1000 0022 4213 5131; www.seo.org.pl  
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ENERGII ODNAWIALNEJ 

STANOWISKO DO PROJEKTU AKTUALIZACJI 
KRAJOWEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 2014 

z dnia 9 marca 2016 r. 

Analiza Projektu Aktualizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami z dnia 9 marca 2016 r. 

rodzi pytanie o rol ę  nowych alternatywnych technologii zagospodarowania odpadów, 

w szczególno ści odpadów powstaj ących z odpadów komunalnych, jak i odpadów 

przemys łowych (poużytkowych). Nowe regulacje, wprowadzone mi ędzy innymi na mocy 

nowelizacji ustawy o odpadach z 15 stycznia 2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 122), implementuj ą  

do krajowego porządku prawnego kolejne za łożenia systemowe przewidziane w dyrektywach 

wspólnotowych. Jedn ą  ze zmian, które wesz ły w życie z dniem 6 lutego 2015 r., jest 

nowelizacja art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach zawieraj ącego definicj ę  regionalnej instalacji. 

Zmiana ta otwiera katalog dopuszczalnych do zastosowania technologii bez wzgl ędu na 

okoliczno ść  zakwalifikowania ich jako termiczne przekszta łcenie odpadów. Przytaczany 

przepis zawiera wyraźną  zach ę tę  ze strony ustawodawcy do rozwijania i stosowania 

nowych technologii, w tym wymienianych wprost w ustawie technologii pirolizy albo 

zgazowania pod warunkiem, że spe łniaj ą  one wymagania z zakresu ochrony ś rodowiska i 

posiadaj ą  odpowiedni ą  zdolność  przerobow ą . 

Opisywana nowelizacja jest jednym z pozytywnych przyk ładów w zakresie zmian 

ustawodawczych, które powinny przyczyni ć  się  do upowszechnienia i rozwoju nowych 

technologii przetwarzania odpadów. Pozytywny trend legislacyjny powinien zosta ć  utrzymany 

oraz znale źć  konsekwentne prze łożenie na pozaustawowe narz ędzia ksztaltowania krajowego 

rynku odpadów, jakimi są  Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) oraz Wojewódzkie 

Plany Gospodarki Odpadami (WPGO). Uważamy, że nowa wersja KPGO, 

w przeciwie ństwie do projektu dokumentu z dnia wrze śnia 2015 r., cechuje si ę  wyższym 

stopniem uwzgl ędnienia z łożonej problematyki krajowego rynku odpadów, dzi ęki czemu 

ma szansę  stanowi ć  skuteczne narzędzie ksztaltowania tego rynku w nadchodz ących 

latach. 

By jednak ►nóe mówić  o uwzględnieniu na gruncie KPGO szerszego spektrum wyzwa ń  

rynkowych, nie mo żna pominąć  potencjału innowacyjnych technologii zagospodarowania 

 -I-  
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odpadów. Konieczne jest spójne podej ście Ministerstwa Ś rodowiska do kwestii promocji 

nowych technologii. 

Brak takiego wsparcia mo że spowolnić , a nawet zahamowa ć  rozwój innowacyjnych 

technologii. Dlatego te ż , apelujemy o wyraźne podtrzymanie zach ęt do rozwoju nowych 

technologii w KPGO oraz w WPGO. 

Przytaczane nowe technologie wpisuj ą  się  w podstawowe zasady post ępowania z odpadami 

okre ś lone w ustawie o odpadach. Umo ż liwiaj ą  zaadresowanie lokalnych wyzwa ń  związanych 

z zagospodarowaniem odpadów, ze szczególnym uwzgl ędnieniem odpadów powstaj ących 

z odpadów komunalnych jak i przemyslowych (pou żytkowych), wpisuj ąc się  tym samym 

w zasadę  blisko ści. Właściwa kwalifikacja tych technologii na gruncie hierarchii post ępowania 

z odpadami gwarantuje korzystne środowiskowo i gospodarczo podej ście do problematyki 

odpadowej, daj ąc szans ę  na urzeczywistnienie idei gospodarki o obiegu zamkni ętym, poprzez 

ponowne przetworzenie materia łów i substancji wykorzystywanych w innych, ni ż  dotychczas 

celach. 

Maj ąc na uwadze powy ższe, przedk ładamy poniżej uwagi do przedmiotowego dokumentu. 

Uwaga nr 1  

Zgodnie z artykulem 20 Ustawy o odpadach, w pierwszej kolejno ści powinno dochodzi ć  do 

przetworzenia odpadów w miejscu ich powstania, je ś li jest to niemoż liwe przekazuje si ę  je, 

uwzgl ędniaj ąc hierarchi ę  postępowania z odpadami oraz najlepsz ą  dostępną  technikę  lub 

technologi ę , o której mowa w a rt .  207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony 

ś rodowiska, lub technologi ę , o której mowa w art. 143 tej ustawy, do najbli żej po łożonych 

miejsc, w których mogą  być  przetworzone. 

Dlatego też , zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz odpadów powstaj ących z odpadów 

komunalnych jak i przemyslowych (pou żytkowych), powinno odbywa ć  się  przy uwzgl ędnieniu 

zasady blisko ści. Zasada ta powinna znale źć  wyraźne odzwierciedlenie w postanowieniach 

Krajowego Planu Gospodarki Opadami (KPGO). 

Biorąc pod uwagę  efektywno ść  oraz konieczno ść  optymalizacji systemu gospodarki odpadami 

apelujemy o moż liwo ść  wykorzystania wszystkich mo ż liwych rozwiązań, w tym 

o uwzgl ędnienie potencja łu innowacyjnych i rozproszonych technologii w procesie 

-2- 
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zagospodarowania frakcji wysokoenergetycznej (RDF) w miejscu jej wytworzenia. 

W szczególno ści należy rozważyć  wykorzystanie takich instalacji w miejscach, w których 

transport frakcji wysokoenergetycznej jest ekonomicznie nieuzasadniony. Dopuszczenie 

zastosowania na rynku alternatywnych, rozproszonych technologii jest szczególnie istotne 

w kontek ście lokalizacji, które czyni ą  transport odpadów wysoce nieefektywnym 

rozwiązaniem ze środowiskowego i ekonomicznego punktu widzenia. 

Dlatego też , należy przywrócić  zapis obecny w dotychczas przyjmowanych wersjach 

KPGO, zgodnie z którym: Podstawowym za łożeniem funkcjonowania gospodarki odpadami 

komunalnymi w Polsce jest system rozwigzaii regionalnych, w których sir uwzgl ędnione 

wszystkie niezb ędne elementy tej gospodarki w danych warunkach lokalnych. 

Ponadto, zwracamy uwag ę  na potrzeb ę  weryfikacji zapisów KPGO pod kątem zapewnienia, by 

w ramach polityki zagospodarowania odpadów przemys łowych (poużytkowych jak np. zu żyte opony), 

były promowane innowacyjne, spe łniaj ące wymogi ochrony środowiska, metody zagospodarowania 

odpadów, w tym w szczególno ści takie metody jak technologie pirolizy i zgazowania. 

Wobec powyższego, zwracany uwag ę  na potrzeb ę  weryfikacji zapisów KPGO w celu 

zapewnienia realnie zrównowa żonego zagospodarowania wysokoenergetycznej frakcji 

odpadów. 

Uwaga nr 2 

Zapisy KPGO okre ś laj ące cele w gospodarce odpadami, w odniesieniu do odpadów 

komunalnych wskazuj ące 30% ograniczenie masy odpadów komunalnych mo ż liwych do 

poddania procesowi termicznego przekszta łcania odpadów, powinny zawiera ć  doprecyzowanie 

wskazuj ące, że powyższe ograniczenie nie dotyczy wysokokalorycznej frakcji odpadów 

(RDF). Paliwo alternatywne pod postaci ą  frakcji nadsitowej, powstaj ące ze zmieszanego 

strumienia odpadów komunalnych, z uwagi na znacz ą cą  zmian ę  w łaściwo ści 

fizykochemicznych, nie stanowi odpadu komunalnego w świetle przepisów ustawy 

o odpadach. Wobec powy ższego do odpadu jakim jest RDF, nie powinny znajdowa ć  

zastosowania obowi ązki i wymagania okre ś lone dla szczególnej kategorii odpadów, jakimi 

są  odpady komunalne. 
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Powyższa klasyfikacja powinna znajdowa ć  zastosowanie przy uwzgl ędnieniu ustawowej 

zasady blisko ści. Za szczególnie po żądane należy uznać  przetwarzanie RDFu w miejscu jego 

wytworzenia, tj. w lokalnych instalacjach eksploatowanych przy regionalnych instalacjach 

przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), spe łniaj ących aktualne poziomy recyklingu na 

obszarze dzia łania takiej regionalnej instalacji i daj ące rękojmię  ich osiągnięcia w przysz ło ści. 

Dlatego też  przychylnie oceniamy zmiany wprowadzone w projekcie KPGO w stosunku do 

wersji dokumentu z dnia 17 wrze śnia 2015 r. Rozwiązanie oparte na mechanizmie uzale żnienia 

moż liwo ści prowadzenia procesu term icznego przetwarzania odpadów od osi ąganych 

poziomów recyklingu, stymulowa ło będzie do wype łniania wska źników krajowych na szczeblu 

regionalnym. Ogranicza ono ryzyko zastosowania „odpowiedzialno ści zbiorowej", prowadz ąc 

tym samym do jej indywidualizacji w odniesieniu do podmiotów dochowuj ących 

obowiązuj ących standardów w gospodarce komunalnej. W tym aspekcie wa rto wskazać  na 

potencjalną  potrzebę  indywidualnej oceny spe łniania wymogów w zakresie recyklingu przez 

dany zakład prowadz ący instalacj ę  MBP. 

Uwaga nr 3 

Pozytywnie oceniamy rezygnacj ę  ze sformowania w punkcie 16 (in fine) Rozdzia łu 5 

projektu KPGO z dnia 17 wrze śnia 2015 r. wymagaj ący, by ,,...stosowane technologie 

by ły sprawdzone przez wieloletnie i liczne do świadczenia.". 

Wyraźna sprzeczno ść  tego zapisu z przepisami rangi ustawowej nast ępowała w wyniku 

konfrontacji jego tre ści z artykulem 143 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627 ze zm.) stanowi ącym, iż  technologia stosowana 

w nowo uruchamianych lub zmienianych w sposób istotny instalacjach i urz ądzeniach 

powinna spe łniać  wymagania, przy których okreś laniu uwzgl ędnia się  między innymi 

postęp naukowo- techniczny. 

Przytaczany zapis w jego dotychczasowym brzmieniu powodowa ł  sprzeczno ść  z powo ływaną  

na wstępie nowelizacj ą  art. 35 ust. 6 ustawy o odpadach, w ramach której, w definicji 

regionalnej instalacji ustawodawca wprost zawarl kryterium „wykorzystania nowych 

dostępnych technologii". 

Ponadto, zwróci ć  należy uwagę  na istotny problem natury praktycznej. Nowelizacja ustawy 

o odpadach znosi mo ż liwość  żądania wpisania instalacji po jej wybudowaniu do uchwa ły 
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sejmiku województwa o wykonaniu wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (WPGO). Ten 

sam akt wprowadza ograniczenie w zakresie braku mo ż liwości uzyskania decyzji prawno 

administracyjnych dla przysz łej instalacji, je śli nie byłaby ona uj ęta właśnie w WPGO. 

Wojewódzkie plany zgodnie z ustaw ą  o odpadach musz ą  być  zgodne z KPGO, który 

wprowadza powy ższe ograniczenie. Opisywane okoliczno ści w poprzednim brzmieniu 

projektu KPGO powodowa ły wysokie ryzyko zaistnienia zjawiska tzw. „bl ędnego kola", 

ograniczaj ąc tym samym katalog moż liwych do zastosowania technologii, do rozwi ązań  

szeroko stosowanych w dniu przyj ęcia ostatecznej wersji dokumentu KPGO, przez co 

przyczynia ły się  one do dyskryminacji nowych, efektywnych technologii, które mimo 

wyrażnych korzy ści środowiskowych i ekonomicznych, towarzysz ących ich zastosowaniu, 

mogłyby zostać  nies łusznie zmarginalizowane z przyczyn formalnych. 

Uwaga nr 4 

Zapowiedź  odno śnie ewentualnego wprowadzenia op łat z tytu łu korzystania ze 

środowiska, w odniesieniu do podmiotów prowadz ących proces termicznego 

przekszta łcania odpadów, powinna zosta ć  poprzedzona szerokimi konsultacjami przy 

udziale przedstawicieli przedsi ębiorców obecnych w ramach krajowego rynku odpadów. 

Jasne okre ś lenie celów, którym s łużyć  maj ą  narzędzia fiskalne stanowi ć  powinno punkt 

wyj ścia do ich osiągnięcia, z uwagi na potrzeb ę  unikania nak ładania obciąż eń  na grupy 

podmiotów, które osi ągnięciu tych celów nie zagra żaj ą . 
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