
Załącznik do  pisemnego podsumowania o którym mowa w art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko 

 

Uwagi i wnioski zgłoszone w ramach Opiniowania – przez właściwe organy: 

L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETNE

GO ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko 

1 Prognoza Str. 95 

Oraz 

streszczenie 

Nie jest uprawnione 

stwierdzenie zawarte w 

trzecim akapicie na stronie 95 

Prognozy (analogicznie w 

treści streszczenia), zgodnie z 

którym „projekt aKpgo 2014 

nie wyznacza ram dla działań 

mogących, osobno lub w 

połączeniu z innymi 

działaniami, znacząco 

negatywnie oddziaływać na 

cele ochrony obszaru Natura 

2000 (...”.)  

Przedstawiony projekt aKpgo 2014 jest 

dokumentem o charakterze strategicznym, 

nieprecyzującym szczegółów dotyczących 

planowanych działań, w tym technologii i 

lokalizacji przyszłych inwestycji. Nie 

można jednak na tym etapie przesądzić, czy 

zapisy projektu aKpgo 2014 (w tym 

planowane inwestycje) nie spowodują 

znaczącego negatywnego oddziaływania na 

cele ochrony obszarów Natura 2000. 

Należy też podkreślić, że taka ocena musi 

zostać przeprowadzona na etapie 

strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko dla wojewódzkich planów 

gospodarki odpadami oraz na etapie oceny 

oddziaływania na środowisko' dla 

poszczególnych przedsięwzięć. 

GDOŚ Uwaga przyjęta. 

 

2 Prognoza  Zalecane jest ujęcie w 

oddzielnym punkcie 

 GDOŚ Uwaga przyjęta. 



L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETNE

GO ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko 

Prognozy np. jako 

podsumowania informacji 

zamieszczonych w innych 

częściach dokumentu kwestii 

dotyczących zapobiegania, 

ograniczania lub kompensacji 

przyrodniczej negatywnych 

oddziaływań na środowisko. 

3 Prognoza Rozdział 5.10 Wskazane jest 

przeredagowanie tytułu 

podrozdziału 5.10. na 

następujące brzmienie: 

Podsumowanie informacji o 

zidentyfikowanych 

oddziaływaniach projektu 

aKpgo 2014 na obszary 

chronione oraz na cele 

ochrony obszarów Natura 

2000, a także uzupełnienie 

jego treści adekwatnie do 

tytułu, ponieważ obecnie 

zawiera tylko informacje o 

oddziaływaniach na obszary 

chronione, z wyłączeniem 

obszarów Natura 2000. 

 

GDOŚ Uwaga przyjęta. 

 

4 Prognoza Str. 101 Wskazane jest 

uporządkowanie treści 

wypunktowania na stronie 

101 poprzedzonego zdaniem 

„Podczas realizacji zapisów 

aKpgo 2014 zaleca się 

przyłożenie uwagi do 

następujących kwestii" w 

 

GDOŚ Uwaga przyjęta. 

 



L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETNE

GO ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko 

zakresie punktu trzeciego i 

piątego. 

5 Prognoza Str. 101 Nie jest również zrozumiałe, 

jakiego planu 

krajowego dotyczą zalecenia 

w punkcie piątym. 

 

GDOŚ Uwaga przyjęta. 

 

6 Prognoza-

załącznik 

Rys. 3 W załączniku graficznym do 

Prognozy, zasadna jest 

zmiana tytuł Rysunku 3: z 

„Rozmieszczenie Specjalnych 

Obszarów Ochrony siedlisk w 

Polsce" na 'Rozmieszczenie 

obszarów mających znaczenie 

dla Wspólnoty w Polsce: 

 

GDOŚ Uwaga przyjęta. 
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Uwagi i wnioski zgłoszone w ramach prowadzonych konsultacji społecznych: 

L.p. 

Dokument do 

którego 

zgłaszana jest 

dana uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo2014 

i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
stanowisko 

1.  
aKPGO20

14 

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 16, 

akapit pod 

tabelą. 

 

”Obserwowany niewielki 

spadek ilości zbieranych 

odpadów w latach 

2010- 2013 może 

być podyktowany różnymi 

czynnikami. Z jednej 

Strony może to 

Obserwowany niewielki 

spadek ilości zbieranych 

odpadów w latach 2010-

2013 może 

być podyktowany różnymi 

czynnikami. Z jednej 

Strony może 

być związane ze 

zmniejszającą się liczbą 

mieszkańców w Polsce, 

skutkami kryzysu 

finansowo 

- 

ekonomicznego, bądź też 

niewłaściwymi 

praktykami 

gospodarowania 

odpadami 

komunalnymi.” 

Proponuje się uzupełnienie 

pomiędzy tabelą 1 a tabelą 

2 o przypisy podające 

źródła wniosków. 

W tabeli 1 podawana jest masa na 

mieszkańca. W związku z tym 

uzasadnienie polegające na zmniejszaniu 

się liczby mieszkańców jest sprzeczne z 

logiką. Im mniejszy mianownik (liczba 

ludności) tym większy wskaźnik 

jednostkowy. Ponadto badania wskazują, 

że im mniejsza ilość osób w 

gospodarstwie domowym tym więcej 

odpadów na osobę Andrzej SOBOLAK, 

Emilia DEN BOER, Zenon 

FOLTYNOWICZ: ODPADY 

WYTWARZA GOSPODARSTWO 

DOMOWE 

A NIE MIESZKANIEC - ANALIZA 

PORÓWNAWCZA 

RÓŻNYCH MODELI NALICZANIA 

OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga częściowo przyjęta 

 

Akapit został przeredagowany. Zgodnie z 

danymi GUS liczba mieszkańców na 

przestrzeni ostatnich lat zmniejsza się (zatem 

pomniejszeniu ulegnie zarówno licznik, jak i 

mianownik).  

 

Aktualny zapis: 

 

Obserwowany niewielki spadek 

ilości zbieranych odpadów w latach 2010-

2013 może być podyktowany różnymi 

czynnikami. Z jednej strony może to być 

związane ze zmniejszającą się liczbą 

mieszkańców w Polsce, skutkami kryzysu 

finansowo-ekonomicznego, bądź też 

niewłaściwymi praktykami gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 
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L.p. 

Dokument do 

którego 

zgłaszana jest 

dana uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo2014 

i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
stanowisko 

2.  

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 18, tab. 

3. 

Rocznik danych. 
Proponuje się podanie 

danych za rok 2014 

Rok 2014 jest podstawą prognozowania 

do WPGO. Ponadto rok 2013 jest 

najbardziej niewiarygodnym rocznikiem 

sprawozdawczym, w zw. ze zmianą 

sposobu gospodarowania odpadami w 

połowie roku 2013. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga przyjęta. 

3.  

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 20, tab. 

4. 

Rocznik danych jw. jw. 
Atmoterm 

S.A. 

Uwaga przyjęta. 

4.  

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 24, tab. 

Rocznik danych jw. jw. 
Atmoterm 

S.A. 

Uwaga przyjęta. 
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L.p. 

Dokument do 

którego 

zgłaszana jest 

dana uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo2014 

i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
stanowisko 

8 

5.  

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 27, 

ostatni akapit. 

Rocznik danych 

Proponuje się podanie 

najaktualniejszych 

dostępnych danych 

dotyczących instalacji. Tzn. 

3 kwartał 2015 

Aktualizacje WPGO mają służyć 

dobremu przygotowaniu planów 

inwestycyjnych. Bazowanie na 

historycznych danych bardzo 

dynamicznie rozwijającego się rynku 

uniemożliwi rzetelną analizę sytuacji. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga nieprzyjęta. 

Zamieszczenie informacji zgodnie z sugestią 

zgłaszającego uwagę (tzn. za 3 kwartał 

2015r.) nie jest możliwe z uwagi na braki 

zweryfikowanych danych w tym zakresie. 

W aktualnej wersji Planu zamieszczone 

zostały możliwie najbardziej  aktualne i 

zweryfikowane informacje nt. instalacji, 

zgodnie z ustaleniami w ramach prac Zespołu 

do spraw aktualizacji kpgo i wpgo. 

6.  

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 28, tab. 

9. 

Rocznik danych jw. 

Podane moce przerobowe, w wielu 

instalacjach są znacząco nieaktualne ze 

stanem na wrzesień 2015. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga nieprzyjęta. 

Zamieszczenie informacji zgodnie z sugestią 

zgłaszającego uwagę (tzn. za 3 kwartał 

2015r.) nie jest możliwe z uwagi na braki 

zweryfikowanych danych w tym zakresie. 

W aktualnej wersji Planu zamieszczone 

zostały możliwie najbardziej  aktualne i 

zweryfikowane informacje nt. instalacji, 

zgodnie z ustaleniami w ramach prac Zespołu 

do spraw aktualizacji kpgo i wpgo. 
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L.p. 

Dokument do 

którego 

zgłaszana jest 

dana uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo2014 

i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
stanowisko 

7.  

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 30 

„Przy planowaniu budowy 

instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów 

komunalnych, należy w 

planach wojewódzkich 

uwzględnić znaczącego 

odbiorcę RDF jakim są 

cementownie oraz 

zakłady energetyczne.” 

 

W wyniku konsultacji 

prowadzonych z RIPOK w 

woj: łódzkim, dolnośląskim, 

mazowieckim, lubuskim, 

opolskim, wynika, że 

cementownie nie są w 

stanie przyjąć ilości 

powstającego w Polsce 

RDF. Prof. Wielgosiński z 

PŁ ocenia, że nadwyżka 

przekracza 2 mln Mg /rok, 

co potwierdzają 

przedsiębiorcy. Zakłady 

energetyczne też nie 

wykazują chęci przejęcia z 

rynku powstającego RDF. 

Proponuje się ponowne 

rozważenie wniosku 

wpisanego w projekt KPGO 

na podstawie m.in. 

publikacji prof. 

Wielgosińskiego. 

Sytuacja na rynku jest odwrotna w 

stosunku do opisywanej. 

 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga częściowo przyjęta. 

Zapisy Planu uzupełniono o informacje nt. 

zdolności przetwarzania odpadów w 

cementowniach. 

 

Zgodnie ze sprawozdaniem Stowarzyszenia 

Przetwórców Cementu w Polsce w samych 

cementowniach przetwarzanych jest blisko 1 

mln Mg odpadów RDF (dane za 2012). Jest 

to znaczący udział – który nie może zostać 

pominięty przy planowaniu budowy instalacji 

do termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych.  

Zatem zapis w Planie w tym zakresie jest 

niezbędny -należy w planach wojewódzkich 

uwzględnić tych znaczących odbiorców RDF. 

Brak uwzględnienia w/w odbiorców może 

spowodować przeszacowaniem bilansu 

dostępności strumienia odpadów jaki może 

być termicznie przekształcany i tym samym 

zaplanowaniu większej niż jest to 

uzasadnione liczby instalacji ITPOK. 

 

Ponadto zgodnie z deklaracją SPC prognoza 

zużycia odpadów w kolejnych latach przez 

cementownie jest rosnąca (pomiędzy 2015 a 

2020 r. o ok. 50%). 

Powyższe informacje zostały zamieszczone w 

aktualnej wersji Planu (m.in. w tabeli bilansu 

odpadów).  
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L.p. 

Dokument do 

którego 

zgłaszana jest 

dana uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo2014 

i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
stanowisko 

8.  

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 31, 

przedostatni 

akapit. 

„MBP, zwłaszcza w 

instalacjach tlenowej 

stabilizacji, jest w 

rzeczywistości 

unieszkodliwianiem 

odpadów, bardzo 

energochłonnym i nie 

dającym odzysku energii z 

biofrakcji. W aspekcie 

odzysku energii, 

korzystniejszym 

rozwiązaniem MBP jest 

zastosowanie fermentacji 

metanowej.” 

W tej sytuacji należałoby 

wskazać kierunek 

fermentacji we 

współudziale np. 

komunalnych osadów 

ściekowych 

Zapis sugeruje, że można prowadzić 

proces fermentacji metanowej odpadów 

komunalnych. Zakładając wprowadzenie 

w 2018 obligatoryjnie selektywnej 

zbiórki odpadów  ulegających 

biodegradacji i/zielonych, istnieje duże 

prawdopodobieństwo, że zmieszane 

odpady komunalne po części 

mechanicznej nie będą zdolne do 

przejścia fazy metanowej. Więcej 

http://www.pfb.info.pl/files/kwartalnik/3_

2005/Ledakowicz-Krzystek.pdf 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga nieprzyjęta. 

Zapis aKpgo nie wyklucza możliwości 

współudziału KOŚ w fermentacji. 

Zapis został usunięty, natomiast w rozdziale 4 

uwzględniono kierunek działania dotyczący  

modernizacji technologii w instalacjach do 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych. Po modernizacji 

część mechaniczna w tych instalacjach 

powinna służyć do efektywnego 

wysortowania odpadów surowcowych i 

doczyszczania odpadów wysegregowanych u 

źródła, natomiast część biologiczna powinna 

być wykorzystywana do kompostowania lub 

fermentacji bioodpadów i odpadów 

zielonych. 

 

9.  

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 32, tab. 

11. 

Kolumna 2 i 3 

Wyliczanie masy na rok 

2025 na podstawie danych z 

2013 jest błędem BARDZO 

GRUBYM!!! Należy 

zaprognozować masę 

odpadów 20 03 01 na 2025 i 

dopiero wtedy wyliczać 

50% udział. Ponadto 

odnoszenie danych z 2013 

do 2025 z przyłożeniem do 

mocy instalacji z 2013 nie 

podaje informacji , która 

miałaby inne znaczenie 

poza WPROWADZENIEM 

W BŁĄD potencjalnego 

Masa 200301 ulegać będzie do 2025 

znaczącym zmianom na które wpływać 

będą m.in.: 

- wzrost poziomu selektywnej zbiórki 

(GUS + opracowanie własne Atmoterm) 

- spadek ilości wytwarzanych odpadów 

(dane GUS) 

- wzrost ilości odpadów zbieranych do 

około 2022 roku związany z 

uszczelnianiem systemu (opracowanie 

własne firmy Atmoterm dla 6 

województw) 

- liczebność rodzin (zmiany 

demograficzne)  

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga przyjęta. 

 

W projekcie zamieszczono dane za 2014 r. 

Udział 50% dotyczył całego strumienia 

odpadów (nie tylko odpadów o kodzie 20 03 

01). 

Natomiast  tabela bilansu do której zgłoszono 

uwagę została zmodyfikowana. 

 

W Planie zamieszczone zostały możliwie 

najbardziej aktualne i jednocześnie 

zweryfikowane informacje nt. mocy instalacji 

– wg stanu na 2014 r.. 
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L.p. 

Dokument do 

którego 

zgłaszana jest 

dana uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo2014 

i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 
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Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
stanowisko 

czytelnika planu. 

10.  

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 34, pkt 

5 

„rosnąca 

liczba miejsc nielegalnego 

składowania odpadów (na 

koniec 2013 r. w Polsce 

istniało ich o 19,6% 

więcej niż w roku 2012),” 

 

Proponuje się dopisanie, że 

w zw. ze zmianą formularzy 

sprawozdawczych, gminy 

zaczęły wykazywać „dzikie 

wysypiska”, lub usunąć 

zapis, gdyż dane te są mało 

wiarygodne. 

Prowadząc analizę gospodarki odpadami 

w gminach, zauważono, że komórka 

sprawozdania dotycząca „dzikich 

wysypisk „ jest traktowana bardzo 

umownie. Jedne gminy wpisują tam 

usunięcie worka z odpadami, inne 

dopiero, gdy odpady usuwane są koparką 

przez kilkanaście samochodów. W zw z 

tym bazowanie na sztukach nielegalnych 

składowisk jest dalece szacunkowe i 

krzywdzące system, który w praktyce 

ogranicza to zjawisko, a jednocześnie 

zwraca na niego uwagę. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga nieprzyjęta.  

Celem zamieszczenia tej informacji jest 

przedstawienie istniejącej sytuacji w zakresie 

dzikich wysypisk i pokazanie tendencji w 

tym zakresie. 

Ministerstwo Środowiska nie zbiera takich 

danych, ale zamieszcza je GUS w corocznej 

publikacji „Infrastruktura komunalna” 

Natomiast dane zaktualizowano na 2014 r. 

 

 

11.  

2.2.5. 

OPAKOWANI

A I ODPADY 

OPAKOWANI

OWE, str. 59, 

akapit Istniejące 

instalacje do 

zagospodarowa

nia 

Cały akapit 

Proponuje się podanie 

chociażby liczby 

poszczególnych instalacji. 

 
Atmoterm 

S.A. 

Uwaga nieprzyjęta.  

Brak pełnych danych we  wnioskowanym 

przez autora uwagi zakresie. 

12.  

2.2.6. 

POJAZDY 

WYCOFANE Z 

EKSPLOATAC

JI, str. 61-64 

Aktualność danych 

Proponuje się podanie co 

najmniej danych za rok 

2014. 

Pojazdy to jeden z najlepiej 

ewidencjonowanych produktów, w zw. z 

tym dla zobrazowania rzeczywistej 

sytuacji rynku zasadne są odniesienia do 

lat 2012 i nawet wcześniejszych, ale w 

połączeniu z 2014 a nawet 2015.  

 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga nieprzyjęta.  

 

W aKpgo zaprezentowano dane za lata 2011-

2013 (zgodnie ze sprawozdaniami RP na 

temat osiągniętych poziomów ponownego 

użycia i odzysku oraz ponownego użycia i 

recyklingu pojazdów wycofanych z 

eksploatacji, przekazywane KE), zgodnie z 
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ustaleniami w ramach prac Zespołu do spraw 

aktualizacji kpgo i wpgo dane dot. odpadów 

innych niż komunalne przyjęto wg stanu na 

2013. 

13.  

2.3.3. ODPADY 

ZAWIERAJĄC

E AZBEST, str. 

71 , akapit 1 

Aktualność danych 

- Proponuje się podanie 

danych co najmniej za rok 

2014 z podziałem na 

województwa 

- rozdział dotyczący 

składowania azbestu nie 

wspomina o podziemnym 

składowaniu. 

KPGO jest podstawą do tworzenia 

WPGO. Tak ogólna informacja nie 

zapewnia możliwości zgodności wpgo z 

kpgo przy zachowaniu maksymalnej 

aktualności. 

LW Bogdanka posiada duże możliwości 

podziemnego składowania odpadów 

azbestowych. W zw z tym należałoby 

wykazać jakie są krajowe zamierzenia 

związane z tym potencjałem. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Dla tej grupy odpadów rokiem bazowym jest 

rok 2013 – źródłem danych są sprawozdania 

z wojewódzkich planów gospodarki 

odpadami za lata 2011-2013. 

 

Każde województwo na etapie prac nad 

WPGO będzie zobowiązane do 

indywidualnego podejścia do tej grupy 

odpadów (ale także i innych) – w zależności 

od faktycznej sytuacji w danym 

województwie.  

 

Rozdział dot. azbestu został uzupełniony - 

wprowadzono zapis: 

 

„W istniejącym stanie prawnym 

zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 

dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i 

warunków bezpiecznego użytkowania i 

usuwania wyrobów zawierających azbest 

(Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 

162, poz. 1089), odpady zawierające azbest 
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mogą być unieszkodliwiane jedynie na 

składowiskach odpadów niebezpiecznych lub 

na wydzielonych częściach składowisk 

innych niż niebezpieczne i obojętne lub na 

podziemnych składowiskach odpadów 

niebezpiecznych.” 

 

 

14.  

2.4.2. 

KOMUNALNE 

OSADY 

ŚCIEKOWE, 

str. 75 

„Dynamiczny rozwój sieci 

kanalizacyjnych oraz 

oczyszczalni ścieków 

komunalnych 

prowadzi do powstawania 

dużych ilości 

komunalnych 

osadów ściekowych. Ze 

względu na 

budowę nowych 

oczyszczalni ścieków oraz 

modernizację i rozbudowę 

istniejących 

oczyszczalni ścieków 

prognozuje się, że ilość 

KOŚ 

wymagających 

zagospodarowania będzie 

wzrastała.” 

 

Proponuje się 

zweryfikowanie prognozy z 

poprzedniego KPGO, gdyż 

ilość komunalnych osadów 

ściekowych KOS nie będzie 

rosła tak dynamicznie jak 

zaplanowano. 

 
Atmoterm 

S.A. 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Wskazana tabela została zaczerpnięta z 

KPGO2014, w projekcie aKPGO uznano za 

niezasadne wykorzystanie „starej” prognozy. 

Wciąż prognozuje się nieznaczny wzrost 

ilości kos. 
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15.  

2.4.2. 

KOMUNALNE 

OSADY 

ŚCIEKOWE, 

str. 80 

- 

Dodać punkt 10. 

Wymagane jest 

jednoznaczne zdefiniowanie 

s.m. (suchej masy) 

Sucha masa ma różne znaczenie, w 

zależności od instalacji, opracowania itp., 

co potwierdza zasadność uwag z punktów 

4-9. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga przyjęta. 

 

16.  

2.4.4. ODPADY 

Z 

WYBRANYCH 

GAŁĘZI 

GOSPODARKI

, KTÓRYCH 

ZAGOSPODA

ROWANIE 

STWARZA 

PROBLEMY, 

str. 92, linia 4 

Górnictwo i 

wydobywanie 

Proponuje się zapis 

„górnictwo” 

Wydobywać można kopalinę tylko w 

ruchu zakładu górniczego, wiec 

rozróżnianie górnictwa od wydobycia jest 

niezasadne. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga przyjęta. 

 

17.  

2.4.4. ODPADY 

Z 

WYBRANYCH 

GAŁĘZI 

GOSPODARKI

, KTÓRYCH 

ZAGOSPODA

ROWANIE 

STWARZA 

PROBLEMY, 

str. 92, grupa 01 

„Nawet wprowadzanie 

nowocześniejszych 

technologii urabiania i 

przeróbki, a także 

bardziej racjonalne 

wykorzystanie surowców 

nie będzie miało 

znaczącego 

wpływu na ilość 

wytwarzanych odpadów z 

tej grupy.” 

 

Zapis taki w stoi w 

sprzeczności, ze wszystkimi 

celami wymienionymi na 

poprzednich 90 Stronach 

oraz na Str.. 93 

KPGO wskazuje tutaj, że nie warto 

wprowadzać systemów lepszego 

wykorzystania kopalin towarzyszących, 

odpadów przeróbczych itp., które 

stanowią największą grupę odpadów w 

kraju, ponieważ to i tak nic nie zmieni. Po 

co więc innowacyjne technologie? 

Bezzałogowe ściany w górnictwie 

urabiające 1,2 m (LW Bogdanka). Tego 

typu technologie ograniczają właśnie 

powstawanie odpadów.  Tutaj warto 

wskazać zapis ustawy o odpadach o 

utracie statusu odpadów. KPGO ma 

stanowić wytyczne do minimalizacji 

wytwarzania odpadów i maksymalnego 

ich wykorzystania, a w tej sytuacji mówi, 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Usunięto  zapis 

 „Nawet wprowadzanie nowocześniejszych 

technologii urabiania i przeróbki, a także 

bardziej racjonalne wykorzystanie surowców 

nie będzie miało znaczącego wpływu na ilość 

wytwarzanych odpadów z tej grupy.” 

 

Natomiast zamieszczono zapis: 

„Należy stosować  nowoczesne technologie w 

zakresie poszukiwania, wydobywania, 

fizycznej i chemicznej przeróbki rud oraz 

innych kopalin  w takim kierunku, aby w 

możliwie najbardziej racjonalny sposób 

gospodarować tymi surowcami i tym samym 
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że nie warto nic robić. 

Ogólnie Grupa 01 reprezentująca 

największą grupę odpadów 

potraktowana została bez 

jakiejkolwiek analizy 

zapobiegać powstawaniu odpadów z tych 

procesów.” 

 

 

18.  

2.4.4. ODPADY 

Z 

WYBRANYCH 

GAŁĘZI 

GOSPODARKI

, KTÓRYCH 

ZAGOSPODA

ROWANIE 

STWARZA 

PROBLEMY, 

str. 92, grupa 06 

„Pomiędzy 2004 a 2013 

rokiem 

ilość odpadów z tej grupy 

spadła 

z 2 424,7 do 2 149,7 tys. 

Mg (w roku 2011 

wyniosła 2 926,4 tys. 

Mg).” 

 

Prosimy o wyjaśnienie 

zapisu. 

Kiedy spadło? Analiza na podstawie 

wybranych wartości jest bezcelowa i 

wprowadza w błąd czytelnika. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga przyjęta. 

 

 

19.  

2.4.4. ODPADY 

Z 

WYBRANYCH 

GAŁĘZI 

GOSPODARKI

, KTÓRYCH 

ZAGOSPODA

ROWANIE 

STWARZA 

PROBLEMY, 

str. 93. Kropka 

3 i 4 

„• planowanie i 

projektowanie prac 

wydobywczych w sposób, 

zapewniający 

optymalne wykorzystanie 

zasobów i uzyskanie 

produktu o najwyższych 

parametrach, 

• ograniczenie, o ile jest 

to możliwe, eksploatacji 

pokładów „cienkich” 

wykorzystującej stare 

technologie wydobywcze 

prowadzące do 

niskoefektywnej 

gospodarki złożem; 

Proponuje się zapis: 

Optymalne wykorzystanie 

zasobów, przy 

zastosowaniu najlepszych 

dostępnych technologii 

zapewniających 

maksymalne wykorzystanie 

surowca przy ograniczeniu 

powstawania odpadów 

Pozostawienie zapisów w kropce 3 i 4 

powoduje, że są one do siebie sprzeczne. 

Zapis „planowanie i projektowanie prac 

wydobywczych w sposób, zapewniający 

optymalne wykorzystanie zasobów i 

uzyskanie produktu o najwyższych 

parametrach” mówi o wykorzystaniu 

zasobów a zapis  „ograniczenie, o ile jest 

to możliwe, eksploatacji pokładów 

„cienkich” wykorzystującej stare 

technologie wydobywcze prowadzące do 

niskoefektywnej gospodarki złożem; 

wykorzystanie złóż o wyższych 

koncentracjach” wskazuje, żeby 

pozostawiać surowiec, gdyż jego 

wydobycie wygeneruje odpad. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga nieprzyjęta. 

Zapis 

„ograniczenie, o ile jest to możliwe, 

eksploatacji pokładów „cienkich” 

wykorzystującej stare technologie 

wydobywcze prowadzące do niskoefektywnej 

gospodarki złożem nie wskazuje 

obligatoryjnie na konieczność zaniechania 

eksploatacji pokładów cienkich, lecz 

wskazuje na konieczność stosowania nowych 

technologii wydobywczych, które generują 

mniejsza ilość odpadów niż stare technologie. 
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wykorzystanie złóż o 

wyższych koncentracjach” 

W górnictwie zwłaszcza podziemnym raz 

pozostawiony surowiec nie zostanie już 

nigdy wydobyty. 

20.  

2.4.4. ODPADY 

Z 

WYBRANYCH 

GAŁĘZI 

GOSPODARKI

, KTÓRYCH 

ZAGOSPODA

ROWANIE 

STWARZA 

PROBLEMY, 

str. 95 tekst pod 

tabelą 34 

 

Proponuje się podanie 

danych w odniesieniu do 

masy powstałego 

„produktu” np. 0,6 Mg 

skały płonnej na 1 Mg 

węgla kamiennego, ),98Mg 

odpadów poflotacyjnych na 

1kg miedzi itd. … 

Podawanie ilości odpadów bez 

odniesienia do wydobycia nie pokazuje, 

czy branża ogranicza ilość odpadów, czy 

ogólnie wydobycie. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Zweryfikowano zapis. 

  

aktualny zapis akapitu pod tabelą: 

 

„Z danych prezentowanych w tabeli 32 

wynika, że ilość odpadów z grupy 01 

wytworzonych w poszczególnych latach 

systematycznie wzrasta. Powyższy trend w 

latach 2011-2013 w głównej mierze wynikał 

z faktu wzrostu ilości produkcji: węgla 

kamiennego (o 0,7 mln Mg, tj. ok. 0,9%), 

węgla brunatnego (o 3 mln Mg, tj. ok. 4,8%) 

oraz rud miedzi (o 1 mln Mg, tj. ok. 3,2%). W 

latach 2004-2008 tendencja masy odpadów 

wytwarzanych z grupy 01 była malejąca (z 70 

507,8 tys. Mg do 63 259,0 tys. Mg).”. 

 

21.  

2.4.4. ODPADY 

Z 

WYBRANYCH 

GAŁĘZI 

GOSPODARKI

, KTÓRYCH 

ZAGOSPODA

ROWANIE 

STWARZA 

PROBLEMY, 

Odpady z grupy 10 

Brakuje zapisów 

wskazujących kierunki 

działań, aby było lepiej 

Problemem grupy 10 jest niestabilność 

składu powstających odpadów, co 

sprawia, że trudno opracować technologię 

ich odzysku. Druga kwestia to spalanie 

biomasy, która odbiera właściwości 

wiążące i stąd odpad staje się 

bezużyteczny w budownictwie i 

górnictwie, gdzie najpowszechniej 

znajdował zastosowanie. Duże koszty 

wydobycia surowców z podsadzka 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Możliwości zapobiegania powstawaniu, 

redukcji ilości wytwarzanych odpadów z 

procesów termicznych oraz wskazanie 

kierunków działań znajdują się na str. 73 oraz 

str. 107-108. 

 

Istnieje wiele różnych metod 

zagospodarowania UPS (ubocznych 
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str. 105 powodują także ograniczenie zużycia 

odpadów z grupy 10. Stąd należy 

wskazać inne kierunki ich możliwego 

odzysku. Polecana literatura autorów: 

Małolepszy J., Piotrowski Z., 

Mazurkiewicz M., Giergiczny Z. i in. 

produktów spalania) tj. odpadów z grupy 10. 

Nie znajduje się uzasadnienia do 

wskazywania konkretnych technologii 

odzysku tej grupy odpadów w Planie 

krajowym. Kwestie te są zbyt szczegółowe. 

Skład i możliwości wykorzystania odpadów z 

grupy 10 nie zależą wyłącznie od nośnika 

energii (tu np. biomasa), lecz także od 

stosowanej technologii energetycznego 

spalania paliw  (kotły pyłowe, fluidalne) oraz 

metody oczyszczania spalin. Powyższe często 

warunkuje konieczność wstępnego 

przetwarzania tych odpadów przed 

skierowaniem ich do gospodarczego 

wykorzystania. 

22.  

2.5. 

PODSUMOWA

NIE, str. 106 

„osiągnięto 

cel związany z objęcie 

m 100% mieszkańców 

systemem zbierania 

odpadów komunalnych” 

Stało się to fizycznie? Czy 

administracyjnie? Prosimy 

o wskazanie gminy, w 

której każdy mieszkaniec 

oddaje odpady do systemu i 

wnosi opłatę. 

Jest to zapis wielce mylący, ponieważ 

pomimo polepszenia się sytuacji w 

gospodarce odpadami komunalnymi 

istnieje wiele gospodarstw domowych, 

które nie uczestniczą w systemie. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach zobowiązała gminy do 

zorganizowania odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Właściciele nieruchomości są zobowiązani 

ponosić na rzecz gminy opłatę  

W przypadku gdy właściciel nieruchomości 

nie wnosi opłaty i nie przekazuje odpadów, 

ustawa wskazuje sposób kontroli i 

postępowania w takich sytuacjach. 
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23.  

3.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 111 

„Na potrzeby 

przeprowadzenia 

prognozowania tendencji 

zmian ilości 

wytwarzanych 

odpadów komunalnych na 

terenie Polski do roku 

2030 uwzględniono liczbę 

mieszkańców, 

uznając za rok bazowy 

2013 (wybór wynika z 

największej dostępność 

i informacji 

podsumowujących),” 

Wnioskuje się o przyjęcie 

jako rok bazowy roku 2014. 

Rok 2014 jest w pełni podsumowany 

przez Urzędy Marszałkowskie. Rok 2013 

uznaje się za najbardziej niewiarygodny 

sprawozdawczo ze względu na zmianę 

systemu odbierania odpadów w lipcu 

2013. Przygotowywane WPGO opierają 

swą prognozę na roku bazowym 2014. W 

zw. z tym zgodność z KPGO może być 

wątpliwa. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga przyjęta. 

24.  

3.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 112, 

wykres 3 

Wartości na wykresie i w 

powyższym opisie 

Proponuje się podanie 

metodyki wyliczania 

wzrostu ilości 

wytwarzanych odpadów 

 

 

 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga przyjęta. 
Uzupełniono opis założeń do prognozy. 
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25.  

3.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 112-

113, tab. 43 

j. w. j. w. 

j. w. Istnieje prawdopodobieństwo 

pomylenia pojęcia wytwarzania i 

zbierania odpadów. Niniejsze 

opracowanie wskazuje na wzrost masy 

wytwarzanych odpadów przy 

zmniejszaniu się liczby ludności, 

jednocześnie proponując szereg metod 

ograniczania powstawania odpadów. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga nieprzyjęta. 

Przyjęte założenia wskazują na tendencję 

wzrostu strumienia wytwarzanych odpadów. 

Potwierdzeniem tego faktu są dane 

pochodzące ze sprawozdawczości 

marszałków pomiędzy rokiem 2013, a 2014 r. 

– dla 13 województw odnotowany został b. 

wyraźny wzrost strumienia odpadów 

odebranych – średnio ok. 8%. 

26.  

3.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 113 

„Analiza danych udziału 

frakcji biodegradowalnej 

w ogólnym Strumieniu 

odpadów komunalnych 

zebranych selektywnie 

wykazuje wzrost 

Strumienia tych odpadów 

z 1,8% (2010r.), poprzez 

2,14% w 2011 r. oraz 

2,11% w 2012, aż do 

3,29% w roku 2013.” 

Proponuje się 

zweryfikowanie pojęć 

„procent (%)” a „punkt 

procentowy” 

Patrząc na przedstawione wartości 

najprawdopodobniej chodzi o punkty 

procentowe a nie wartość w procentach. 

Co znacząco zmienia wartość 

stwierdzenia. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga częściowo przyjęta. 

W obecnej wersji brak jest zapisu. 
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27.  

3.4.4. ODPADY 

Z 

WYBRANYCH 

GAŁĘZI 

GOSPODARKI

, KTÓRYCH 

ZAGOSPODA

ROWANIE 

STWARZA 

PROBLEMY 

Cały rozdział 

Rozdział jest kopią 2.4.4 . 

Wnosi się o przedstawienie 

prognozy na przyszłość w 

odniesieniu do konkretnych 

danych o prognozowanym 

wydobyciu, odpadach z 

energetyki itd. 

Stwierdzenia typu „będzie mniej”, 

„będzie więcej” są bardzo ogólne w 

przypadku odpadów stanowiących 50% 

masy wytwarzanych w kraju odpadów. 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga przyjęta. 

28.  

4.4.2. 

KOMUNALNE 

OSADY 

ŚCIEKOWE, 

str. 131 

4.4.2 

Proponuje się wskazanie 

KOŚ jako źródła do 

odzysku fosforu 

W krajach skandynawskich oraz w 

zachodniej europie KOŚ traktowane są 

jako Strategiczne źródło fosforu na co w 

Polsce nie zwraca się uwagi !!! 

https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i

6/i3/i9/i0/r16390/HudziakG_GlowneKier

unki.pdf 

 

Atmoterm 

S.A. 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

W pkt. 4.4.2 na str. 131 wśród celów 

wymieniono m.in. „dążenie do 

maksymalizacji stopnia wykorzystania 

substancji biogennych zawartych w 

osadach…”. Fosfor jako substancja biogenna 

zawarta w KOŚ został zatem już 

uwzględniony w projekcie aKPGO. 

 

 

https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i6/i3/i9/i0/r16390/HudziakG_GlowneKierunki.pdf
https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i6/i3/i9/i0/r16390/HudziakG_GlowneKierunki.pdf
https://suw.biblos.pk.edu.pl/resources/i1/i6/i3/i9/i0/r16390/HudziakG_GlowneKierunki.pdf
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29.  

Uwagi ogólne do całości dokumentu: 

W dokumencie winien się znaleźć wykaz wszelkich instalacji do gospodarowania odpadami (jako załącznik). Wskazując w tekście np. 

planowane ITPOK należałoby wskazać je na mapie, dla polepszenia odbioru czytającego.  

Największym brakiem dokumentu jest brak źródeł danych do których odnoszą się komentarze, oraz brak opisu metodyk szacowania i 

prognozowania. Ważnym jest, aby przynajmniej w przypadku odpadów komunalnych za rok bazowy do prognozowania przyjąć rok 

2014 i wskazać metodykę prognozowania, która pozwoli rozpocząć właściwą dyskusję, a w konsekwencji określić wytyczne prognoz dla 

WPGO. Przy odpadach komunalnych zaleca się analizowanie na danych dot. Masy na osobę, a następnie podawanie danych globalnych. 

 

 

 

Atmoterm 

S.A. 

. 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

W Planie zamieszczone zostały możliwie 

najbardziej aktualne i jednocześnie 

zweryfikowane informacje nt. liczby i mocy 

instalacji. 

 

Ponadto zamieszczono mapkę 

przedstawiającą istniejącą oraz nowo 

wybudowane spalarnie, jak również 

cementownie.  

Odnośnie źródeł danych – każdorazowo pod 

prezentowanymi danymi zamieszczana jest 

informacja o źródle. W aKpgo zawarty został 

opis metodyki szacowania i prognozowania. 

Natomiast planowane instalacje w oparciu o 

szczegółową analizę strumienia odpadów 

oraz potrzeb na terenie województwa będą 

wskazane w wpgo.   
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30.  
aKPGO20

14 

Uwaga odnosi 

się do całego 

dokumentu oraz 

w szczególności 

do: 

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, „Istniejące 

instalacje do 

odzysku i 

unieszkodliwian

ia odpadów 

komunalnych” – 

cały 

podrozdział; 

„Identyfikacja 

problemów w 

zakresie 

gospodarki 

odpadami 

komunalnymi, 

w tym 

odpadami 

żywności i 

innymi 

 

W dokumencie nie 

uwzględniono nowych 

technologii w zakresie 

przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych. 

Bilanse ( w tym Tabela 11) 

wyliczone zostały z 

uwzględnieniem wyłącznie 

mechaniczno – 

biologicznego i termicznego 

przetwarzania odpadów. 

Proponowane do 

uwzględnienia przy 

tworzeniu WPGO 

uwarunkowania gospodarki 

odpadami nie uwzględniają 

nowych technologii 

przetwarzania i odzysku 

odpadów.  Przyjęte cele w 

gospodarce odpadami nie 

uwzględniają wdrożeń 

nowych technologii 

przetwarzania i odzysku 

odpadów. 

Ilekroć wymieniane są 

technologie i metody 

przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz 

instalacje RIPOK, 

wnioskujemy o 

uwzględnienie nowych 

dostępnych technologii, 

Dostępne są nowe technologie 

przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych, co ustawodawca 

uwzględnił w ustawie z dnia 15 stycznia 

2015 r o zmianie ustawy o odpadach oraz 

niektórych innych ustaw: w definicji 

RIPOK (art. 35 ust.6 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012 r o odpadach) – 

dopuszczono „nowe, dostępne 

technologie”. Zmiana przepisów nie 

znalazła odzwierciedlenia w dokumencie 

aKPGO 2014. Nowe dostępne 

technologie, w tym np. technologia 

mechaniczno – cieplnego przetwarzania 

odpadów, są w Polsce wdrażane na skalę 

przemysłową i powinny zostać 

uwzględnione jako pełnoprawny i 

równoznaczny z innymi metodami sposób 

przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych. 

Ogólnopolska 

Izba 

Gospodarcza 

Recyklingu 

Uwaga nieprzyjęta. 

Tabela bilansu została zmodyfikowana. 

Natomiast aKpgo2014 żadnym zapisem nie 

wprowadza zakazu stosowania nowoczesnych 

technologii przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych. 

 

Nie wskazano jakie nowe technologie Izba 

ma na myśli. Tabela nr 11 zawiera dane nt. 

technologii, na których obecnie oparty jest 

system. 
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odpadami 

ulegającymi 

biodegradacji” – 

pkt 6 

4.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 125 

(pkt 3. bilans 

systemu 

zagospodarowa

nia odpadów) 

5.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str.135-

137: „w 

zakresie 

promowania 

recyklingu i 

zgodnie z definicją RIPOK. 
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przygotowania 

do ponownego 

użycia” oraz „w 

zakresie innych 

metod odzysku 

(i 

unieszkodliwian

ia odpadów)” 

ROZDZIAŁ 6. 

SPOSÓB 

MONITORING

U I OCENY 

WDRAŻANIA 

PLANU 

31.  
aKPGO20

14 

Uwaga odnosi 

się do całego 

dokumentu oraz 

w szczególności 

do: 

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 21, 34, 

4.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

„Zbyt niski udział 

odpadów selektywnie 

zbieranych w ogólnej 

masie odpadów skutkuje 

m. in. tym, iż polska 

gospodarka w 

niewystarczającym 

stopniu wykorzystuje 

potencjał 

zagospodarowania 

surowców wtórnych, które 

znajdują się w 

strumieniach odpadów.” 

„Zaplanowanie 

regionalnych instalacji 

niezbędnych do 

przetwarzania odpadów 

komunalnych 

Jako środek do osiągnięcia 

poziomów recyklingu 

uwzględnia się jedynie 

selektywną zbiórkę 

odpadów. Nie uwzględnia 

się odzysku i recyklingu 

odpadów surowcowych ze 

zmieszanych odpadów 

komunalnych, wykluczając 

rolę RIPOK w osiąganiu 

poziomów recyklingu. 

Jednocześnie (str.26) pisze 

się o planowaniu RIPOKów 

tak, aby osiągnięte zostały 

poziomy recyklingu, 

podczas gdy RIPOK w 

swojej definicji przetwarza 

zmieszane odpady 

W dyrektywie o odpadach 2008/98/WE 

określona jest hierarchia postępowania z 

odpadami oraz zapis „Stosując hierarchię 

postępowania z odpadami, o której mowa 

w ust. 1, państwa członkowskie 

podejmują środki sprzyjające 

rozwiązaniom, które dają najlepszy dla 

środowiska wynik całkowity. Może to 

oznaczać dla niektórych strumieni 

odpadów odstąpienie od tej hierarchii, 

jeżeli jest to uzasadnione zastosowaniem 

metodologii myślenia o cyklu życia, 

obejmującej całkowity wpływ związany z 

wytwarzaniem i gospodarowaniem takimi 

odpadami.” Oznacza to, że selektywna 

zbiórka nie musi być jedynym środkiem 

w dążeniu do celu osiągnięcia 

wyznaczonych przez UE poziomów 

Ogólnopolska 

Izba 

Gospodarcza 

Recyklingu 

Uwaga nieprzyjęta. 

aKpgo żadnym zapisem nie wprowadza 

zakazu uzyskiwania wymaganych poziomów 

odzysku i recyklingu ze zmieszanych 

odpadów komunalnych, nie jest także 

wykluczana (czy nawet marginalizowana) 

rola RIPOK w osiąganiu poziomów 

recyklingu. 

aKpgo wyraźnie wskazuje, iż MBP są 

elementem systemu zagospodarowania 

odpadów w kraju. Niezbędne natomiast 

będzie ich dostosowywanie w kierunku 

przetwarzania odpadów selektywnie 

zebranych. 

Selektywna zbiórka nie jest wskazywana jako 

jedyny środek w dążeniu do celu osiągnięcia 

wyznaczonych przez UE poziomów 

recyklingu odpadów 
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ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI,  

5.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI 

 

wytwarzanych w regionie 

i ich budowa okazały się 

konieczne, żeby możliwe 

było zrealizowanie 

obowiązków 

wynikających z dyrektyw 

unijnych, tzn. osiągnięcie 

we wskazanym terminie 

odpowiednich poziomów 

ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 

ulegających 

biodegradacji 

kierowanych do 

składowania (…), a także 

poziomów recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia oraz 

odzysku innymi metodami 

papieru, metali, tworzyw 

sztucznych, szkła (…). 

komunalne. Zapisy te 

wykluczają się. 

recyklingu odpadów. 

Należy zwrócić uwagę, że na rynku 

istnieje technologia, która pozwala na 

maksymalizację odzysku i recyklingu 

surowców wtórnych bez potrzeby 

selektywnej zbiórki odpadów. która może 

być stosowana w regionalnych 

instalacjach przetwarzania odpadów 

komunalnych i przyczynić się do ich 

realnego wpływu na osiąganie poziomów 

recyklingu i odzysku odpadów. 

Technologia ta została zauważona i 

wyróżniona w konkursie GreenEvo 

objętego patronatem Ministra 

Środowiska. 

 

Osiągnięciu wymaganych poziomów ma 

służyć zarówno selektywne zbieranie 

odpadów „u źródła” jak i ich przetwarzanie w 

regionalnych instalacjach, jak również inne 

działania wskazane w projekcie.  

32.  
aKPGO20

14 

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 31-33, 

„Istniejące 

„Należy przewidzieć w 

projektowaniu przyszłych 

ITPOK możliwości 

przekształcania 

zmieszanych odpadów 

komunalnych i RDF.” 

Tabela 11. Bilans 

dostępności odpadów 

komunalnych w stosunku 

do mocy przerobowych 

instalacji ITPOK. 

Zapisy są niespójne. 

Przewiduje się termiczne 

przekształcanie 

zmieszanych odpadów 

komunalnych w 

planowanych ITPOK. Z 

wyliczenia bilansu 

dostępności odpadów 

komunalnych wynika 

natomiast, że do ITPOK 

trafiać będą odpady 

 

Ogólnopolska 

Izba 

Gospodarcza 

Recyklingu 

Uwaga częściowo przyjęta. 

Nie stwierdzono żadnej niespójności zapisów. 

Naturalnym jest, iż należy przewidzieć i 

uwzględniać fakt, iż część odpadów 

zmieszanych (resztkowych) będzie termicznie 

przekształcana w realizowanych ITPOK.  

Zapis dotyczący termicznego przekształcania  

przeredagowano w taki sposób, że dotyczy 

budowy zakładów termicznego 

przekształcania odpadów komunalnych z 

komponentem przekształcania odpadów 
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instalacje do 

odzysku i 

unieszkodliwian

ia odpadów 

komunalnych” 

komunalne po oddzieleniu 

frakcji do recyklingu i 

frakcji skierowanej do 

biologicznego 

przekształcania w 

istniejących instalacjach 

MBP. 

pochodzących z przetworzenia odpadów 

komunalnych oraz RDF. 

Natomiast  tabela bilansu odpadów została 

przeformułowana. 

33.  
aKPGO20

14 

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 29-30 

„W planowaniu 

gospodarki odpadami 

uwzględniono w aKPGO 

2014 założenia zawarte w 

Komunikacie Komisji do 

Parlamentu 

Europejskiego (…) 

I przyjęto, uwzględniając 

możliwości i realia 

gospodarki odpadami, w 

aKPGO 2014 etapy 

pośrednie w realizacji 

zaplanowanych celów”. 

Niektóre zapisy z 

Komunikatu Komisji 

zostały pominięte. Zgodnie 

z przytoczonym 

dokumentem kraje 

członkowskie nie powinny 

wspierać spalania odpadów, 

które mogą być przekazane 

do recyklingu (jeśli jest to 

możliwe od strony 

technicznej, opłacalne od 

strony ekonomicznej i 

bezpieczne dla środowiska) 

Planuje się całkowity zakaz 

spalania takich odpadów. W 

praktyce oznaczać to będzie 

zakaz spalania odpadów 

zmieszanych. Planowane 

jest także wprowadzenie lub 

podwyżki podatku od 

spalania odpadów (Annex I 

 

Ogólnopolska 

Izba 

Gospodarcza 

Recyklingu 

Uwaga częściowo przyjęta. 

Żadne z zapisów Komunikatu nie zostały 

pominięte. 

Projekt aKpgo podkreśla w sposób 

szczególny zasadność rozważenia planowania 

budowy ITPOK – tak by osiągnięcie 

ambitnych celów w zakresie odzysku i 

recyklingu było możliwe. Zapisy aKpgo w 

tym zakresie powinny być analizowane w 

sposób całościowy, a nie punktowy 

(fragmentaryczny). Ponadto w kierunkach 

działań zawarto zapisy ograniczające 

możliwość pozyskania finansowania na takie 

instalacje, jeżeli udział w województwie lub 

kraju masy termiczne przekształconych 

odpadów komunalnych oraz odpadów 

pochodzących z przetworzenia odpadów  

komunalnych w stosunku do wytworzonych 

odpadów komunalnych przekroczy 30%. 

W planie również zamieszczono zapisy 

sugerujące wzrost stawek opłat za termiczne 
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COM(2014) 397 final, 

Brussels. 2.7.201). 

Natomiast w aKPGO 2014 

planuje się, iż ważnym 

elementem systemu 

gospodarki odpadami będą 

ITPOKi, przekształcające 

również zmieszane odpady 

komunalne, co niezgodne 

jest z zapisami 

przytoczonego dokumentu. 

oraz MBP przetwarzanie odpadów. 

Niemniej jednak ITPOK są i będą 

uzupełniającym elementem systemu 

gospodarki odpadami (szczególnie dla 

odpadów resztkowych, których nie ma już 

możliwości dalszegozagospodarowania w 

procesach recyklingu)   

34.  
aKPGO20

14 

ROZDZIAŁ 1. 

WSTĘP, str. 10 

,,Zasadnym jest dalsze 

dążenie do kształtowania 

systemu opłat za 

korzystanie ze 

środowiska, w taki 

sposób, aby wymuszać 

minimalizację 

składowania takich 

odpadów, które mogą i 

powinny zostać 

zagospodarowane w inny 

sposób. W związku z 

powyższym wskazać 

należy na zasadność 

progresywnego wzrostu 

stawek tych opłat, tak by 

w coraz to większym 

stopniu wpływały one na 

należyte i zgodne z 

hierarchią sposobów 

postępowania z 

W obecnym systemie opłat 

za korzystanie ze 

środowiska nie ma 

rozróżnienia 

technologicznego. Opłatę 

nalicza się za składowanie 

odpadów. Ze względu na 

różnorodność rozwiązań 

technologicznych proponuje 

się odejście od rozliczenia 

podmiotów jedynie za 

rodzaj technologii 

(termiczne przekształcanie 

lub mechaniczno-

biologiczne przetwarzanie). 

Proponuje się 

wprowadzenie wskaźnika - 

osiągniętego poziomu 

odzysku i recyklingu wg 

którego instalacje powinny 

być rozliczane. 

 

Ogólnopolska 

Izba 

Gospodarcza 

Recyklingu 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Celem zawarcia w planie tych zapisów jest 

odpowiednie ukształtowanie stawek opłat - w 

taki sposób, aby w coraz to większym stopniu 

wpływały one na należyte i zgodne z 

hierarchią sposobów postępowania z 

odpadami. Zalecenia te są spójne z 

opracowaniem Komisji Europejskiej pt. 

„Roadmap for Poland”. 

Natomiast tekst został usunięty ze wstępu, a 

kwestie dotyczące opłat za korzystanie ze 

środowiska (za składowanie) zawarto w 

rozdziale dotyczącym kierunków działań. 

Propozycja koncepcji wprowadzenia opłaty 

uzależnionej od osiąganych poziomów 

odzysku i recyklingu, wymagałaby zmiany 

istniejącego systemu prawodawstwa (m.in. 

Prawo ochrony środowiska). 

Opłata uzależniona od poziomu odzysku i 

recyklingu, nie byłaby opłatą za korzystanie 
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odpadami. Należy 

wypracować nowe 

podejście w odniesieniu 

do opłat za termiczne oraz 

mechaniczno-biologiczne 

przetwarzanie odpadów. 

Podejście to powinno 

opierać się na założeniu, 

zgodnie z którym 

recykling odpadów w 

ujęciu całościowym 

będzie ekonomicznie 

bardziej opłacalny 

(odpowiednie 

kształtowanie stawek 

opłat za korzystanie ze 

środowiska) niż termiczne 

czy mechaniczno-

biologiczne przetwarzanie 

odpadów”. 

ze środowiska, a jedynie opłatą za 

efektywność stosowanej technologii. Ponadto 

warto zaznaczyć, iż nie zawsze dążenia do 

maksymalizacji odzysku uznać należy za 

uzasadnione (uwzględniając LCA, w tym 

fakt, iż stosowanie b. wydajnych urządzeń 

może wymagać np. większego zużycia 

energii). 

 

Nie ma uzasadnienia dla wprowadzenia 

kolejnych poziomów odzysku i recyklingu 

(innych niż nałożone obecnie na gminy). To 

istniejące poziomy recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia mają 

pośrednio wymusić, zarówno efektywną 

zbiórkę u źródła, jak i wykorzystywanie 

efektywnych technologii do przetwarzania 

odpadów. Należy zaznaczyć, że system opłat 

za korzystanie ze środowiska ma za zadanie 

domykać obowiązki wynikające z ustaw z 

zakresu gospodarki odpadami. 

35.  
aKPGO20

14 

ROZDZIAŁ 1. 

WSTĘP, str. 11 

,,Aktualizacja Krajowego 

planu gospodarki 

odpadami realizuje cel 

Poprawa stanu 

środowiska strategii 

BEiŚ, a w szczególności 

wpisuje się w kierunek 

interwencji 3.2. 

Racjonalne 

gospodarowanie 

odpadami, w tym 

W omawianym dokumencie 

brakuje narzędzi służących 

do wdrażania i wspierania 

efektywnych  ekonomicznie  

i ekologicznie technologii 

odzysku. Przedstawiane w 

dokumencie bilanse 

również nie uwzględniają 

możliwości wdrażania 

nowych technologii. 

 

Ogólnopolska 

Izba 

Gospodarcza 

Recyklingu 

Uwaga częściowo uwzględniona. 

Tabela bilansu została zmodyfikowana. 

Natomiast aKpgo2014 wskazuje konkretne 

cele i kierunki działania, których osiągnięcie 

będzie wymagało wdrażania efektywnych  

ekonomicznie i ekologicznie technologii 

odzysku. 

Ponadto brak doprecyzowania, o jakie nowe 

technologie chodzi. 
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wykorzystanie ich na cele 

energetyczne. 

Działaniami, 

realizowanymi w tym 

kierunku, znajdującymi 

odzwierciedlenie w 

aKPGO 2014 są: 

- zapewnienie 

funkcjonowania systemu 

selektywnego 

zbierania/odbierania 

odpadów komunalnych, 

- zredukowanie liczby 

nieefektywnych, lokalnych 

składowisk odpadów 

innych niż niebezpieczne i 

obojętne, 

- wdrażanie i wspieranie 

niskoodpadowych 

technologii produkcji oraz 

efektywnych ekonomicznie 

i ekologicznie technologii 

odzyski i 

unieszkodliwiania.” 
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36.  
aKPGO20

14 

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 30. 

,,Przy planowaniu 

budowy instalacji do 

termicznego 

przekształcania odpadów 

komunalnych, należy w 

planach wojewódzkich 

uwzględnić znaczącego 

odbiorcę RDF jakim są 

cementownie oraz zakłady 

energetyczne.” 

RDF, czyli paliwo 

alternatywne jest odpadem 

o kodzie 191210, w 

związku z czym może być 

przetwarzane w instalacjach 

posiadających stosowne 

zezwolenia i prowadzących 

proces termicznego 

przekształcania odpadów. 

 

Ogólnopolska 

Izba 

Gospodarcza 

Recyklingu 

Uwaga nieprzyjęta. 

Plan nie wskazuje, iż RDF nie może być 

przetwarzany w instalacjach posiadających 

stosowne zezwolenia i prowadzących proces 

termicznego przekształcania odpadów. 

aKpgo wskazuje, iż przy planowaniu budowy 

takich instalacji (z perspektywy popytu i 

podaży) kluczowe jest uwzględnienie odbioru 

RDF przez cementownie oraz zakłady 

energetyczne. 

37.  
aKPGO20

14 

2.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 30. 

Zapis taki 

pojawia się w 

omawianym 

dokumencie 

kilkukrotnie. 

,, - cele w zakresie 

gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

do których Polska 

powinna dążyć (w 

szczególności 

odpowiednie poziomy 

recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia 

czterech frakcji w 

wysokości minimum 40% 

ich masy do 2020 r. 

ogólnej masy odpadów 

komunalnych w wysokości 

50% do 2025 r.” 

Zgodnie z aktualnie 

obowiązującymi przepisami 

prawa (Rozporządzenie 

Ministra Środowiska z dnia 

29 maja 2012 r. w sprawie 

poziomów recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów 

komunalnych) wymagane 

jest osiągniecie poziomu 

50% do 2020 r. 

 

Ogólnopolska 

Izba 

Gospodarcza 

Recyklingu 

Uwaga przyjęta. 
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38.  
aKPGO20

14 

2.5. 

PODSUMOWA

NIE, str. 107 

,,Poziomy odzysku i 

recyklingu odpadów 

opakowaniowych w latach 

2011-2013 stopniowo 

spadały, jednak znacząco 

przekraczały wymagane w 

poszczególnych latach 

poziomy” 

Dokument nie zawiera 

danych potwierdzających 

tego stwierdzenia. 

 

Ogólnopolska 

Izba 

Gospodarcza 

Recyklingu 

Uwaga przyjęta. 

 

39.  
aKPGO20

14 

4.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 126 

,,10. Ograniczenie liczny 

miejsc nielegalnego 

składowania odpadów 

komunalnych.” 

Krajowy Plan Gospodarki 

Odpadami jako 

najważniejszy dokument 

tego sektora powinien 

wskazywać maksymalne 

cele, do których Polska 

powinna dążyć. W związku 

z tym proponuje się 

wprowadzenie zapisu – 

Wyeliminowanie 

nielegalnego składowania 

odpadów.  

 

Ogólnopolska 

Izba 

Gospodarcza 

Recyklingu 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Istniejący zapis uwzględnia działanie na 

wypadek powstania nowych miejsc 

nielegalnego składowania odpadów. 

40.  
aKPGO20

14 

4.2.5. 

OPAKOWANI

A I ODPADY 

OPAKOWANI

OWE, str. 129 

,,8.ograniczenie 

stosowania nieuczciwych 

praktyk w zakresie 

wystawiania dokumentów 

potwierdzających 

przetworzenie odpadów 

opakowaniowych.” 

Krajowy Plan Gospodarki 

Odpadami jako 

najważniejszy dokument 

tego sektora powinien 

wskazywać maksymalne 

cele, do których Polska 

powinna dążyć. W związku 

z tym proponuje się 

wprowadzenie zapisu – 

Wyeliminowanie 

stosowania nieuczciwych 

 

Ogólnopolska 

Izba 

Gospodarcza 

Recyklingu 

Uwaga przyjęta. 
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praktyk w zakresie 

wystawiania dokumentów 

potwierdzających 

przetworzenie odpadów 

opakowaniowych.   

 

 

 

 

41.  
aKPGO20

14 

5.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 137 

,,15.5 po dokonaniu 

analizy strumienia 

odpadów komunalnych 

dążyć do wykorzystania 

potencjału 

wysokoenergetycznej 

frakcji odpadów (RDF) 

powstałej z 

funkcjonowania instalacji 

do MBP w instalacjach 

dedykowanych do 

wytwarzania energii 

(elektrownie, 

elektrociepłownie, 

ciepłownie, 

cementownie), w stopniu 

niestanowiącym 

zagrożenia dla ustalonych 

poziomów przygotowania 

do ponownego użycia i 

recyklingu.” 

Frakcja 

wysokoenergetyczna (RDF) 

może być termicznie 

przekształcana w 

instalacjach posiadających 

stosowne zezwolenie. 

Zgodnie z obowiązującymi 

przepisami frakcja ta może 

zostać wykorzystana 

jedynie w cementowniach 

lub 

spalarniach/współspalarniac

h odpadów.  Nie istnieją 

przepisy prawa 

umożlwiające 

wykorzystanie tej frakcji do 

wytwarzania energii w 

elektrowniach, 

ciepłowniach, 

elektrociepłowniach. 

 

 

Ogólnopolska 

Izba 

Gospodarcza 

Recyklingu 

Uwaga przyjęta. 
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uwagi 
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42.  
aKPGO20

14 

ROZDZIAŁ 1. 

WSTĘP, str.10 

„Należy wypracować 

nowe podejście w 

odniesieniu do opłat za 

termiczne oraz 

mechaniczno-biologiczne 

przetwarzanie odpadów. 

Podejście to powinno 

opierać się na założeniu, 

zgodnie z którym 

recykling odpadów w 

ujęciu całościowym 

będzie ekonomicznie 

bardziej opłacalny 

(odpowiednie 

kształtowanie stawek 

opłat za korzystanie ze 

środowiska) niż termiczne 

czy mechaniczno-

biologiczne przetwarzanie 

odpadów.” 

…..Proponujemy 

Dla niektórych strumieni 

odpadów należy 

przewidzieć odstąpienie od 

hierarchii, jeżeli jest to 

uzasadnione zastosowaniem 

metodologii myślenia o 

cyklu życia, obejmującej 

całkowity wpływ związany 

z wytwarzaniem i 

gospodarowaniem takimi 

odpadami. Np. przemysł 

cementowy realizując co-

processing paliw 

alternatywnych 

wykorzystuje odpady, które 

nie mogą być kierowane 

wprost do recyklingu z 

różnych powodów: ze 

względu na nieopłacalność 

ekonomiczną, nie ma 

odpowiedniego rynku na 

Uważamy, że co-processing paliw 

alternatywnych w cementowniach 

powinien być mocniej zaakcentowany, 

ponieważ jest to najlepszy sposób 

zagospodarowania odpadów z punktu 

widzenia środowiskowego, społecznego i 

ekonomicznego oraz uwzględniając 

założenia nowej strategii gospodarki o 

obiegu zamkniętym. Wykorzystuje się 

odpad w całości – jego część organiczną 

jako ciepło i nieorganiczną jako surowiec 

– oszczędzając przy tym zasoby naturalne 

i  nie generując dodatkowych odpadów. 

Stowarzyszeni

e 

Producentów 

Cementu 

 

Uwaga nieprzyjęta. 

Możliwości przetwarzania odpadów w 

cementowniach są wystarczająco 

zaakcentowane.  

Strategia gospodarki o obiegu zamkniętym w 

wersji przyjętej przez UE nie obejmuje 

termicznego przekształcania odpadów.- 
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Zgłaszający 

uwagi 
stanowisko 

uzupełnienie akapitu 

zgodnie z treścią uwagi. 

produkty, które są 

wynikiem recyklingu, 

recykling nie jest 

najlepszym wyborem ze 

względów środowiskowych, 

powodując wzrost śladu 

węglowego. Dodatkowo, 

co-processing w 

cementowni pozwala 

efektywnie wykorzystać 

cały odpad - zarówno jego 

część organiczną w postaci 

ciepła, jak i substancję 

nieorganiczną, jako 

wartościowy wsad 

materiałowy. 

43.  
aKPGO20

14 

2.4.2. 

KOMUNALNE 

OSADY 

ŚCIEKOWE, 

str.78 

„Komunalne osady 

ściekowe są również 

przetwarzane poza 

instalacjami głównie w 

procesie odzysku R10 (co 

w 2013 roku stanowiło 

167,4 tys. Mg s.m./rok). 

Komunalne osady 

ściekowe przetwarzane są 

również w 

kompostowniach, 

biogazowniach, 

współspalane w 

cementowniach, a także 

unieszkodliwiane na 

składowiskach.”…..Propo

Warto dodać, że 

cementownia stanowi 

ciekawą alternatywę dla 

tradycyjnych metod 

zagospodarowania osadów 

ściekowych, oferując 

całoroczne rozwiązanie 

problemu ich 

zagospodarowania. 

Ponadto, w przypadku 

cementowni popiół po 

spaleniu osadów z 

powodzeniem zastępuje 

surowce naturalne i jest 

wbudowywany  w strukturę 

mineralną klinkieru 

 

Stowarzyszeni

e 

Producentów 

Cementu 

 

Uwaga przyjęta. 
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nujemy uzupełnienie 

akapitu zgodnie z treścią 

uwagi. 

cementowego. 

44.  
aKPGO20

14 

2.4.3. ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI INNE NIŻ 

KOMUNALNE

, 

str. 83 

„Najważniejszym 

problemem w gospodarce 

odpadami z grupy 02 jest 

to, że wiele gałęzi 

przemysłu rolno-

spożywczego działa w 

trybie kampanii. W 

praktyce oznacza to, że w 

krótkim czasie w jedno 

miejsce dostarczany jest 

nietrwały surowiec (tj. 

podlegający szybkim 

przemianom składu 

fizyczno-chemicznego), z 

którego powstaje 

natychmiast duża ilość 

równie nietrwałych 

odpadów. Powoduje to 

cykliczność pracy części 

instalacji do 

przetwarzania odpadów, 

a także kłopoty z 

transportem na większe 

odległości.” 

…..Proponujemy 

uzupełnienie akapitu 

zgodnie z treścią uwagi. 

Mączki mięsno-kostne 

mogą być dobrym paliwem 

alternatywnym dla 

cementowni prze cały rok. 

Cementownie mają 

wieloletnie doświadczenie 

w tym zakresie i mogą w 

sposób bezpieczny 

zagospodarowywać te 

odpady w swoich 

instalacjach. 

 

Stowarzyszeni

e 

Producentów 

Cementu 

 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Nie znajduje się uzasadnienia dla 

szczególnego podkreślania możliwości 

przetwarzania mączek mięsno-kostnych w 

cementowniach. 

Zapis do którego proponowane jest 

uzupełnienie akapitu nie dotyczy mączek 

mięsno-kostnych, lecz przemysłu 

sezonowego. 

 

Niniejszy rozdział skupia się przede 

wszystkim na odpadach z produkcji rolnej i 

leśnej, w tym z przetwórstwa żywności. 

 

 

45.  
aKPGO20

14 

3.1. ODPADY 

KOMUNALNE

„Większy strumień 

opadów powinien także 

Przemysł cementowy o lat 

stosuje paliwa alternatywne 
 

Stowarzyszeni

e 
Uwaga częściowo przyjęta. 

Wybrane informacje (m.in. zdolności 
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, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, 

str. 115 

podlegać odzyskowi 

energii.” 

…..Proponujemy 

uzupełnienie akapitu 

zgodnie z treścią uwagi. 

na bazie odpadów 

komunalnych (ang. RDF - 

Refused Derived Fuels). 

Jest to efektywna metoda 

zagospodarowania odpadów 

komunalnych pozwalająca 

nie tylko na odzysk 

energetyczny, ale także na 

recykling materiałowy 

odpadów. Obecnie, w 

przemyśle cementowym w 

Polsce wykorzystuje się 

około 1 mln ton RDF. 

Zawartość frakcji 

komunalnej w takich 

paliwach może być 

zróżnicowana, ale można 

przyjąć, że przemysł 

cementowy 

zagospodarowuje rocznie 

powyżej 600 tys. odpadów 

komunalnych. W 

najbliższych latach w 

planach rozwoju co-

processingu przewiduje się 

wzrost zużycia RDF nawet 

do 1,6 mln ton rocznie, co 

będzie oznaczać możliwość 

zagospodarowania w 

cementowniach nawet do 

1,2 mln ton odpadów 

komunalnych w postaci 

Producentów 

Cementu 

 

przetwórcze odpadów w cementowniach) 

przekazane przez SPC zostały zamieszczone 

w projekcie. 
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paliwa alternatywnego. 

46.  
aKPGO20

14 

5.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 137 

„15.4. dokonanie analizy 

strumienia odpadów 

komunalnych w regionach 

gospodarki odpadami 

komunalnymi i w oparciu 

o wyznaczone cele (w 

szczególności konieczność 

przekazania odpowiedniej 

masy odpadów do 

recyklingu) projektować 

moce przerobowe 

instalacji do 

zagospodarowania 

odpadów komunalnych w 

regionach. Niezbędne jest 

zweryfikowanie na etapie 

opracowywania 

aktualizacji 

poszczególnych WPGO 

potrzeb inwestycyjnych w 

danym regionie, w tym 

zasadności tworzenia 

nowych instalacji w 

szczególności MBP oraz 

do termicznego 

przekształcania odpadów 

komunalnych, a także 

dopasowanie ich mocy 

przerobowych do 

aktualnych i 

prognozowanych potrzeb 

Projektując  moce 

przetwórcze odpadów 

komunalnych należy 

uwzględnić istniejąca 

infrastrukturę w tym 

zakresie. Dotyczy to 10 

zakładów przemysłu 

cementowego, które 

współspalają paliwa 

alternatywne, z czego około 

90% stanowią paliwa na 

bazie odpadów 

komunalnych. 

Cementownie oceniają 

swoje zapotrzebowanie na 

takie paliwa na około 16 

mln ton, co oznacza 

zagospodarowanie nawet do 

1,2 mln ton odpadów 

komunalnych. Dodatkowo, 

odzysk materiałowy, który 

ma miejsce w piecu 

cementowym podczas 

współspalania takich paliw 

(popiół) można uwzględnić 

przy rozliczaniu poziomów 

recyklingu odpadów 

komunalnych na poziomie 

gminy. 

 

Stowarzyszeni

e 

Producentów 

Cementu 

 

Uwaga częściowo przyjęta. 

Wybrane informacje (m.in. zdolności 

przetwórcze odpadów w cementowniach) 

przekazane przez SPC zostały zamieszczone 

w projekcie. 
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w tym zakresie (w tym 

uwzględnienie specyfiki 

zagospodarowywanego 

strumienia odpadów – w 

szczególności w 

kontekście możliwości 

wykorzystania RDF).” 

…..Proponujemy 

uzupełnienie akapitu 

zgodnie z treścią uwagi. 

47.  
aKPGO20

14 

ROZDZIAŁ 6. 

SPOSÓB 

MONITORING

U I OCENY 

WDRAŻANIA 

PLANU, str. 

145 

„W sprawozdaniach z 

realizacji wojewódzkich 

planów gospodarki 

odpadami będą 

zamieszczone także 

wykazy instalacji do 

zagospodarowania 

odpadów komunalnych 

według stanu na ostatni 

dzień okresu 

sprawozdawczego, z 

wydzieleniem: 

− kompostowni 

selektywnie zbieranych 

odpadów organicznych, 

− zakładów fermentacji, 

− zakładów mechaniczno-

biologicznego 

przetwarzania 

zmieszanych odpadów 

komunalnych, 

− sortowni odpadów 

- cementowni jako 

współspalarni paliw 

alternatywnych 

produkowanych na bazie 

odpadów komunalnych, 

 

Stowarzyszeni

e 

Producentów 

Cementu 

 

Uwaga przyjęta. 
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komunalnych selektywnie 

zebranych, 

− sortowni odpadów 

zmieszanych, 

− sortowni odpadów 

zbieranych selektywnie,” 

- …..Proponujemy 

uzupełnienie akapitu 

zgodnie z treścią uwagi. 

48.  
aKPGO20

14 
Uwaga ogólna  

Aktualizacja KPGO 

powinna określać ścieżki i 

zasady tworzenia oraz 

sposoby konsultacji planów 

inwestycyjnych będących 

załącznikami do 

wojewódzkich planów 

gospodarki odpadami. 

Aktualizacja KPGO nie wskazuje 

konkretnych projektów inwestycyjnych, 

tylko cele, które mają być osiągnięte.  W 

projekcie aktualizacji Krajowego planu 

gospodarki odpadami, trudno w 

szczególności dostrzec szczegółowe 

informacje oraz kierunki odnośnie 

wydatkowania funduszy UE. Zbyt 

ogólny i nieprecyzyjny charakter 

projektu aktualizacji KPGO powoduje 

sytuację, iż trudno będzie przewidzieć, w 

szczególności przez inwestorów 

prywatnych, kierunki inwestycji w 

gospodarce odpadami,  w szczególności 

współfinansowanych z funduszy UE. W 

rezultacie znacznie utrudnione może być 

planowanie lub kontynuowanie 

inwestycji – a być może średnio i 

długoterminowo, utrzymanie zakładów 

prywatnych wobec inwestycji 

prowadzonych przez samorządy. 

Polska Izba 

Gospodarki 

Odpadami 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Celem aKpgo nie jest określenie zasad 

sposobu konsultacji planów inwestycyjnych 

będących załącznikami do wojewódzkich 

planów gospodarki odpadami. 

 

Wskazaniu planowanych inwestycji w 

zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 

służą plany inwestycyjne, stanowiące 

załączniki do aktualizowanych wojewódzkich 

planów gospodarki odpadami. 

Natomiast kierunki wydatkowania funduszy 

powinny być zgodne z kierunkami działań 

wskazanymi w akpgo. 

49.  
aKPGO20

14 

4.2.5. 

OPAKOWANI
 

Proponujemy 

niewyznaczanie w punkcie 

Ministerstwo Środowiska przygotowuje 

opracowanie opisujące stan faktyczny 

Polska Izba 

Gospodarki 

Uwaga nieprzyjęta. 

Obecnie obowiązujące poziomy wskazuje 
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stanowisko 

A I ODPADY 

OPAKOWANI

OWE, 

pkt 4 str. 129. 

4.2.5.4 poziomów z 

rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 

16.04.2014 r. a 

pozostawienie zapisu o 

dążeniu do zwiększenia 

poziomów odzysku i 

recyklingu  dla opakowań 

po środkach 

niebezpiecznych, w tym po 

środkach ochrony roślin  do 

optymalnych poziomów. 

oraz możliwości technologiczne 

przetwarzania-recyklingu opakowań po 

środkach niebezpiecznych. W rozdziale 2 

punkt 2 podpunkt 5 aKPGO wskazuje się 

na duży w ostatnich latach wzrost masy 

opakowań po środkach niebezpiecznych 

oraz niewystarczające moce przerobowe 

instalacji do zagospodarowywania tych 

opakowań a w szczególności brak 

instalacji do recyklingu opakowań z 

papieru, drewna oraz szkła. Firmy 

realizujące Porozumienia z Marszałkami 

w zakresie zbiórki, odzysku i recyklingu 

opakowań po środkach niebezpiecznych 

od dłuższego czasu wnioskują o 

urealnienie wymaganych poziomów 

recyklingu tych opakowań. 

Odpadami rozporządzenie.  

 

 

50.  
aKPGO20

14 

4.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 125. 

„1.2. wprowadzenie 

selektywnego zbierania 

bioodpadów z zakładów 

zbiorowego 

żywienia.” 

Cel sprzeczny z ustawą 

śmieciową. 

Cel sprzeczny z ustawą 

śmieciową.. Selektywnie 

zbierane mają być „odpady komunalne 

ulegające 

biodegradacji, w tym odpady 

opakowaniowe ulegające 

biodegradacji". 

ALPLA 

Opakowania z 

Tworzyw 

Sztucznych 

sp. z o.o. 

Uwaga nieprzyjęta. 

Nie stwierdza się sprzeczności z ustawą o 

odpadach. 

Grupa bioodpadów z zakładów zbiorowego 

żywienia zawiera się w grupie odpadów 

ulegających biodegradacji. 

 

51.  
aKPGO20

14 

4.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

„2.zwiększanie 

świadomości 

społeczeństwa 

na temat należytego 

gospodarowania 

Brak definicji lub dobrych 

praktyk 

dla należytego 

gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Jaka jest definicja „należytego 

gospodarowanie odpadami 

komunalnymi". 

 

 

ALPLA 

Opakowania z 

Tworzyw 

Sztucznych 

sp. z o.o. 

Uwaga nieprzyjęta. 

Raczej oczywistym jest, że przez należyte 

gospodarowanie należy rozumieć 

postępowanie w szczególności zgodnie z 

hierarchią oraz przepisami prawa. Ponadto 
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INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 125. 

odpadami komunalnymi.”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

należy zauważyć, że aKpgo nie jest 

słownikiem pojęć.  

 

52.  
aKPGO20

14 

4.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 125. 

„3.planowanie systemów 

zagospodarowania 

odpadów zgodnych z 

hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami 

(w szczególności w 

kontekście antycypowanej 

nadwyżki mocy 

istniejących i 

planowanych do budowy 

instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów 

komunalnych w 

niektórych 

województwach),” 

Odpady powinny zostać 

poddane 

selektywnej zbiórce i 

recyklingowi - 

powrót materiału do obiegu. 

a nie 

przetworzone termicznie. 

Sprzeczność wewnętrzna. 

Spalanie jest w hierarchii na 

ostatnim miejscu (przed 

składowaniem), a tu zakłada się 

rozwój (budowę) nowych 

spalarni. 

ALPLA 

Opakowania z 

Tworzyw 

Sztucznych 

sp. z o.o. 

Uwaga nieprzyjęta. 

Sprzeczność nie występuje. 

„…planowanie systemów (…) zgodnych z 

hierarchią (…)” obejmuje planowanie, które 

nie dopuści do zaistnienia nadwyżek mocy 

przerobowych instalacji termicznego 

przekształcania odpadów.  

53.  
aKPGO20

14 

4.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 125. 

„3.1. osiągnięcie poziomu 

recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia 

frakcji: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i 

szkła z odpadów 

komunalnych w wysokości 

minimum 40% 

ich masy do 2020 roku,” 

50% zamiast 40% 

Cel sprzeczny z ustawą 

śmieciową. Poziom recyklingu 

w ustawie to minimum 50%. 

ALPLA 

Opakowania z 

Tworzyw 

Sztucznych 

sp. z o.o. 

Uwaga przyjęta. 
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54.  
aKPGO20

14 

4.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 125. 

„3.2. w 2020 r, 

recyklingowi powinno być 

poddawane co najmniej 

40% całości 

wytwarzanych odpadów 

komunalnych, 

wykorzystując 

zainstalowane moce 

instalacji, 10% 

termicznemu 

przekształcaniu wraz z 

odzyskiem energii, zaś 

50% kierowanych do 

instalacji MBP,” 

Odpadów komunalnych. 

które nie 

mogą zostać poddane 

recycklingowi 

— czyli z wyłączeniem 

opakowań 

typu PET - butelek 

Rezolucja Parlamentu 

Europejskiego z dnia 9 lipca 

2015 r. mówi „ścisłe 

ograniczenie do 2020 r. 

spalania — z odzyskiem i bez 

odzysku energii — do odpadów 

nienadających się do recyklingu 

i nieulegających biodegradacji".  
 

ALPLA 

Opakowania z 

Tworzyw 

Sztucznych 

sp. z o.o. 

Uwaga nieprzyjęta.  

Kolejność postępowania z odpadami wynika 

z hierarchii postępowania z odpadami, 

recykling jest wyżej niż inne procesy 

odzysku, w związku z czym jeżeli jest 

możliwość poddania np. butelki PET 

recyklingowi, to należy tak zrobić, zamiast 

przekształcić ją termicznie. 

Ponadto cele zostały zweryfikowane. 

55.  
aKPGO20

14 

4.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 125. 

„3.3. po 2020 r, po 

wybudowaniu 

planowanych ITPOK 

recyklingowi powinno być 

poddawane 40% odpadów 

komunalnych, 

termicznemu 

przekształcaniu nie więcej 

niż 30% odpadów, a w 

instalacji MBP — 30%,” 

Odpadów komunalnych, 

które nie 

mogą zostać poddane 

recycklingowi 

— czyli z wyłączeniem 

opakowań 

typu PET - butelek 

Rezolucja Parlamenty 

Europejskiego z dnia 9 lipca 

2015 r. mówi „ścisłe 

ograniczenie do 2020 r. 

spalania — z odzyskiem i bez 

odzysku energii — do odpadów 

nienadających się do recyklingu 

i nieulegających biodegradacji". Tu zaś 

ilość 

odpadów spalanych rośnie 

(30%) w stosunku do tego, co 

powyżej (10%). Pytanie, czy 

odpadów „resztkowych" będzie 

aż 30%, bo tych przecież 

powinno maleć. 

ALPLA 

Opakowania z 

Tworzyw 

Sztucznych 

sp. z o.o. 

Uwaga nieprzyjęta.  

Kolejność postępowania z odpadami wynika 

z hierarchii postępowania z odpadami, 

recykling jest wyżej niż inne procesy 

odzysku, w związku z czym jeżeli jest 

możliwość poddania np. butelki PET 

recyklingowi, to należy tak zrobić, zamiast 

przekształcić ją termicznie. 

Ponadto cele zostały zweryfikowane. 

56.  
aKPGO20

14 

4.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

„3.4. po 2025 r. planuje 

się osiągnąć recykling 

odpadów komunalnych w 

Odpadów komunalnych, 

które nie 

mogą zostać poddane 

Ponownie rezolucja Parlamentu 

Europejskiego z dnia 9 lipca 

2015 r. mówi „ścisłe 

ALPLA 

Opakowania z 

Tworzyw 

Uwaga nieprzyjęta.  

Kolejność postępowania z odpadami wynika 

z hierarchii postępowania z odpadami, 
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ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 125. 

wysokości 50%, 

termicznemu 

przekształcaniu 

poddanych zostanie do 

30%, metodami 

biologicznymi 20%,” 

recycklingowi 

—czyli z wyłączeniem 

opakowań 

typu PET –butelek. 

ograniczenie do 2020 r. 

spalania — z odzyskiem i bez 

odzysku energii — do odpadów 

nienadających się do recyklingu 

i nieulegających 

biodegradacji". Tu zaś ilość 

odpadów spalanych rośnie 

(30%) w stosunku do tego, co 

powyżej (10%). Pytanie, czy 

odpadów „resztkowych" będzie 

aż 30%, bo tych przecież 

powinno maleć. 

Sztucznych 

sp. z o.o. 

recykling jest wyżej niż inne procesy 

odzysku, w związku z czym jeżeli jest 

możliwość poddania np. butelki PET 

recyklingowi, to należy tak zrobić, zamiast 

przekształcić ją termicznie. 

Ponadto cele zostały zweryfikowane. 

57.  
aKPGO20

14 

4.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 125. 

„4. osiągnięcie poziomu 

recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia 
ogólnej masy odpadów 

komunalnych w wysokości 

50% do 2025 r.,” 

Do 2020 a nie 2025 
Zgodnie z ustawą śmieciową — 

do 2020 r. 

ALPLA 

Opakowania z 

Tworzyw 

Sztucznych 

sp. z o.o. 

Uwaga nieprzyjęta.  

50% do 2020 r. dotyczy czterech frakcji 

(PMTS). 

58.  
aKPGO20

14 

4.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, str. 125. 

„5. mając na uwadze 

założenia Komisji 

Europejskiej, 

ograniczenie masy 

odpadów 

komunalnych 

poddawanych 

termicznemu 

przekształcaniu, do 30%.” 

 
Proszę wymienić które 

założenia KE. 

ALPLA 

Opakowania z 

Tworzyw 

Sztucznych 

sp. z o.o. 

Uwaga częściowo przyjęta. 

Punkt został przeredagowany. 
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59.  
aKPGO20

14 
Wniosek  

Wnosimy o ujęcie w 

aktualizacji Krajowego 

Panu Gospodarki Odpadami 

2014 Miejskiego Zakładu 

Gospodarki Opadami 

Komunalnymi sp. z o.o. w 

Koninie. 

Zakład Termicznego Unieszkodliwiania 

Odpadów Komunalnych może być 

instalacją ponadregionalną gdyż 

posiadamy moce przerobowe 

wystarczające do przyjmowania i 

przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych zebranych z obszaru 

zamieszkałego co najmniej przez 500 tys. 

mieszkańców. 

Miejski 

Zakład 

Gospodarki 

Odpadami 

Komunalnymi 

Spółka z 0.0. 

Uwaga przyjęta. 

 

W projekcie uwzględniono spalarnie: 

istniejącą i nowowybudowane (tab.10, 39, 

40). 

60.  
aKPGO20

14 

5.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

BIODEGRADA

CJI, pkt 6, str. 

134 

„W zakresie zbierania i 

transportu odpadów:  

6. wdrożenie 

odpowiedniego systemu 

selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów u 

źródła co najmniej 

następujących frakcji 

odpadów komunalnych:  

− papier i tektura,  

− metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe,  

− szkło,  

− bioodpady, w tym 

odpady zielone. 

 

Wskazane jest oddzielne 

zbieranie papieru i 

tektury oraz oddzielnie 

szkła opakowaniowego, 

aby zapobiec ich 

zanieczyszczeniu (dzięki 

W zakresie zbierania i 

transportu odpadów:  

6. wdrożenie 

odpowiedniego systemu 

selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów u 

źródła co najmniej 

następujących frakcji 

odpadów komunalnych:  

- papier i tektura, metale, 

tworzywa sztuczne, 

opakowania 

wielomateriałowe,  

− szkło,  

− bioodpady, w tym odpady 

zielone. 

 

 

 

Wskazane jest oddzielne 

zbieranie szkła 

opakowaniowego, aby 

zapobiec zanieczyszczeniu 

Zapis dotyczący zebrania u źródła frakcji 

samego papieru i tektury  jest chybiony 

bo: 

1. Instalacje (sortowanie) 

wydzielają bez żadnego 

problemu nadmienioną frakcję 

odpadów. 

2. PSZOK w Gminach przyjmują 

nadmienioną frakcję jako 

oddzielną, co ogranicza 

znacznie koszty systemowe 

przy jednoczesnym osiągnięciu 

efektu.  

3. Papier i tektura oraz metale, 

tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe 

mogą być zbierane do jednego 

pojemnika (worka), co bardzo 

dobrze sprawdza się w praktyce 

(zbyt duża liczba 

pojemników/worków na 

poszczególne frakcje zniechęca 

ludzi do segregacji) 

Urząd Miejski 

w Ożarowie 

Mazowieckim 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Jest to zalecany kierunek działań w zakresie 

kształtowania systemu gospodarki odpadami, 

który pozwala na pozyskanie wysokiej 

jakości surowca. 

 



 

43 
 

L.p. 

Dokument do 

którego 

zgłaszana jest 

dana uwaga / 

wniosek 

PROSZĘ 

WPISAĆ: 

aKpgo2014 

i/lub 

Prognoza 

Lokalizacja zapisu w 

dokumencie, którego 

dotyczy 

uwaga/wniosek 

(rozdział, 

podrozdział, punkt, 

numer Strony) 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Konkretny zapis, którego 

dotyczy uwaga/wniosek 

(JEŻELI UWAGA 

ODNOSI SIĘ DO 

KONKRETNEGO 

ZAPISU) 

Treść uwagi / wniosku  -

proponowany zapis 
Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 

Zgłaszający 

uwagi 
stanowisko 

temu surowce te będzie 

cechować należyta jakość 

i tym samym możliwość 

poddania ich 

recyklingowi),” 

 

innych frakcji odpadów 

(dzięki temu surowce te 

będzie cechować należyta 

jakość i tym samym 

możliwość  poddania ich 

recyklingowi 

4. Wydzielanie nadmienionej 

frakcji winno być jedynie 

alternatywą a nie obowiązkiem! 

Np. w  PSZOK punkty 

gniazdowe. 

5. Podniesie to koszty dla 

mieszkańca o dodatkowy 

pojemnik (worek) oraz koszty 

logistyczne. 

Aspekt poruszony w uzasadnieniu 

wskazujący na zanieczyszczanie frakcji 

przy odpowiednim rozdziale odpadów nie 

ma miejsca bytu. Należy edukować 

mieszkańców w zakresie odpowiedniego 

rozdzielania odpadów oraz ich 

opróżniania z pozostałości 

żywności/płynów. 

Ponadto: 

Jako alternatywę można stworzyć dwa 

modele do wyboru przez Gminy/Miasta 

adekwatne do stosowania w oparciu o 

lokalne uwarunkowania. 
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Informujemy, iż pomimo 

zgłaszanych starań (pismo 

z dnia 24.07.2015 do 

firmy Conseko-Safege 

S.A.) kopalnie soli nie 

zostały umieszczone w 

powyższym projekcie, a 

wzmianki, które została 

zawarte w kwestii 

składowania odpadów w 

Zatem proponujemy: 

 

 5.4.4. Odpady z wybranych 

gałęzi gospodarki, których 

zagospodarowanie stwarza 

problemy, pkt 3, w 

brzmieniu: 

 

„3. Składowanie odpadów 

(w szczególności z grupy 

Podsumowując ARP stoi na stanowisku, 

iż składowiska odpadów niebezpiecznych 

w kopalniach soli uchodzą na świecie za 

najbardziej bezpieczne. W niedalekiej 

przyszłości pojawi się na rynku strumień 

odpadów niebezpiecznych ze spalarni 

odpadów komunalnych, które powinny 

być zagospodarowane w kopalniach soli. 

Agencja 

Rozwoju 

Przemysłu SA 

właściciel 

Kopalni Soli 

Kłodawa SA 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Wprowadzono zapis w kierunkach działań: 

Składowanie odpadów (w szczególności z 

grupy 01, 06 i 10, ale także i innych również 

niebezpiecznych pochodzących np. z 

procesów oczyszczania spalin) w 

podziemnych wyrobiskach górniczych, w tym 

w szczególności w wyrobiskach górniczych 

podziemnych kopalń soli,  zgodnie z 
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4.4.4. ODPADY 

Z 

WYBRANYCH 

GAŁĘZI 

GOSPODARKI

, KTÓRYCH 

ZAGOSPODA

ROWANIE 

STWARZA 

PROBLEMY, 

str. 132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

podziemnych 

wyrobiskach brzmią: 

 

„Jednym ze wskazanych w 

Kpgo 2014 celów w 

zakresie odpadów, 

których 

zagospodarowanie 

stwarza problemy, było 

zwiększenie stopnia 

zagospodarowania 

odpadów w podziemnych 

wyrobiskach kopalni, w 

tym poprzez odzysk. 

Podziemne składowanie 

odpadów odbywa się 

poprzez ich wtłaczanie 

przystosowanymi do tego 

celu otworami 

wiertniczymi, zgodnie z 

ustawą z dnia 9 czerwca 

2011 r. Prawo 

geologiczne i górnicze 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 

196) oraz 

rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 28 

czerwca 2002 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy, 

prowadzenia ruchu oraz 

specjalistycznego 

01, 06 i 10, ale także i 

innych również 

niebezpiecznych 

pochodzących np. z 

procesów oczyszczania 

spalin) w wyrobiskach 

górniczych podziemnych 

kopalń soli zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

charakteryzujących się:  

- korzystnymi warunkami 

geologiczno-górniczymi, z 

uwzględnieniem lokalizacji 

podziemnego składowiska 

odpadów (odpowiednia 

budowa geologiczna złoża, 

struktura kopalni, kubatura 

wyeksploatowanych 

wyrobisk, stateczność 

wyrobisk w długim okresie 

czasu),  

- korzystnymi warunkami 

hydrogeologicznymi 

(charakter izolacyjny 

otaczających skał),  

- występowaniem 

naturalnych barier 

ochronnych oraz filarów 

ochronnych dla 

podziemnego składowiska 

odpadów.” 

 

obowiązującymi przepisami, 

charakteryzujących się (…). 

Jednym z kierunków działań w gospodarce 

odpadami mającym na celu wskazanie 

możliwości zagospodarowania odpadów jest 

składowanie odpadów w podziemnych 

wyrobiskach górniczych. Należy zauważyć, 

że powyższy zapis odnosi się nie tylko do 

podziemnych wyrobisk kopalń soli, ale także 

uwzględnia inne wyrobiska górnicze takie jak 

wyrobiska kopalń węgla kamiennego, rud 

miedzi itp. Natomiast propozycja zawęża ten 

kierunek wyłącznie do podziemnych 

wyrobisk górniczych kopalń soli.  
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5.4.4. ODPADY 

Z 

WYBRANYCH 

GAŁĘZI 

GOSPODARKI

, KTÓRYCH 

ZAGOSPODA

ROWANIE 

STWARZA 

PROBLEMY, 

pkt 3, str. 143. 

zabezpieczenia 

przeciwpożarowego w 

zakładach górniczych 

wydobywających kopaliny 

otworami wiertniczymi 

(Dz. U. Nr 109, poz. 961, 

z późn. zm.).” 

 

”3. Składowanie odpadów 

(w szczególności z grupy 

01, 06 i 10, ale także i 

innych również 

niebezpiecznych 

pochodzących np. z 

procesów oczyszczania 

spalin) w podziemnych 

wyrobiskach górniczych 

zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, 

charakteryzujących się:  

- korzystnymi warunkami 

geologiczno-górniczymi, z 

uwzględnieniem 

lokalizacji podziemnego 

składowiska odpadów 

(odpowiednia budowa 

geologiczna złoża, 

struktura kopalni, 

kubatura 

wyeksploatowanych 

wyrobisk, stateczność 

wyrobisk w długim 
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okresie czasu),  

- korzystnymi warunkami 

hydrogeologicznymi 

(charakter izolacyjny 

otaczających skał),  

- występowaniem 

naturalnych barier 

ochronnych oraz filarów 

ochronnych dla 

podziemnego składowiska 

odpadów.” 

62.  
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ROZDZIAŁ 7. 

HARMONOGR

AM I SPOSÓB 

FINANSOWA

NIA 

REALIZACJI 

ZADAŃ, 

tab.44, str. 153. 

 

 Wpisanie działania 

polegającego na 

wprowadzeniu budowy 

Podziemnego Składowiska 

Odpadów w kopalniach soli 

zlokalizowanych na 

wysadach. 

Podsumowując ARP stoi na stanowisku, 

iż składowiska odpadów niebezpiecznych 

w kopalniach soli uchodzą na świecie za 

najbardziej bezpieczne. W niedalekiej 

przyszłości pojawi się na rynku strumień 

odpadów niebezpiecznych ze spalarni 

odpadów komunalnych, które powinny 

być zagospodarowane w kopalniach soli. 

Agencja 

Rozwoju 

Przemysłu SA 

właściciel 

Kopalni Soli 

Kłodawa SA 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Wprowadzono zapis w kierunkach działań: 

Składowanie odpadów (w szczególności z 

grupy 01, 06 i 10, ale także i innych również 

niebezpiecznych pochodzących np. z 

procesów oczyszczania spalin) w 

podziemnych wyrobiskach górniczych, w tym 

w szczególności w wyrobiskach górniczych 

podziemnych kopalń soli,  zgodnie z 

obowiązującymi przepisami, 

charakteryzujących się: (…) 
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5.1. ODPADY 

KOMUNALNE

, W TYM 

ODPADY 

ŻYWNOŚCI I 

INNE 

ODPADY 

ULEGAJĄCE 

„W zakresie zbierania i 

transportu odpadów: 

6. wdrożenie 

odpowiedniego systemu 

selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów u 

źródła co najmniej 

następujących frakcji 

Proponujemy zapis: 

 

„W zakresie zbierania i 

transportu odpadów: 

6. wdrożenie 

odpowiedniego systemu 

selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów u 

Propozycja obowiązkowego zwiększenia 

ilości frakcji segregowanych odpadów w 

przypadku wielu gmin zrujnuje 

dotychczasowe, z trudem wypracowane, 

schematy segregacji. Będzie stanowić 

utrudnienie dla mieszkańców, nie ułatwi 

gospodarowania odpadami odbiorcy 

odpadów.  Dotychczas stosowany 

Urząd Gminy 

Stare Babice 

Uwaga nieprzyjęta 

 

Jest to proponowany, zalecany kierunek 

działań w zakresie kształtowania systemu 

gospodarki odpadami, który pozwala na 

pozyskanie wysokiej jakości surowca, 

nadającego się do recyklingu.  
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Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
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BIODEGRADA

CJI, pkt 6, str. 

134.  

odpadów komunalnych: 

− papier i tektura, 

− metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, 

− szkło, 

− bioodpady, w tym 

odpady zielone.” 

źródła co najmniej 

następujących frakcji 

odpadów komunalnych: 

− papier i tektura, metale, 

tworzywa sztuczne, 

opakowania 

wielomateriałowe, 

− szkło, 

− bioodpady, w tym odpady 

zielone.” 

rozdział odpadów segregowanych nie 

sprawiał trudności firmom odbierającym 

odpady i pozwalał na osiągnięcie 

wymaganych poziomów odzysku. 

Kolejny worek z odpadami 

segregowanymi nie poprawi jakości 

segregacji odpadów – ZAWSZE odpady 

będą wymagać dalszego 

„dosegregowania” przed przekazaniem do 

odzysku. Fakt ten potwierdzają odbiorcy 

odpadów. Kolejny worek z odpadami 

podniesie koszta systemu: trzeba dokupić 

nowe worki (koszt), oraz zmienić 

logistykę transportu. W przypadku 

zdecydowanej większości gmin, 

wprowadzenie nowego systemu będzie 

wymagało zmian podpisanych już umów, 

w tym głównie podniesienia kosztu 

obsługi gmin przez podmioty zewnętrzne. 

Nowy worek w skali kraju znakomicie 

zwiększy ilość powstających odpadów.  

Wydzielenie nowej frakcji odpadów 

można wprowadzić jako rozwiązanie 

proponowane, alternatywne – nie jako 

obowiązek. Reasumując: rozwiązanie to 

nie ma ŻADNYCH praktycznych zalet. 

Powoduje wzrost kosztów obsługi 

systemu, wzrost ilości powstających 

odpadów, zwiększa zniechęcenie 

mieszkańców do selektywnej zbiórki 

odpadów.   

 


