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Projekt aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 został przekazany dnia  

30 września 2015 r. do opiniowania następującym podmiotom: 

1) Wojewodowie; 

2) Marszałkowie województw; 

3) Prezes Głównego Urzędu Statystycznego;  

4) Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej; 

5) Główny Inspektor Ochrony Środowiska; 

6) Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska;  

7) Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej; 

8) Wojewódzcy inspektorzy ochrony środowiska;  

9) Regionalni Dyrektorzy Zarządów Gospodarki Wodnej; 

10) Wojewódzkie Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 W opiniowaniu na zgłaszanie uwag wyznaczono 10 - dniowy termin od dnia otrzymania dokumentu 

do zajęcia stanowiska. Szczegółowe omówienie nieuwzględnionych uwag z opiniowania, wraz z 

odniesieniem się do nich, znajduje się w poniższej tabeli.  
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FORMULARZ opiniowania projektu aktualizacji Krajowego planu gospodarki odpadami 2014 – uwagi nieuwzględnione 

 

 

L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

1.  

aKpgo 

2014 

Rozdział 2. 

Analiza stanu 

gospodarki 

odpadami 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji 

Istniejące 

instalacje do 

odzysku i 

unieszkodliwi

ania odpadów 

komunalnych 

tab. 11 Bilans 

dostępności 

odpadów 

komunalnych 

w stosunku do 

mocy 

przerobowych 

instalacji 

ITPOK, str. 

32 

Uwaga ogólna Jeżeli w tabeli wskazano moce przerobowe stanowiące 

sumę mocy przerobowych funkcjonujących oraz 

planowanych instalacji i na ich podstawie szacuje się 

bilans dostępności odpadów w województwie to można 

rozważyć wskazanie największych lub najbardziej 

istotnych planowanych instalacji w treści KPGO (w skali 

kraju). 

Narodowy 

Fundusz 

Ochrony 

Środowiska 

i 

Gospodarki 

Wodnej 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Potrzeby inwestycyjne w zakresie odpadów 

komunalnych zostaną określone w planach 

inwestycyjnych stanowiących załączniki do 

wpgo. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

2.  

aKpgo 

2014 

Harmonogram W pkt 15. Proponuje się 

zmodyfikowanie zapisu na 

„ (…) możliwości wsparcia 

w szczególności dla MŚP 

(…)”. 

Wydaje się, że nie jest zasadne wyłączenie z działania 

przedsiębiorców innych niż mali i średni. 

Narodowy 

Fundusz 

Ochrony 

Środowiska 

i 

Gospodarki 

Wodnej 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Zapis zmieniono na: możliwości wsparcia dla 
przedsiębiorstw. 

3.  

aKpgo 

2014 

2.4.5. Odpady 

morskie 

Istniejący 

system 

gospodarowan

ia, str. 106 

Podstawa prawna ustawy 

Prawo wodne na stronie 106 

– obecnie obowiązująca to 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 469); 

Uaktualnienie metryczki ustawy. Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w 

Rzeszowie 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Zgodnie z  techniką legislacyjną w przypadku 

gdy dziennik ustaw został opublikowany w roku, 

z którego pochodzi dany akt – roku dziennika 

ustaw nie wpisuje się do metryczki. 

4.  

aKpgo 

2014 

2.4.2. 

Komunalne 

osady 

ściekowe 

Zapobieganie, 

źródła 

powstawania, 

ilości 

wytworzone i 

zagospodarow

ane, str. 76 

W opisie ścieków 

komunalnych na stronie 76 

użyto sformułowania 

mieszanina ścieków 

bytowo-gospodarczych i 

przemysłowych. Zgodnie z 

definicją w Prawie wodnym 

powinno być „ścieków 

bytowych”. 

Konieczność stosowania się do nomenklatury Prawa 

Wodnego. 

Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w 

Rzeszowie 

Uwaga częściowo przyjęta. 

Tekst został usunięty ze względu na konieczność 

przeredagowania i skrócenia opisu stanu 

aktualnego min. dotyczącego KOŚ. 

5.  aKpgo 

2014 

Uwaga dot. 

działań 

Informuję, że tutejszy 

Organ od dłuższego czasu 

prowadzi złożoną 

korespondencję z Ministrem 

Środowiska w sprawie 

sposobu rozwiązania 

problemu polegającego na 

sfinansowaniu utylizacji 

odpadów niebezpiecznych, 

bezprawnie zdeponowanych 

przez firmę Jendrus Sp. z o. 

o. z Budzynia, na terenie 

czterech powiatów 

województwa kujawsko-

pomorskiego. 

 

Na podstawie zgromadzonych informacji można z dużą 

dozą pewności stwierdzić, że proceder ten objął także 

wiele innych miejscowości na terenie kraju i stanowi już 

problem ogólnopolski dla ochrony środowiska przed 

dewastacją. 

W związku z tym pragnę przywołać stanowisko zawarte 

w piśmie, sygnatura akt: WSRRW.II.7015.27.2015 z dnia 

15 czerwca br., kierowanym do Pana Macieja 

Grabowskiego Ministra Środowiska, w którym wyrażono 

prośbę o podjęcie inicjatywy ustawodawczej polegającej 

na zmianie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 21) w celu wprowadzenia 

gwarancji bezpieczeństwa oraz działań zapobiegawczych, 

przy czym wysokość zabezpieczonych środków 

finansowych powinna być adekwatna do rozmiaru 

prowadzonych działań, w ramach wydanych decyzji. 

Wojewoda 

kujawsko-

pomorski 

Uwaga nie odnosi się do treści projektu akpgo. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

Biorąc pod uwagę 

przedstawiony projekt 

uchwały Rady Ministrów w 

sprawie „aktualizacji 

krajowego planu gospodarki 

odpadami 2014" informuję, 

że nie zawiera elementów 

niezbędnych do 

zdiagnozowania i 

rozwiązania 

przedstawionego problemu. 

Zaproponowano obligatoryjny wymóg zgromadzenia 

stosowych środków finansowych na wydzielonym koncie 

bankowym lub uzyskanie gwarancji bankowych dla 

podmiotów, które podejmują się transportu i gromadzenia 

odpadów niebezpiecznych. 

Wymienione rygory finansowe będą miały na celu 

zapobieganie prowadzenia przestępczej działalności 

degradującej środowisko w znacznym rozmiarze, a także 

ograniczą import odpadów niebezpiecznych z państw 

sąsiednich. 

 

6.  aKpgo 

2014 

Uwaga ogólna Krajowy Planu Gospodarki 

Odpadami 2014 powinien 

wskazać jakich instalacji 

brakuje w systemie 

gospodarki odpadami 

naszego kraju w podziale na 

województwa, tak aby 

wiadomo było jakie 

instalacje należy 

zaplanować do 

wybudowania, albo gdzie 

można zagospodarowywać 

odpady bo moce 

przerobowe istniejących 

instalacji są duże, aby 

można było 

zagospodarowywać odpady 

z innych województw (np. 

instalacje do recyklingu, 

składowiska odpadów 

zawierających azbest, itd.) 

Zgodnie z ustaleniami podjętymi podczas spotkań grupy 

roboczej  ws. Planów, Krajowy Plan Gospodarki 

Odpadami miał wskazywać jakiego rodzaju instalacje są 

eksploatowane na terenie województw, ile ich mamy, 

jakie są moce przerobowe instalacji i jakie instalacje 

powinny powstać, abyśmy jako kraj mogli wywiązywać 

się z nałożonych na nasz kraj obowiązków. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Opolskiego 

Uwaga nie przyjęta. 

 

Zaplanowanie inwestycji w województwie i 

niezbędne w związku z tym zbilansowanie 

odpadów powstających na terenie województwa 

oraz określenie potrzeb inwestycyjnych powinno 

zostać dokonane w ramach aktualizacji 

wojewódzkich planów gospodarki odpadami 

(wpgo) i planów inwestycyjnych stanowiących 

załącznik do wpgo  

Jednocześnie należy nadmienić, że zaplanowanie 

infrastruktury do zagospodarowania odpadów na 

terenie województwa powinno  wynikać z analizy 

stanu gospodarki odpadami na terenie 

województwa, która powinna zostać 

przeprowadzona w zakresie aktualizacji 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 

W akpgo wskazano liczbę i moce przerobowe 

określonych rodzajów instalacji do 

zagospodarowania odpadów w podziale na 

województwa. 

7.  aKpgo 

2014 

Uwaga ogólna Brakuje informacji o 

wytwarzanych odpadach 

Analiza systemu gospodarki odpadami w kraju wymaga 

podania w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 

ilości wytworzonych odpadów komunalnych, a nie tylko 

odebranych. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Opolskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Jedynym źródłem informacji nt. masy odpadów 

wytwarzanych są dane GUS. W toku 

dotychczasowych prac nad aKpgo przyjęto, iż 

masa odpadów wytwarzanych (wg danych GUS) 

nie będzie prezentowana w rozdziale 2.1 aKpgo 

(diagnoza dla odpadów komunalnych). 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, że od 

danych za 2014 r. pozycja odpady komunalne 

zebrane w roczniku Ochrona Środowiska 

obejmuje odpady odebrane od wszystkich 

mieszkańców i uznawana jest za odpady 

wytworzone ze względu na objęcie od dnia 1 

lipca 2013 r. przez gminy systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

wszystkich właścicieli nieruchomości. 

8.  aKpgo 

2014 

Uwaga ogólna Autorzy planu posługują się 

nazwą „odpady żywności”. 

Należy zmienić zapisy planie, ponieważ w przepisach 

prawa nie funkcjonuje definicja odpady żywności. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Opolskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Określenie „odpady żywności” funkcjonuje w 

przyjętym przez Radę Ministrów Krajowym 

programie zapobiegania powstawaniu odpadów, 

w którym zdefiniowano, jakie są to odpady. 

9.  aKpgo 

2014 

Str. 18, tab. 3, 

wiersz 9 dot. 

województwa 

opolskiego 

Jest: 

% 20 03 01 poddanych 

składowaniu (ogółem) = 

7,13 % 

 

Ilość ogółem nie stanowi sumy: % 20 03 01 poddanych 

składowaniu (w miastach) i % 20 03 01 poddanych 

składowaniu (na wsi). 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Opolskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Suma procentowego udziału odpadów 

składowanych z miast i ze wsi nie stanowi 

wartości odsetka odpadów składowanych 

ogółem. 

10.  aKpgo 

2014 

Str. 71 Jest zapis: 

Zgodnie z informacjami 

zamieszczonymi na stronie 

www.bazaazbestowa.gov.pl 

na koniec 2013 r. w Polsce 

funkcjonowało 35 

składowisk odpadów 

zawierających azbest,               

w tym 33 ogólnodostępne i 

2 zakładowe. Wolna 

pojemność na istniejących 

ogólnodostępnych 

składowiskach odpadów jest 

szacowana na około 1,673 

mln m3, co pokrywa bieżące 

potrzeby. Ponadto 13 z 33 

ogólnodostępnych 

składowisk odpadów 

zawierających azbest 

Należy zmienić zapis. 

Z przedstawionego zapisu nie wynika,  czy powinniśmy 

planować budowę instalacji do unieszkodliwiania 

odpadów i budować takiego rodzaju instalacje tak, aby 

była możliwa realizacja zadania wskazanego  w POKA 

2013-2022 tj. usunięcie odpadów zawierających azbest w 

terminie do 2032. 

 

Należy wskazać jakie województwa powinny 

wybudować takiego rodzaju instalacje, jeżeli  z analizy 

będzie wynikała taka potrzeba, a w innym przypadku 

wskazać instalacje, gdzie taki strumień odpadów może 

być kierowany, bo istnieją tam wolne moce przerobowe 

instalacji. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Opolskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Prawo krajowe przewiduje istnienie krajowego i 

wojewódzkich planów gospodarki odpadami. 

Krajowy plan gospodarki odpadami określa 

kierunki polityki gospodarki odpadami na terenie 

kraju. Natomiast analiza potrzeb inwestycyjnych 

na terenie województwa powinna zostać 

dokonana w wojewódzkim planie gospodarki 

odpadami. 

Jednocześnie należy nadmienić, że zaplanowanie 

infrastruktury do zagospodarowania odpadów na 

terenie województwa powinno  wynikać z analizy 

stanu gospodarki odpadami na terenie 

województwa, która powinna zostać 

przeprowadzona w zakresie aktualizacji 

wojewódzkiego planu gospodarki odpadami. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

planuje rozbudowę. 

Planowana jest także 

budowa 5 nowych 

składowisk, których 

zakładana pojemność jest 

na poziomie ok. 119 tys. m3. 

11.  aKpgo 

2014 

Str. 146, tab. 

pt. Wskaźniki 

w zakresie 

monitorowani

a  i oceny 

wdrażania 

aKpgo 2015 

Należy podzielić wskaźniki 

monitorowania na 

wskaźniki do wykazania 

przez urzędy 

marszałkowskie w 

sprawozdaniach 

z realizacji planów, i takie 

których wykazanie będzie 

należało do Ministerstwa 

Środowisko. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Opolskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Urzędy Marszałkowskie będą wykazywać 

wartości wskaźników, które są dostępne z 

poziomu województwa. 

12.  aKpgo 

2014 

Str. 146, tab. 

pt. Wskaźniki 

w zakresie 

monitorowani

a i oceny 

wdrażania 

aKpgo 2015 

Należy podać stan aktualny 

wykazanych wskaźników. 

 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Opolskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Celem wskaźników jest obserwacja trendów, 

wobec tego ich wartości będą zawarte w 

sprawozdaniach z kpgo i wpgo.   

13.  aKpgo 

2014 

Str. 146, tab. 

pt. Wskaźniki 

w zakresie 

monitorowani

a  i oceny 

wdrażania 

aKpgo 2015 

Należy wykazać lata dla 

których urzędy będą 

zobowiązane wykazać 

wskaźniki monitorowania. 

 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Opolskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

Województwa będą zobowiązane do wykazania 

wskaźników w kolejnym sprawozdaniu z wpgo, 

za lata 2014-2016. 

 

 

14.  aKpgo 

2014 

Str. 146, tab. 

pt. Wskaźniki 

w zakresie 

monitorowani

a  i oceny 

wdrażania 

aKpgo 2015 

Należy podać wartość 

wskaźników do których 

dążymy, podając 

odpowiedni rok. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Opolskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Należy zauważyć, że wskaźniki służą obserwacji 

trendów i nie należy ich postrzegać w kontekście 

konkretnych wartości do osiągnięcia, ponieważ 

ich wartości nie zostały określone w 

prawodawstwie krajowym i unijnym. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

15.  aKpgo 

2014 

Str. 153, tab. 

44, wiersz 1 

Jest zapis: 

„Przeprowadzenie 

ogólnopolskiej kampanii 

informacyjno-edukacyjnej 

na temat postępowania z 

odpadami (w tym 

opracowanie zaleceń dla 

gmin odnoszących się do 

przeprowadzenia kampanii 

informacyjno-promocyjnych 

dotyczących postępowania z 

odpadami – w tym w 

szczególności w zakresie 

selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych). 

Kampanie w szczególności 

w zakresie: ZSEE, odpadów 

opakowaniowych, odpadów 

komunalnych, zużytych” 

Należy wskazać podstawę prawną realizacji zadania 

wskazanego do wykonania przez urzędy marszałkowskie. 

W sytuacji, gdy urzędy zmagają się z problemami 

finansowymi oraz brakiem zatrudnienia trudno będzie 

realizować zadanie, które nie zostało określone w 

przepisach prawa. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Opolskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

aKpgo 2014 będzie dokumentem rządowym 

przyjętym uchwałą Rady Ministrów. Z uwagi na 

powyższe podstawą prawną dla przedmiotowego 

zadania będzie ww. uchwała Rady Ministrów. 

16.  aKpgo 

2014 

Str. 154, tab. 

44, wiersz 3 

Jest zapis: 

Prowadzenie kontroli 

likwidacji 3 mogilników 

terenie województw: 

dolnośląskiego (1), 

opolskiego (1) i podlaskiego 

(1) 

Należy wskazać podstawę prawną realizacji zadania 

wskazanego do wykonania przez urzędy marszałkowskie. 

W sytuacji, gdy urzędy zmagają się z problemami 

finansowymi oraz brakiem pracowników do bieżącej 

realizacji zadań trudno będzie realizować zadanie, które 

nie zostało określone w przepisach prawa. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Opolskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Podstawą prawną dla przedmiotowego zadania 

będzie uchwała Rada Ministrów. aKpgo 2014 jest 

dokumentem rządowym, który uchwałą przyjmie 

RM. 

Wg informacji MŚ istnieją 3 mogilniki. Zadanie 

polegające na likwidacji mogilników miało być 

zakończone w 2010 roku. Zapis odnośnie do 

prowadzenia kontroli likwidacji 3 mogilników 

jest więc 

jest podsumowaniem realizacji zadania zawartego 

w Kpgo 2010. 

Ponadto, należy podkreślić, że w szczególności 

marszałkowie mogą wykonywać kontrolę 

obiektów na podstawie art. 379 ustawy POŚ . 

17.  aKpgo 

2014 

Str. 158, tab. 

44, wiersz 16 

Jest zapis: 

Kampanie promujące sens 

hierarchii postępowania z 

odpadami (w tym: mniej 

konsumpcyjny styl życia) 

Należy wskazać podstawę prawną realizacji zadania 

wskazanego do wykonania przez urzędy marszałkowskie. 

W sytuacji, gdy urzędy zmagają się z problemami 

finansowymi oraz brakiem pracowników do bieżącej 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Podstawą prawną dla przedmiotowego zadania 

będzie uchwała Rada Ministrów. aKpgo 2014 jest 
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Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

realizacji zadań trudno będzie realizować zadanie, które 

nie zostało określone w przepisach prawa. 

wa 

Opolskiego 

dokumentem rządowym, który uchwałą przyjmie 

RM. 

18.  aKpgo 

2014 

Uwaga ogólna Informuję, że zgodnie z 

ustaleniami 

podjętymi na spotkaniu 

Grupy Roboczej ds. 

Gospodarki Odpadami, 

które odbyło 

się 30.09.2015 r. w gmachu 

Ministerstwa Środowiska, 

uwagi dotyczące projektu w 

zakresie listy regionalnych 

instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych 

(RIPOK) 

oraz ich wydajności, a także 

przyjętych wskaźników 

zarówno wytwarzania, 

jak i monitorowania ilości 

odpadów komunalnych 

przesłano w trybie 

roboczym 

dnia 02.10.2015 r.. 

Natomiast, informacje w 

zakresie roku bazowego 

przyjętego do 

prognozowania ilości 

odpadów w krajowym 

planie gospodarki odpadami 

(KPGO) przesłano dnia 

09.10.2015. 

 Marszałek 

Województ

wa 

Dolnośląski

ego 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Przyjęto, że informacje dot. RIPOK w akpgo 

będą podane wg stanu na koniec 2014 r. 

Natomiast Województwo Dolnośląskie 

przekazało dane wg stanu na październik 2015 r. 

Wobec tego dane powinny dotyczyć 2014 r. 

19.  aKpgo 

2014 

Rozdział 1. 

Wstęp, str. 12 

Przedstawione w 

dokumencie cele i zdania 

powinny dotyczyć okresu 

2016 – 2022 oraz 

perspektywy do 2028 roku. 

Art. 37. 1. ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz.U.2013.21 ze zm.). 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Określenie celów do  

2030 r. wynika z zaleceń KE i zostało zapisane w 

Planie  działań Rzeczypospolitej Polskiej w celu 

wypełnienia kryteriów 2 i 4 dla warunku 

wstępnego 6.2. (gospodarka odpadami) 
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Dokument 

do którego 

zgłaszana 
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Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 
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EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

20.  aKpgo 

2014 

Rozdział 2 

Analiza stanu 

gospodarki 

odpadami 

Analiza stanu gospodarki 

odpadami dotyczy roku 

2013. 

Analiza stanu gospodarki 

odpadami zarówno dla 

odpadów komunalnych jaki 

i przemysłowych winna być 

przeprowadzona na 

podstawie danych za 2014 

rok. 

Przedstawienie stanu gospodarki odpadami w 

szczególności komunalnymi na podstawie 2013 roku nie 

odzwierciedla stanu faktycznego na terenie 

województwa. Widoczne jest to w szczególności 

analizując dane w tabeli 11 str. 32 w której zarówno 

informacje o mechanicznych jak i biologicznych 

zdolnościach przerobowych instalacji MBP są 

nieaktualne. W związku z powyższym bilans dostępności 

odpadów komunalnych jest zafałszowany jak i stawiane 

diagnozy są błędne. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go 

Uwaga częściowo przyjęta. 
 

Analiza dla odpadów komunalnych została 

przeprowadzona dla 2014 r. Natomiast zgodnie z 

ustaleniami w ramach prac Zespołu ds. 

aktualizacji krajowego ora z wojewódzkich 

planów gospodarki odpadami, analiza dla 

odpadów przemysłowych jest dla 2013 r. 

 

 

21.  aKpgo 

2014 

Rozdział 2 

Analiza stanu 

gospodarki 

odpadami, str. 

15, 16 

Brak ilości wytwarzanych 

odpadów. 

 

Tabela 1, Rozdział 2 przedstawia ilości odpadów 

komunalnych odebranych w lata 2003-2013. Projekt 

KPGO nie przedstawia ilości wytwarzanych odpadów, co 

utrudnia prognozowanie w zakresie gospodarki 

odpadami. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Jedynym źródłem informacji nt. masy odpadów 

wytwarzanych są dane GUS. W toku 

dotychczasowych prac nad aKpgo przyjęto, iż 

masa odpadów wytwarzanych (wg danych GUS) 

nie będzie prezentowana w rozdziale 2.1 aKpgo 

(diagnoza dla odpadów komunalnych). 

Ponadto, należy zwrócić uwagę na fakt, że od 

danych za 2014 r. pozycja odpady komunalne 

zebrane w roczniku Ochrona Środowiska 

obejmuje odpady odebrane od wszystkich 

mieszkańców i uznawana jest za odpady 

wytworzone ze względu na objęcie od dnia 1 

lipca 2013 r. przez gminy systemem 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

wszystkich właścicieli nieruchomości. 

22.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

Komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 32 

Tabela 11 Bilans 

dostępności odpadów 

komunalnych w stosunku 

do mocy przerobowych 

instalacji ITPOK, błędnie 

oszacowanie danych 

Błędnie oszacowane dane w kolumnie 7 tabeli. W 

działaniu (kolumna: 2-3-5-6) nie powinno uwzględniać 

się danych z kolumny 5. Właściwszym podejściem 

analitycznym byłoby oszacowanie masy frakcji 

nadsitowej w odpadach zmieszanych (kolumna: [2-3] x 

udział frakcji nadsitowej w odpadach zmieszanych) i 

następnie odjęcie jej od wartości w kolumnie 6. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Tabela została przemodelowana, zweryfikowano 

metodykę. 

Tabela została opatrzona stosownym  

wyjaśnieniem dotyczącym przyjętej metodyki.  

23.  aKpgo 

2014 

Rozdział 3. 

Prognoza 

zmian w 

zakresie 

Brak stosownych danych W dokumencie nie przedstawiono zmian w zakresie 

wytwarzanych odpadów i sposobów ich 

zagospodarowania z perspektywą do roku 2028, w tym 

wynikających ze zmian demograficznych i 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

W rozdziale 3 uzupełniono informacje nt. założeń 

metodologicznych wykonanych prognoz. 
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gospodarki 

odpadami 

gospodarczych. W dokumencie powinny być zawarte co 

najmniej: 

- Założenia do prognoz oraz prognozy Liczby ludności w 

podziale na środowiska (duże miasta, małe miasta, 

obszary wiejskie), 

- Założenia do prognoz oraz prognozy wskaźników 

wytwarzania odpadów, 

komunalnych w podziale na środowiska (duże miasta, 

mate miasta, obszary wiejskie); 

Założenia do prognoz oraz prognozowany skład 

wytwarzanych odpadów komunalnych w podziale na 

środowiska (duże miasta, małe miasta, obszary wiejskie); 

- Założenia do prognoz oraz prognoza struktury 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

Małopolskie

go 

W rozdziale 3 przedstawiono zmiany w zakresie 

wytwarzania odpadów. Obecnie nie ma 

aktualnych danych w zakresie wskaźników 

wytwarzania odpadów komunalnych w 

wymaganym przez autora uwagi układzie (duże 

miasta, małe miasta, obszary wiejskie) oraz w 

zakresie składu morfologicznego odpadów 

komunalnych. 

 

W ostatnim czasie nie prowadzono badań 

morfologii odpadów komunalnych. Niestety w 

żadnym z woj. wg wiedzy MŚ nie wykonano 

badań morfologicznych odpadów. Obecnie ponad 

80% odpadów jest zbieranych jako zmieszane. 

Województwa nie dysponują wynikami badań 

umożliwiającymi udzielenie pełne odniesienie się 

do zgłoszonej uwagi. Dlatego tak istotne jest 

przeprowadzenie badań odpadów komunalnych w 

poszczególnych województwach. 

Przedstawione w aKpgo 2014 dane zostały 

uzupełnione o komentarz: 

 

Natomiast w aKpgo 2014 uwzględniono zadanie 

dot. przeprowadzenia badań morfologicznych 

odpadów. 

24.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

Komunalne, w 

tym odpady 

Żywności i 

inne odpady 

Ulegające 

biodegradacji, 

str. 21 

Tabela 5 Wartości 

procentowe w tabeli 

Przedstawione w tabeli wartości procentowe nie sumują 

się do 100%. Powinny być one odniesione do łącznej 

masy frakcji odpadów zebranych selektywnie w 2014 

roku. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Wartości procentowe wyliczone zostały 

prawidłowo. 

Zaprezentowano dane za 2014r. 

Natomiast w aKpgo 2014 uwzględniono zadanie 

dot. przeprowadzenia badań morfologicznych 

odpadów. 

25.  aKpgo 

2014 

3.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

Tabela 43 Prognoza 

ilościowego oraz 

procentowego wzrostu 

wytwarzania odpadów 

komunalnych w roku 2030 

w odniesieniu do roku 

2013. 

Brak danych dotyczących prognozy jednostkowych 

wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych w 

podziale na środowiska (duże miasta, Małe miasta, 

obszary wiejskie) oraz składu wytwarzanych odpadów 

komunalnych. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

W rozdziale 3.1 zamieszczono ilościową oraz 

jakościową prognozę wzrostu wytwarzania 

odpadów komunalnych do 2030. 

Obecnie nie ma wiarygodnych danych w zakresie 

wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych 
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biodegradacji, 

str. 112, 113 

Brak danych. w wymaganym przez autora uwagi układzie 

(duże miasta, małe miasta, obszary wiejskie) oraz 

w zakresie składu morfologicznego odpadów 

komunalnych. 

Natomiast w aKpgo 2014 uwzględniono zadanie 

dot. przeprowadzenia badań morfologicznych 

odpadów. 

26.  aKpgo 

2014 

4.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 125 

Odpady komunalne, w tym 

odpady żywności i inne 

odpady ulegające 

biodegradacji - 

nomenklatura. 

Wskazanym jest wyjaśnić szczegółowo zastosowane w 

planie pojęcia odpady ulegające biodegradacji, 

bioodpady, odpady z żywności, odpady zielone oraz 

różnice między opisywanymi strumieniami w kontekście 

obowiązku wprowadzenia we wszystkich gminach w 

kraju systemów selektywnego odbierania odpadów 

zielonych i bioodpadów do końca 2021 r. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Definicja przedmiotowych kategorii odpadów 

znajduje się w ustawie o odpadach, zaś odpady 

żywności zostały określone w przyjętym przez 

Radę Ministrów Krajowym programie 

zapobiegania powstawaniu odpadów. 

27.  aKpgo 

2014 

Rozdział 1. 

Wstęp, str. 12 

3) prognozowane zmiany w 

zakresie wytwarzanych 

odpadów i sposobów ich 

zagospodarowania z 

perspektywą do roku 2030, 

w tym wynikające ze zmian 

demograficznych i 

gospodarczych 

 

Brak stosownych danych 

W dokumencie nie przedstawiono zmian w zakresie 

wytwarzanych odpadów i sposobów ich 

zagospodarowania z perspektywą do roku 2028, w tym 

wynikających ze zmian demograficznych i 

gospodarczych. W dokumencie powinny być zawarte co 

najmniej: 

Założenia do prognoz oraz prognozy liczby ludności w 

podziale na środowiska (duże miasta, małe miasta, 

obszary wiejskie); 

Założenia do prognoz oraz prognozy wskaźników 

wytwarzania odpadów komunalnych w podziale na 

środowiska (duże miasta, małe miasta, obszary wiejskie); 

Założenia do prognoz oraz prognozowany skład 

wytwarzanych odpadów komunalnych w podziale na 

środowiska (duże miasta, małe miasta, obszary wiejskie); 

Założenia do prognoz oraz prognoza struktury 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Małopolskie

go 

Uwaga częściowo uwzględniona. 

 

Należy zwrócić uwagę na fakt, że od danych za 

2014 r. pozycja odpady komunalne zebrane w 

roczniku Ochrona Środowiska obejmuje odpady 

odebrane od wszystkich mieszkańców i 

uznawana jest za odpady wytworzone ze względu 

na objęcie od dnia 1 lipca 2013 r. przez gminy 

systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi wszystkich właścicieli 

nieruchomości. 

W rozdziale 3 uzupełniono informacje nt. założeń 

metodologicznych wykonanych prognoz. 

W rozdziale 3 przedstawiono zmiany w zakresie 

wytwarzania odpadów.  

Obecnie nie ma wiarygodnych danych w zakresie 

wskaźników wytwarzania odpadów komunalnych 

w wymaganym przez autora uwagi układzie 

(duże miasta, małe miasta, obszary wiejskie) oraz 

w zakresie składu morfologicznego odpadów 

komunalnych. 

28.  Całość 

materiału 

Uwaga ogólna Na wskazanej w piśmie 

stronie internetowej 

zamieszczono jedynie skan 

 RDOŚ w 

Olsztynie 
Uwaga nieprzyjęta. 

 

Uwaga jest niezasadna. Cała dokumentacja 

postępowania dostępna jest pod adresami: 
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pisma o uzgodnienie 

zakresu 

Prognozy, skierowany do 

Głównego Inspektora 

Sanitarnego, brakuje 

natomiast treści 

uzgodnienia z 

GIS i GDOŚ, co nastręcza 

trudności w ocenie, czy 

opracowana Prognoza 

wypełnia zakres, a przede 

wszystkim stopień 

szczegółowości wskazany 

w uzgodnieniach obydwu 

tych organów. 

1. 
http://archiwum.mos.gov.pl/kategoria/6005_proje

kt_uchwaly_rady_ministrow_w_sprawie_aktualiz

acji_krajowego_planu_gospodarki_odpadami_20

14/ 

2. 
http://archiwum.mos.gov.pl/kategoria/6005_proje

kt_uchwaly_rady_ministrow_w_sprawie_aktualiz

acji_krajowego_planu_gospodarki_odpadami_20

14/?page=2 

3. 

http://archiwum.mos.gov.pl/kategoria/6005_proje

kt_uchwaly_rady_ministrow_w_sprawie_aktualiz

acji_krajowego_planu_gospodarki_odpadami_20

14/?page=3 

29.  Prognoza Uwaga ogólna Prognoza zawiera w 

większości elementy 

opisowe, brakuje matrycy 

oddziaływań, która w 

graficzny sposób (np. 

metodą macierzy interakcji 

służącej do oceny i analizy) 

przedstawiałaby wzajemne 

powiązania oddziaływań i 

czynników. 

 RDOŚ w 

Olsztynie 
Uwaga nieprzyjęta. 

 

Wymagane oddziaływania na poszczególne 

elementy środowiska oraz oddziaływania 

wzajemne i skumulowany zostały przedstawione 

w sposób opisowy, co jest zgodne z 

obowiązującymi wymogami prawnymi. Prognoza 

odnosi się do oceny głównych celów zgodnych z 

unijną hierarchią gospodarki odpadami jak i 

zawiera analizy dla poszczególnych grup 

instalacji dot. zagospodarowywania odpadów. 

Autorzy Prognozy mając na uwadze różnorakość 

możliwych oddziaływań dla różnych typów 

instalacji zadecydowali, iż matryca nie będzie 

niosła za sobą wartości poznawczych.  

W prognozie podano m.in.. przykład oddziaływań 

związanych z procesami odzysku i 

unieszkodliwiania odpadów. Emisje dla tych 

obiektów będą ściśle uzależnione od rodzajów 

przetwarzanych odpadów i związane będą ze 

stosowaną technologią, sposobem 

magazynowania i transportu odpadów. Dlatego 

też należy każdorazowo indywidualnie rozważyć 

ich oddziaływanie na środowisko i odpowiednio 
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zaplanować i wdrożyć środki minimalizujące i 

ograniczające negatywny wpływ. 

30.  Prognoza Uwaga ogólna W Prognozie wskazano, że 

analiza alternatywnych 

rozwiązań dotyczy 

uwarunkowań 

lokalizacyjnych lub 

technologicznych w ramach 

przyjętego lub ocenianego 

wariantu. Model ten jednak 

sprawdza się jedynie w 

przypadku dokumentów 

wytyczających ramy 

realizacji konkretnych 

określonych inwestycji, 

mających na etapie oceny 

określony przybliżony 

kształt i zasięg. 

Stwierdzenie takie, nie jest 

do końca słuszne, bowiem 

w odniesieniu do tego 

rodzaju dokumentów, sooś 

przeprowadzana jest przez 

pryzmat przyjętych celów 

priorytetowych, celów 

strategicznych (głównych), 

celów szczegółowych, 

celów 

operacyjnych i 

wytyczonych kierunków 

działań, dla których 

alternatywę mogą stanowić 

inne cele i inne działania, 

podejmowane w 

odniesieniu do odpadów. 

 RDOŚ w 

Olsztynie 
Uwaga nieprzyjęta.  

 

Jak wskazano w Prognozie, niniejsze odniesienie 

do modeli oceny odnosi się do publikacji: Jerzy 

Jendrośka, Magdalena Bar, 2010, Oceny 

oddziaływania na środowisko planów i 

programów. Praktyczny poradnik prawny, 

Centrum Prawa Ekologicznego, na którym oparli 

się autorzy Prognozy, co wyraźnie zostało 

zaznaczone w tekście. W przytoczonym 

fragmencie dokładnie wyjaśniono oba podejście 

do zastosowania różnych modeli oceny. Ponadto 

należy zaznaczyć fakt, że zgodnie z unijnym i 

polskim prawem szczegółowość i zakres 

Prognozy powinien być dostosowany do 

szczegółowości dokumentu, który stanowi 

element oceny. Od charakteru tego dokumentu 

decyduje wybór modelu oceny. Powyższe zostało 

w pełni uwzględnione. 

31.  Prognoza Uwaga ogólna Nie jest możliwe 

zaniechanie realizacji Planu 

ze względu na wymagania 

prawne i obowiązek jego 

 RDOŚ w 

Olsztynie 
Uwaga nieprzyjęta. 

 

Sugerowana zmiana spowodowałaby  brak 

wypełnienia wymogów prawnych unijnych i 

polskich. Artykuł 51 ustawy OOŚ dosłownie 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

opracowania/aktualizacji, 

dlatego też nie wydaje się 

słusznym opisanie takiej 

sytuacji w dokumencie 

jako tzw. wariant zerowy. 

wskazuje zakres prognozy w zakresie obowiązku 

określenia, analizy i oceny potencjalnej zmiany 

obecnego  stanu  środowiska w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu. 

Analogiczny wymóg zawarty jest w Dyrektywie 

2001/42/WE, Załącznik I. 

32.  Prognoza Uwaga ogólna Mimo, iż zagadnienie 

wyboru właściwej 

lokalizacji dla inwestycji 

odpadowych przewija się 

praktycznie we wszystkich 

rozdziałach Prognozy, jako 

jeden z najbardziej 

istotnych czynników, 

zabrakło poruszenia kwestii 

uwzględniania tematyki 

odpadowej w dokumentach 

planistycznych, 

szczególnie w planach 

zagospodarowania 

przestrzennego oraz 

studiach uwarunkowań i 

kierunków 

zagospodarowania 

przestrzennego. Już na tym 

etapie (szczególnie 

planowania na poziomie 

gminy) 

istnieje ogromna możliwość 

wykorzystania 

instrumentów prawnych do 

prawidłowego 

kształtowania 

kwestii związanej z 

gospodarką odpadową, 

poprzez wyznaczenie w 

ww. dokumentach terenów 

w celu 

zagospodarowywania 

odpadów (oznaczonych, 

 RDOŚ w 

Olsztynie 
Uwaga nieprzyjęta. 

 

Prognoza sporządzona dla dokumentu na 

poziomie krajowym zawiera adekwatny poziom i 

stopień szczegółowości oceny oddziaływania dla 

realizacji zamierzeń  (m.in. cele i kierunki 

działań) wskazanych w aKPGO. Szczegółowe 

wytyczne i wskazówki dla konkretnych 

rozwiązań planistycznych powinny zostać 

zawarte, na odpowiednim etapie, w dokumentach 

planistycznym na poziomie wojewódzkim, czy 

lokalnym. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

zgodnie z wymaganiami 

rozporządzenia, symboliką 

literową „O”). Przyjęcie w 

mpzp odpowiednich 

zapisów oraz wybór 

lokalizacji, pozwoli w 

przyszłości 

uniknąć wielu konfliktów 

społecznych oraz 

zabezpieczy w najbardziej 

odpowiedni i skuteczny 

sposób 

środowisko przyrodnicze 

przed negatywnym 

oddziaływaniem; zatem, w 

ocenie tutejszego organu 

wskazane jest zwrócenie 

szczególnej uwagi na 

poniższe dokumenty: 

kierunków rozwoju gmin, 

 

 plany 

zagospodarowania 

przestrzennego, plany 

zagospodarowania 

przestrzennego 

województw, 

inwestycyjne i finansowe 

gmin, województw. 

33.  Prognoza Rozdział 3.3. Rozdział 3.3 wskazane 

uzupełnić o Narodowe 

Strategiczne Ramy 

Odniesienia oraz RPO 

2014-2020, 

mając na uwadze, że zakres 

prognozy nie odnosi się 

tylko do dokumentów, które 

przyjęto umownie 

 RDOŚ w 

Olsztynie 
Uwaga nie przyjęta. 

 

NSSRO jest dokumentem nieaktualnym . 

RPO to dokumenty, które powinny być 

uwzględnione w prognozie ooś na poziomie 

województw. 

 

Brak jest zasadności analizowania zgodności z 

NSRO - NSRO to dokument opracowany w celu 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

określać jako strategiczne; 

oprócz wymienionych w 

rozdziale 3.3 dokumentów 

warto byłoby dodać 

Krajowy plan działań w 

zakresie energii ze źródeł 

odnawialnych (wraz z 

uzupełnieniem z roku 

2011);uzupełnienie zostało 

opracowane na potrzeby 

wskazania działań na rzecz 

rozwoju OZE. Jednym 

z takich działań jest 

Wsparcie rozwoju 

technologii oraz budowy 

instalacji do pozyskiwania 

energii 

odnawialnej z odpadów 

zawierających materiały 

ulegające biodegradacji 

(np. odpadów komunalnych 

zawierających frakcje 

ulegające biodegradacji); 

realizacji polityki spójności w latach 2007-2013. 

W aktualnym okresie programowania kluczowym 

dokumentem w tym zakresie jest Strategia 

Rozwoju Kraju 2020.  

34.  Prognoza Rozdział 2.5 Rozdział 2.5 „Wskazanie 

napotkanych trudności 

wynikających z 

niedostatków techniki lub 

luk we 

współczesnej wiedzy” 

można byłoby uzupełnić, 

wskazując również na luki 

w przepisach prawa, częste 

zmiany przepisów, czasami 

brak spójnych interpretacji, 

długotrwałość procesów 

legislacyjnych (jako 

przykład - rozporządzenie 

w sprawie MBP); 

zagrożeniem dla realizacji, 

mogą być również 

 RDOŚ w 

Olsztynie 
Uwaga nieprzyjęta. 

 

Rozdział dotyczący napotkanych trudności (…), 

jakie pojawiły się w toku sporządzania niniejszej 

Prognozy, co zostało wyjaśnione w pierwszym 

zadaniu tego rozdziału i jest zgodne z wymogami 

prawa - Artykuł 51 ustawy OOŚ dosłownie 

wskazuje zakres prognozy w tym zakresie. 

Treść uwagi dotyczy niepewności i zagrożeń w 

obszarze wdrażania i funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami. Zaś rozdział w Prognozie - 

z zgodnie z Ustawą regulującą zakres takich  

opracowań – dotyczy trudności w samym 

procesie oceny  środowiskowej (w tym dot.  

metodyki, czy tez luk w obecnym systemie 

wiedzy, które nie pozwalają na dokonanie 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Polityka_regionalna_Unii_Europejskiej
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Dokument 

do którego 
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jest dana 
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Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

niewłaściwe transpozycje 

do polskiego prawa 

postanowień dyrektyw (np. 

dyrektywy Rady 

91/271/EWG, co 

wstrzymało prace nad IV 

aktualizacją KPOŚ); 

zagrożeniem mogą być też 

zbliżające się terminy w 

zakresie osiągnięcia celów 

odpowiednich poziomów 

odzysku i recyklingu 

poszczególnych rodzajów 

odpadów oraz ograniczenia 

składowania odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji. W aspekcie 

zagrożeń oraz ryzyka w 

nieosiągnięciu celów, 

wskazać na 

działania naprawcze o 

różnym charakterze ( np. 

organizacyjne, prawne, 

monitorujące, finansowe i 

in.) mające na celu 

minimalizację 

ewentualnych opóźnień w 

realizacji celów założonych 

w niniejszym planie. 

jednoznacznej oceny, nie zaś problemów i 

wyzwań w zakresie gospodarki odpadami). 

35.  aKpgo 

2014 

 W dokumencie wielokrotnie 

występuje odniesienie do 

systemów zarządzania 

środowiskowego EMAS 

oraz ISO 14001; zapisy 

można uzupełnić o system 

CSR Społeczna 

odpowiedzialność biznesu 

(przedsiębiorstw), gdzie 

zasadą jest wprowadzenie 

 RDOŚ w 

Olsztynie 
Uwaga nieprzyjęta. 

 

W dokumencie pozostawiono jedynie EMAS, ze 

względu na to, że jest standardem opracowanym i 

nadzorowanym przez organy administracji 

publicznej. W  Polsce za EMAS odpowiedzialne 

jest Ministerstwo Środowiska oraz Generalna 

Dyrekcja Ochrony Środowiska. To różni ten 

system od innych, przyznawanych na zasadach 

komercyjnych certyfikatów środowiskowych 
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do którego 
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jest dana 
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wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

problematyki ochrony 

środowiska i polityki 

społecznej do strategii 

przedsiębiorstwa, co 

pozwala obniżyć koszty 

(opłaty za energię, wodę, 

opłaty z 

tytułu emisji 

zanieczyszczeń do 

środowiska, w tym 

odpadów). 

36.  Prognoza  W przedstawionej 

Prognozie bardzo 

szczegółowo skupiono się 

przede wszystkim na opisie 

sytuacji 

elementów i stanu 

środowiska we wszystkich 

jego aspektach; ta część 

Prognozy mogłaby mieć 

zastosowanie do wszystkich 

dokumentów z dziedziny 

środowiska; w ocenie 

tutejszego organu byłoby 

zasadne wyłuszczenie i 

zaakcentowanie zagadnień 

problematycznych z 

dziedziny odpadów, 

proponowanych metod i 

sposobów ich rozwiązania, 

ocenienie słuszności 

wyboru kierunków i 

technologii przetwarzania 

odpadów przez pryzmat 

możliwości osiągnięcia 

postawionych celów do 

realizacji. 

 RDOŚ w 

Olsztynie 
Uwaga nieprzyjęta. 

 

Zgodnie z polskimi i unijnymi wymogami 

prawymi, stopień szczegółowości i zakres 

prognozy determinowany jest poprzez stopień 

szczegółowości dokumentu którego ona dotyczy. 

Prognoza ta ocenia i analizuje dokument aKPGO 

2014, który zawiera sposoby i metody 

rozwiązywania problematyki z dziedziny 

odpadów w stopniu właściwym dla 

strategicznego dokumentu na poziomie 

krajowym. Do tych rozwiązań odnosi się treść 

Prognozy. 

Bardziej szczegółowe analizy powinny zostać 

przedstawione w dokumentach na poziomie 

wojewódzkim oraz lokalnym. 

 

 

37.  aKpgo 

2014 i 

prognoza 

Przyjęty 

sposób 

monitorowani

Przyjęty sposób 

monitorowania oraz 

 RDOŚ w 

Olsztynie 
Uwaga nieprzyjęta. 

 

Brak konkretnych propozycji wskaźników. 
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strona 
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Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

a oraz 

wskaźniki 

wskaźniki realizacji planu 

warto byłoby rozszerzyć i 

doprecyzować, wskazując 

również inne narzędzia 

monitoringu, np. 

sprawozdawczość, 

działalność 

nadzorczą i kontrolną 

organów. Wskaźniki 

powinny być mierzalne, z 

podaniem jednostki, ze 

wskazaniem roku bazowego 

oraz roku w którym 

powinien być osiągnięty 

dany cel (najlepiej zebrane 

w 

tabeli jako załącznik do 

Prognozy). 

38.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 18 

Dane zawarte w tab. 3 

odnoszące się do masy 

odebranych odpadów 

komunalnych, w tym 

zmieszanych odpadów 

komunalnych nie są zgodne 

ze „Sprawozdaniem z 

realizacji planu gospodarki 

odpadami dla województwa 

wielkopolskiego za lata 

2011-2013". 

Ponadto w tab. 3 kolumna 1 

— prezentowana jest masa 

odebranych OK., z czego 

wynika, że nie są tu 

uwzględnione OK zebrane 

w PSZOK? 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Wielkopols

kiego 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Uwaga jest niezrozumiała. Źródłem danych 

zawartych w tabeli 3 projektu są sprawozdania z 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za rok 2013. 

Niezależnie od tego, zgodnie ze stanowiskiem 

MŚ do uwagi nr 1 województwa 

wielkopolskiego, dane w projekcie, których 

źródłem są sprawozdania marszałków 

województw z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, zostaną 

uzupełnione danymi pochodzącymi ze 

sprawozdań za 2014 r. 

Odpady zebrane w PSZOK pochodzą jedynie od 

mieszkańców. 

 

39.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

Tabela nr 8. Jak się wydaje 

nie ma uzasadnienia dla 

przedstawiania w tabeli 

informacji o masie 

selektywnie odebranych 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

W toku prac nad dokumentem przyjęto, ze dane 

dotyczące masy selektywnie odebranych 

odpadów komunalnych ulegających 
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Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 24 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazanych i nie 

przekazanych na 

składowisko. Informacja 

bez znaczenia. 

Wielkopols

kiego 

biodegradacji przekazanych i nie przekazanych 

na składowisko są warte zamieszczenia w aKpgo. 

 

 

40.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 25 

Wydaje się, że zakaz 

składowania selektywnie 

zebranych odpadów 

ulegających biodegradacji 

nie jest instrumentem 

przyczyniającym się do 

zwiększania kierowania 

strumienia tych odpadów do 

instalacji regionalnych 

wartym odnotowania w 

aKPGO. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Wielkopols

kiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Brak zasadności usunięcia zapisów z aKPGO. 

41.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 32 

Dane zawarte w tab. 11 

odnoszące się do masy 

odebranych odpadów 

komunalnych, w tym 

zmieszanych odpadów 

komunalnych nie są zgodne 

ze „Sprawozdaniem z 

realizacji planu gospodarki 

odpadami dla województwa 

wielkopolskiego za lata 

2011-2013". 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Wielkopols

kiego 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Część dotycząca termicznego przekształcania 

opadów, w tym tabela  została ponownie 

przeanalizowana i  zweryfikowana.  

W Planie zamieszczona została przemodelowana 

tabela bilansowa (uwzględniająca m.in. prognozę 

odpadów na 2025 oraz adekwatne wyliczenia dla 

tego strumienia odpadów w zakresie 

szacowanych poziomów recyklingu, odpadów 

kierowanych do ITPOK). 

42.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 32 

Odnosząc się do zapisów na 

str. 32. tab. 11. - w świetle 

obowiązku wprowadzania 

selektywnej zbiórki 

bioodpadów do roku 2020 

(Rezolucja Parlamentu 

Europejskiego z dnia 9 lipca 

2015 r. w sprawie 

oszczędnego 

gospodarowania zasobami: 

ku gospodarce o obiegu 

zamkniętym 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Wielkopols

kiego 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Część dotycząca termicznego przekształcania 

opadów, w tym przedm. tabela została ponownie 

przeanalizowana i  zweryfikowana.  

W Planie zamieszczona została przemodelowana 

tabela bilansowa (uwzględniająca m.in. prognozę 

odpadów na 2025 oraz adekwatne wyliczenia dla 

tego strumienia odpadów w zakresie 

szacowanych poziomów recyklingu, odpadów 

kierowanych do ITPOK). 
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Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

(2014/2208(1N1)) i 

możliwości stopniowego 

przetwarzania w części 

biologicznej instalacji MBP 

frakcji bioodpadów 

zbieranych selektywnie 

zaprezentowana tabela 

prezentuje bardzo 

orientacyjny bilans, tym 

bardziej, że dotyczy 

przepustowości ITPOK nie 

tylko istniejących, ale także 

planowanych (na poziomie 

2,1 mln Mg, przy 

przepustowości istniejącej 

albo prawie istniejącej 1 

mln Mg/rok) o różnym 

poziomie realności 

wdrożenia tych inwestycji. 

W rozdziale analiza stanu 

aktualnego wskazane 

byłoby odnieść się do 

sytuacji aktualnej. 

Analiza w tym zakresie została przeniesiona do 

prognoz (rozdział 3). 

43.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

tabele na str. 

20, 23 i 24 

Masa odebranych odpadów 

komunalnych w 2013 r. dla 

woj. wielkopolskiego jest 

niezgodna z danymi w 

,,Sprawozdaniu z realizacji 

planu gospodarki odpadami 

dla województwa 

wielkopolskiego za lata 

2011-2013". 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Wielkopols

kiego 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Uwaga jest niezrozumiała. Źródłem danych 

zawartych w tabelach 4, 7 i 8 projektu są 

sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 

rok 2013. Niezależnie od tego, zgodnie ze 

stanowiskiem MŚ do uwagi nr 1 województwa 

wielkopolskiego, dane w projekcie, których 

źródłem są sprawozdania marszałków 

województw z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, zostaną 

uzupełnione danymi pochodzącymi ze 

sprawozdań za 2014 r. 

44.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

Wśród zidentyfikowanych 

problemów w zakresie 

gospodarki odpadami 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Uwaga nieprzyjęta. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 34, 35 

komunalnymi wskazane 

byłoby wymienić potrzebę 

wdrożenia systemu 

monitorowania produkcji 

paliwa z odpadów i 

wprowadzenia przepisów 

pozwalających na kontrolę 

tego kierunku przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

Województ

wa 

Wielkopols

kiego 

Na podstawie ogólnych przepisów ustawy o 

odpadach – nadal mamy do czynienia z 

odpadami, które spalane są w spalarniach 

odpadów. 

Mało konkretna uwaga. W jakim zakresie? 

Temu służą decyzje administracyjne i 

kontrolowanie ich wykonania. 

45.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

tabele na str. 

35 

Punkt wskazany na str. 35 

poz. 2 jako problem  

(składowanie odpadów 

ulegających biodegradacji 

selektywnie zebranych  

(pomimo zakazu takiego 

postępowania)) nie wydaje 

się być uzasadniony do 

analizy w ramach aKPGO 

2014. 

 

 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Wielkopols

kiego 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Jest to problem zdiagnozowany w zakresie 

gospodarowania odpadami ulegającymi 

biodegradacji i wymaga analizy, w celu podjęcia 

stosownych działań zapobiegających temu 

zjawisku. 

Przeredagowano na: występowanie przypadków 

składowania odpadów ulegających biodegradacji 

selektywnie zebranych pomimo zakazu takiego 

postępowania. 

 

46.  aKpgo 

2014 

2.3.1. Odpady 

medyczne i 

weterynaryjne

, str. 66 

 

Tabela na str. 66 – moc 

przerobowa instalacji do 

przetwarzania odpadów 

medycznych jest 

nieadekwatna do mocy 

wynikających z 

posiadanych decyzji. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Wielkopols

kiego 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Źródłem danych dotyczących mocy 

przerobowych instalacji do przetwarzania 

odpadów medycznych w tabeli są Sprawozdania 

z realizacji planu gospodarki odpadami dla 

województw zgodnie ze stanem na dzień 31 

grudnia 2013 r. Niezależnie od powyższego, moc 

przerobowa instalacji do przetwarzania odpadów 

medycznych w województwie wielkopolskim 

została zweryfikowana. 

47.  aKpgo 

2014 

3.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 115 

Planowana moc przerobowa 

6 ITPOK to 974 000 

Mg/rok. Ostatnie zdanie 

przed rozdziałem 3.2. dot. 

„świadomości ekologicznej 

Polaków" wymaga korekty. 

 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Wielkopols

kiego 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Moc przerobowa 6 ITPOK na str. 115 została 

zweryfikowana i skorygowana. 

Odnośnie do 2. części uwagi, ostatnie zdanie 

przed rozdziałem 3.2 zostało usunięte. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

48.  aKpgo 

2014 

4.1. Odpady 

komunalne, 

w tym 

odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji

, str. 125, 126 

Przyjęte cele. Wydaje się że 

w świetle zakazu 

składowania określonych 

frakcji odpadów 

komunalnych i 

pochodzących z 

przetwarzania odpadów 

komunalnych (w tym 

odpadów o zawartości 

ogólnego węgla 

organicznego powyżej 5% 

s.m.) od 1 stycznia 2016 r., 

punkty 7 i 8 mogą zostać 

pominięte. W/w zakaz 

składowania sprawia, że w 

dniu 1 stycznia 2016 r., 4 

lata przed rokiem 2020 

zostanie osiągnięty, a co 

więcej znacząco 

przekroczony przepis UE 

dot. ograniczenia 

składowania odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji, jedno z 

największych wyzwań 

postawionych przed 

samorządami w sektorze 

gospodarki odpadami 

komunalnymi. Ewentualne 

cele powinny być jak się 

wydaje odnoszone do w/w 

przepisu — zakazu 

składowania, o ile zakłada 

się, że wprowadzane 

przepisy maja być 

przestrzegane, a trudno nie 

przyjmować takiego 

założenia w świetle 

wymagań rozporządzenia 

Ministra Gospodarki z dnia 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Wielkopols

kiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Przedmiotowe cele wynikają z przepisów 

unijnych (dyrektywa "składowiskowa") oraz 

krajowych (ustawa o utrzymaniu czystości i 

porządku..., ustawa o odpadach). Zasadne jest 

utrzymanie ich w aKPGO. Wejście w życie 

przedmiotowego  rozporządzenia MG z dniem 1 

stycznia 2016 r. jest instrumentem 

wspomagającym osiągnięcie wyznaczonego celu.  
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

16 lipca 2015 r. w sprawie 

w sprawie dopuszczania 

odpadów do składowania na 

składowiskach (Dz. U. 

2015, poz. 1277), o ile nie 

przewiduje się korekty w/w 

rozporządzenia. 

49.  aKpgo 

2014 

5.1. 

Odpady 

komunalne, 

w tym 

odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji

, str. 133 oraz 

tab. 44 

Harmonogra

m rzeczowo-

finansowy 

rekomendow

anych 

działań, str. 

153 oraz 

2.1. Odpady 

Komunalne, 

w tym 

odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji

, str. 34 

Brak odniesienia w aKPGO 

2014 do istotnych 

problemów w zakresie 

gospodarki odpadami 

komunalnymi jak analiza 

potrzeb korekty 

sprawozdawczości. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Wielkopols

kiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Wydaje się, ze nie jest to konieczne, proces dot. 

korekty sprawozdawczości jest prowadzony i jest 

związany z nowelizacją ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

50.  aKpgo 

2014 

5.1.Odpady 

komunalne, 

w tym 

odpady 

żywności i 

Brak odniesienia w aKPGO 

2014 do istotnych 

problemów w zakresie 

gospodarki odpadami 

komunalnymi jak potrzeba 

wdrożenia systemu 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Uwaga nieprzyjęta. 
 

Na podstawie ogólnych przepisów ustawy o 

odpadach – nadal mamy do czynienia z 

odpadami, które spalane są w spalarniach 

odpadów. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji

, str. 133 oraz 

tab. 44 

Harmonogra

m rzeczowo-

finansowy 

rekomendow

anych 

działań, str. 

153 oraz 

2.1. Odpady 

komunalne, 

w tym 

odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji

, str. 34 

monitorowania produkcji 

paliwa z odpadów i 

wprowadzenia przepisów 

pozwalających na kontrolę 

tego kierunku przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

Wielkopols

kiego 

Mało konkretna uwaga. W jakim zakresie? 

Na jakich zasadach odbywało się to dotychczas? 

Temu służą  decyzje administracyjne i 

kontrolowanie ich wykonania. 

 

51.  aKpgo 

2014 

5.1. Odpady 

komunalne, 

w tym 

odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji

, str. 133 oraz 

tab. 44 

Harmonogra

m rzeczowo-

finansowy 

rekomendow

anych 

działań, str. 

153 oraz 

2.1. Odpady 

Brak odniesienia w aKPGO 

2014 do istotnych 

problemów w zakresie 

gospodarki odpadami 

komunalnymi jak problem 

zasadności wydawania 

pozwoleń zintegrowanych 

dla instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych i 

odpadów pochodzących z 

przetwarzania odpadów 

komunalnych (np. dla 

instalacji produkcji paliw 

alternatywnych, 

kompostowni) przez 

starostów. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Wielkopols

kiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Uwaga zbyt ogólna , brak konkretnych 

propozycji zapisów. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

komunalne, 

w tym 

odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 34 

52.  aKpgo 

2014 

Str. 27, dane 

dotyczące 

liczby 

RIPOK oraz 

tabela 9 

Proponuje się 

zaktualizowanie danych 

dotyczących liczby 

RIPOKów wg stanu na 

2015 rok. 

Od 2013 roku uchwała ws. wykonania WPGO 2012-2023 

dla województwa mazowieckiego była zmieniana 

sześciokrotnie, co spowodowało wzrost ilości wszystkich 

RIPOKów z 14 do 25. W 2013 roku na Mazowszu było 8 

instalacji MBP o statusie RIPOK, natomiast aktualnie jest 

ich 14. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Mazowiecki

ego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

W ramach prac Zespołu ds. aktualizacji 

Krajowego i wojewódzkich planów gospodarki 

odpadami ustalono, że dane będą zgodne ze 

stanem na 31 grudnia 2014 r. Należy zaznaczyć, 

że dane dotyczące odpadów komunalnych w 

projekcie są zgodne ze stanem na  31 grudnia 

2014 r. 

53.  aKpgo 

2014 

Tabela 22, 

str. 66, 

wiersz 

odnoszący 

się do 

województw

a 

mazowieckie

go Zdolności 

przerobowe 

instalacji do 

termicznego 

przetwarzani

a odpadów w 

woj. 

mazowiecki

m 

306 Mg/rok W tabeli błędnie wskazano, że moc przerobowa instalacji 

do termicznego unieszkodliwiania odpadów medycznych 

w woj. mazowieckim wynosi 3 595,0 Mg/rok. Jedyna 

spalarnia odpadów medycznych funkcjonująca obecnie 

na terenie województwa zlokalizowana jest w 

Mazowieckim Szpitalu Specjalistycznym im. dra Józefa 

Psarskiego w Ostrołęce. Moc przerobowa instalacji 

wynosi 306 Mg/rok. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Mazowiecki

ego 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Dane zostaną przeanalizowane ale stan danych w 

tabeli dotyczy roku 2013 r. 

Dane prezentowane w tabeli dotyczą 2013 r., 

oparte są na sprawozdaniu z realizacji WPGO za 

lata 2011-2013. 

W sprawozdaniu Urząd wskazał instalację 

EMKA z mocą przerobową 3595 Mg/rok. 

54.  aKpgo 

2014 

Str. 153, 

Harmonogra

m rzeczowo 

– finansowy 

 

Na s. 126 oraz s. 137 

wskazano jako jeden z 

celów – opracowanie 

wskazań legislacyjnych 

odnośnie mechaniczno-

biologicznego 

Ze względu na wagę zadania, istotny wydaje się 

monitoring jego wykonania, co powinno znaleźć 

odzwierciedlenie w harmonogramie zaplanowanych 

zadań. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Są to wymagania BAT, które będą obowiązywały 

wprost. Nie wymagają implementacji do prawa 

polskiego. Cel został usunięty. 
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Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

przetwarzania odpadów 

(m.in. w zakresie odorów), 

natomiast nie wykazano 

tego zadania w 

harmonogramie. Uzupełnić 

harmonogram o zadanie 

wskazane w celach. 

Mazowiecki

ego 

55.  aKpgo 

2014 

Uwaga 

ogólna 

Proponuję informacje z 

rozdziału 3 prognoza zmian 

w zakresie gospodarki 

odpadami włączyć do 

rozdziału 2 analiza stanu 

gospodarki odpadami 

Prognoza zmian w zakresie poszczególnych grup 

odpadów omawianych w KPGO jest ściśle związana z 

opisem stanu istniejącego i zidentyfikowanymi 

problemami. Rozdzielenie tych zagadnień ogranicza 

czytelność dokumentu. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Warmińsko-

Mazurskieg

o 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Przyjęto dotychczasową strukturę akpgo 

odpowiadającą zakresowi planów określą  

w ustawie o odpadach. 

56.  aKpgo 

2014 

Str. 74, tab. 

25 

kolumny 5,6 i 7: poddane 

odzyskowi: termicznie, 

kompostowane, w inny 

sposób 

 

Usunąć kolumny 

Kolumny nie zawierają żadnych danych liczbowych 

tylko odnośniki do informacji że nie da się wyliczyć 

danych 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Warmińsko-

Mazurskieg

o 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Źródłem danych jest GUS. Tabela posiada 

konwencję zgodną ze sprawozdawczością GUS. 

57.  aKpgo 

2014 

Str. 111, 3.1  

Odpady 

komunalne, 

w tym…,  

akapit 4 

Jednocześnie założono 

wzrost ilości wytwarzania 

odpadów komunalnych w 

przeliczeniu na jednego 

mieszkańca o 1% dla 

hipotezy wysokiej i 0,6% 

dla hipotezy niskiej. 

Proponuje się przyjęcie 

również hipotezy, że ilość 

wytwarzanych odpadów się 

nie zmieni lub będzie 

malała 

Jak wynika z dokumentów strategicznych i opracowań 

(np. GUS) na poziomie UE jak i krajowym, ilość 

wytwarzanych odpadów komunalnych na mieszkańca 

maleje od kilku lat i zakłada się, że będzie malała. 

Ponadto zakładamy realizację szeregu działań w celu 

zapobiegania powstawaniu odpadów. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Warmińsko-

Mazurskieg

o 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Zapisy zostały ponownie przeanalizowane. 

Metodyka wyliczania prognoz wzrostu odpadów 

komunalnych uwzględnia wszystkie składowe 

wymienione przez autora uwagi. 

 

Opis metodyki został uszczegółowiony. Dane gus 

były brane pod uwagę jak także i szereg innych 

czynników (m.in. prognozy demograficzne itp.). 

 

Prognozy zostały oparte o sprawozdawczość 

Marszalków – za 2013 i 2014 r. – z tych danych 

wynika wzrost (w tym uszczelnienie systemu) 

mniej dzikich wysypisk). 



29 
 

L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 
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Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

58.  aKpgo 

2014 

Tabela 

wskaźniki w 

zakresie 

monitorowan

ia w 

rozdziale 6 

57. Liczba województw o 

wskaźniku zdolności 

przerobowych odpadów 

medycznych i 

weterynaryjnych niższym, 

niż ilość wytwarzanych 

odpadów tej kategorii 

 

Proponuję zastąpić ten 

wskaźnik wskaźnikiem: 

stosunek mocy 

przerobowych do ilości 

wytwarzanych odpadów 

medycznych i 

weterynaryjnych w kraju 

Zgodnie z przepisami odpady medyczne mogą trafiać do 

innych województw (jeżeli odległości od instalacji to 

uzasadniają), 

 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Warmińsko-

Mazurskieg

o 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

W stosunku do odpadów medycznych i 

weterynaryjnych, dla których obowiązuje zasada 

bliskości, istotną kwestią jest równomierne  

rozmieszczenie instalacji na terenie kraju. 

Wskaźnik Liczba województw o wskaźniku 

zdolności przerobowych odpadów medycznych i 

weterynaryjnych niższym, niż ilość wytwarzanych 

odpadów tej kategorii będzie właśnie pozwalał na 

określenie sytuacji w tym zakresie. 

 

Propozycja nie uwzględnia faktu istnienia kilku 

spalarni odpadów niebezpiecznych o bardzo 

dużej zdolności przerobowej, które w praktyce 

spalają małe ilości odpadów medycznych. 

59.  aKpgo 

2014 

Tabela 

wskaźniki w 

zakresie 

monitorowan

ia w 

rozdziale 6 

59.Masa dotychczas 

usuniętych i 

unieszkodliwionych 

wyrobów zawierających 

azbest 

 

Należy sprecyzować co 

należy rozumieć jako 

dotychczas. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Warmińsko-

Mazurskieg

o 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Wskaźnik został usunięty.  

 

60.  aKpgo 

2014 

Tabela 

wskaźniki w 

zakresie 

monitorowan

ia w 

rozdziale 6 

Pozycja 157 w grupie 

Odpady pozostałe- odpady 

ulegające biodegradacji – 

inne niż komunalne 

 

Proponuję dodać wskaźnik : 

Odsetek masy odpadów 

biodegradowalnych (innych 

niż komunalne) poddanych 

odzyskowi  w stosunku do 

masy wytworzonych 

odpadów 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Warmińsko-

Mazurskieg

o 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Brak jest uzasadnienia dla wprowadzenia 

dodatkowego wskaźnika dotyczącego odsetka 

masy odpadów biodegradowalnych, zgodnie z 

ustaleniami poczynionymi podczas spotkania z 

urzędami marszałkowskimi. 

61.  aKpgo 

2014 

Str. 133, 

Rozdział 5.1 

działanie 5.3 

5.3.promowanie takich 

technologii przetwarzania 

bioodpadów, w wyniku 

Błąd w nazwie produktu. 

 

Poferment może być również stosowany jako nawóz. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Zapis został skorygowany następująco: 
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Rozdział, 

strona 
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ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

których powstaje 

pełnowartościowy i 

bezpieczny dla środowiska 

kompost lub biogaz i 

pofermentat 

wykorzystywany do celów 

rekultywacyjnych 

 

Powinno być: 

 

5.3.promowanie takich 

technologii przetwarzania 

bioodpadów, w wyniku 

których powstaje 

pełnowartościowy i 

bezpieczny dla środowiska 

kompost lub biogaz i 

poferment wykorzystywany 

do celów nawozowych lub  

rekultywacyjnych 

 Województ

wa 

Warmińsko-

Mazurskieg

o 

5.3.promowanie takich technologii przetwarzania 

bioodpadów, w wyniku których powstaje 

pełnowartościowy i 

bezpieczny dla środowiska materiał 

wykorzystywany do celów nawozowych lub  

rekultywacyjnych. 

 

62.  aKpgo 

2014 

Tab. 44, 

str.153-160 

W przypadku działań 

przypisanym samorządom 

województw – należy wziąć 

pod uwagę, że na realizację 

wskazanych zadań nie jest 

możliwe uzyskanie 100% 

dofinansowania z 

WFOŚiGW, a biorąc pod 

uwagę kondycję budżetów 

województw oraz realizację 

innych zadań, w tym 

projektów finansowanych 

ze środków UE 

(konieczność zapewnienia 

wkładu własnego dla tych 

projektów) – może wystąpić 

problem zapewnienia 

wkładu własnego dla 

wpisanych działań. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Pomorskieg

o 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Brak propozycji konkretnych zapisów w tym 

zakresie. 
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Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

63.  aKpgo 

2014 

Tab. 11 W tabeli 11 nie 

uwzględniono planowanej 

do budowy w mieście łodzi 

instalacji do termicznego 

przekształcania odpadów 

komunalnych. 

Instalacja ta wymieniona jest w obowiązującym Planie 

gospodarki odpadami województwa łódzkiego 2012, jak 

również znajdzie sic w jego aktualizacji. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

W analizie uwzględniono istniejące i budowane 

spalarnie odpadów komunalnych. 

64.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, 

w tym 

odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji

, tab. 11 

Bilans 

dostępności 

odpadów 

komunalnych 

w stosunku 

do mocy 

przerobowyc

h instalacji 

ITPOK 

W województwie łódzkim 

nadal planowana jest 

budowa ITPOK dla której 

miasto Łódź posiada 

decyzję lokalizacyjną i o 

środowiskowych 

uwarunkowaniach o 

planowanej mocy 

przerobowej 200 000 

Mg/rok. Bezwzględnie tę 

instalację należy tutaj 

uwzględnić. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

W analizie uwzględniono istniejące i budowane 

spalarnie odpadów komunalnych. 

65.  aKpgo 

2014 

2.3 Odpady 

niebezpieczne 

2.3.1. Odpady 

medyczne i 

weterynaryjne 

Zapobieganie 

powstawaniu

, źródła 

powstawania, 

ilości 

wytworzone i 

zagospodaro

wane, str. 65 

Zgodnie z danymi GUS w 

2012 r. wytworzonych 

zostało 41 315 Mg 

niebezpiecznych odpadów 

medycznych i 

weterynaryjnych 

biologicznych, zaś 

przetworzonych zostało 

raptem 35 400 Mg. 

 

Biologicznych zmienić na 

weterynaryjnych 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Podano zgodnie z nomenklaturą GUS. 

 

66.  aKpgo 

2014 

2.3 Odpady 

niebezpieczne 

Zgodnie z danymi GUS w 

2012 r. wytworzonych 

zostało 41 315 Mg 

Dane takie znajdują się w WSO. Urząd 

Marszałkow

ski 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Akapit został przeredagowany. 
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Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

2.3.1. Odpady 

medyczne i 

weterynaryjne 

Zapobieganie 

powstawaniu

, źródła 

powstawania, 

ilości 

wytworzone i 

zagospodaro

wane, str. 65 

niebezpiecznych odpadów 

medycznych i 

biologicznych, zaś 

przetworzonych zostało 

raptem 35 400 Mg. Brak 

jest informacji dotyczących 

unieszkodliwienia całego 

strumienia powstających 

odpadów tego typu. 

 

Prośba o uzupełnienie 

akapitu 

Województ

wa 

Łódzkiego 

 

67.  aKpgo 

2014 

Rozdział 4. 

Przyjęte cele 

w gospodarce 

odpadami 

4.1. Odpady 

komunalne, 

w tym 

odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji

, str. 129-130 

6. zmniejszenie udziału 

zmieszanych odpadów 

komunalnych w całym 

strumieniu zbieranych 

odpadów (zwiększenie 

udziału odpadów 

zbieranych selektywnie). 

6.1. objęcie wszystkich 

mieszkańców systemem 

selektywnego zbierania 

odpadów (selektywne 

zbieranie odpadów „u 

źródła”), 

6.2. ujednolicenie 

systemu selektywnego 

zbierania odpadów 

komunalnych na terenie 

całego kraju – do końca 

2016 r., 

6.3. systemy 

selektywnego zbierania 

odpadów powinny 

zapewnić jak najwyższą 

jakość zbieranych 

odpadów, w taki sposób, 

aby mogły zostać w 

możliwie najbardziej 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Stosowanie kompostownika przydomowego nie 

stoi w niezgodzie z ideą selektywnego odbierania 

odpadów. Należy również zwrócić uwagę na fakt, 

że zastosowanie kompostowników nie jest 

możliwe do zastosowania w każdym 

gospodarstwie domowym. 
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Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

efektywny sposób 

poddane recyklingowi, 

6.4. wprowadzenie we 

wszystkich gminach w 

kraju systemów 

selektywnego odbierania 

odpadów zielonych i 

bioodpadów – do końca 

2021 r. 

 

Powstała niespójność 

ponieważ ma być 

stworzony system 

selektywnego odbierania 

odpadów zielonych i 

bioodpadów a w dalszej 

części wskazuje się, że 

m.in. w zabudowie 

jednorodzinnej powinno 

być kompostowanie 

przydomowe. 

68.  aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady 

komunalne, 

w tym 

odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

W gospodarce odpadami 

komunalnymi (w tym 

odpadami żywności i 

innymi odpadami 

ulegającymi biodegradacji) 

przyjęto następujące 

kierunki działań: 

W zakresie ogólnym: 

1. w związku z 

wyznaczonymi na rok 

2020 celami oraz 

toczącymi się w KE 

pracami nad przeglądem 

celów wynikających z 

dyrektyw w zakresie 

gospodarki odpadami, 

konieczne będzie 

dokonanie do końca 2019 

r. weryfikacji aktualności 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Dofinansowane powinny być instalacje, które 

przyczyniają się do osiągnięcia celów i spełnienia 

wymagań prawa krajowego i UE. 
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jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

biodegradacji

, str. 137 

celów określonych w 

ramach aKpgo 2014 oraz 

ewentualnie wyznaczenia 

nowych w oparciu o 

prawodawstwo UE (w 

szczególności w zakresie 

dotyczącym recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia 

papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła, a 

także ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 

przekazywanych do 

składowania), 

2. realizacja badań w 

zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi 

(m.in. badania dotyczące 

analizy składu 

morfologicznego odpadów 

oraz właściwości 

fizycznych i chemicznych 

odpadów), 

3. utrzymanie finansowania 

inwestycji (m.in. przez 

instrumenty finansowe) 

ukierunkowanych na 

modernizację instalacji 

przetwarzających odpady 

komunalne, w tym 

odpady ulegające 

biodegradacji 

selektywnie zebrane, tak 

aby mogły dostosować 

się i spełniać wysokie 

standardy ochrony 

środowiska. 

4.ograniczenie możliwości 

finansowania inwestycji z 
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(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi i 

pochodzącymi z ich 

przetworzenia ze 

środków publicznych – w 

przypadku wystąpienia  

zagrożenia możliwości 

osiągnięcia w 

perspektywie 2020 r.  

wyznaczonych celów lub 

w przypadku wystąpienia 

nadwyżki mocy 

przerobowych instalacji 

w regionach 

/województwach w 

stosunku do dostępnego 

strumienia odpadów. 

 

Co będzie w przypadku gdy 

są instalacje, które mają 

decyzje wydane do końca 

2011 roku, które rozpoczęły 

budowę w styczniu br. i nie 

można ich wykreślić z 

planu powinno, że 

wiadomo, że strumień 

odpadów jest za mały w 

danym regionie. Instalacja 

taka spełniła wymagania 

prawne ale nie dostanie 

dofinansowania. Taki zapis 

będzie dla nich podstawą do 

roszczeń wobec 

województwa. 

69.  aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

6. wdrożenie 

odpowiedniego systemu 

selektywnego zbierania i 

odbierania odpadów u 

źródła co najmniej 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Papier i tektura, które nie są zbierane osobno 

mogą ulegać zanieczyszczeniom i wtedy 

uniemożliwić poddanie ich procesom recyklingu. 
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(JEŻELI 
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Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji 

W zakresie 

zbierania i 

transportu 

odpadów, 

str. 138 

następujących frakcji 

odpadów komunalnych: 

 papier i tektura, 

 metale, tworzywa 

sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, 

 szkło, 

 bioodpady, w tym 

odpady zielone. 

 

Należy pamiętać, że osobne 

wydzielanie papieru i 

tektury na pewno wpłynie 

na podniesienie wysokości 

opłaty i budzić będzie 

sprzeciw gmin. 

70.  aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji 

W zakresie 

zbierania i 

transportu 

odpadów, 

str. 138 

Ponadto: 

… 

9. zagospodarowywane na 

terenach wiejskich odpadów 

zielonych i innych 

bioodpadów we własnym 

zakresie, między innymi w 

kompostownikach 

przydomowych lub w 

biogazowniach rolniczych, 

a na terenach z zabudową 

jednorodzinną - w 

kompostowniach 

przydomowych. 

 

Niekonsekwencja wobec 

objęcia wszystkich gmin 

systemem selektywnego 

odbierania odpadów 

zielonych i bioodpadów. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Stosowanie kompostownika przydomowego nie 

stoi w niezgodzie z ideą selektywnego odbierania 

odpadów. Należy również zwrócić uwagę na fakt, 

że zastosowanie kompostowników nie jest 

możliwe do zastosowania w każdym 

gospodarstwie domowym. 
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Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

71.  aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady 

komunalne, 

w tym 

odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji

, str. 139 

W zakresie promowania 

recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia: 

11. dążenie do maksymalnego 

zwiększenia masy odpadów 

komunalnych poddawanych 

recyklingowi (tak aby 

możliwe było osiągnięcie 

założonych celów w tym 

zakresie). 

11.1. dokonanie analizy 

możliwości poddawania 

recyklingowi w każdym 

województwie przede 

wszystkim tworzyw 

sztucznych, opakowań 

wielomateriałowych oraz 

opakowań po środkach 

niebezpiecznych. 

11.2. w przypadku 

materiałów, których 

recykling wymaga 

wybudowania instalacji o 

znacznych nakładach 

inwestycyjnych (papiernie, 

huty szkła i metali) należy 

zapewnić skuteczny system 

zbierania i transportu tych 

surowców do istniejących 

instalacji, które zgłaszać 

będą posiadanie wolnych 

mocy przerobowych, 

 

Rodzi się pytanie kto 

będzie odpowiedzialny za 

utworzenie takiego systemu 

i komu będą zgłaszane dane 

o wolnych mocach 

przerobowych. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Są to kierunki polityki gospodarki odpadami i nie 

wskazuje się tu odpowiedzialnego. 
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Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

72.  aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady 

komunalne, 

w tym 

odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji

, str. 139 

12. maksymalizacja 

poziomów recyklingu 

wymaga realizacji 

następujących kierunków 

działań: 

12. 1 zapewnienie, że 

odpowiednia 

przepustowość instalacji 

będzie dostępna, 

 

Kto to będzie zapewniał? 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Są to kierunki polityki gospodarki odpadami i nie 

wskazuje się tu odpowiedzialnego. 

73.  aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady 

komunalne, 

w tym 

odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji

, str. 139 

W zakresie innych metod 

odzysku (i 

unieszkodliwiania 

odpadów): 

12 maksymalizacja 

poziomów odzysku 

wymaga realizacji 

następujących kierunków 

działań: 

12.1 wydawania decyzji 

związanych z realizacją 

celów spełniających 

założenia planów 

gospodarki odpadami, 

12.2 zachęcania inwestorów 

publicznych i prywatnych 

do udziału w realizacji 

inwestycji strategicznych 

zgodnie z planami 

gospodarki odpadami, 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Są to kierunki polityki gospodarki odpadami i nie 

wskazuje się tu odpowiedzialnego. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

 

W jaki sposób zachęcać i 

kto ma to robić. 

74.  aKpgo 

2014 

Rozdział 5. 

Kierunki 

działań w 

zakresie 

zapobiegania 

powstawaniu 

odpadów i 

kształtowania 

systemu 

gospodarki 

odpadami 

5.1. Odpady 

komunalne, 

w tym 

odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji

, str. 140 

14 ograniczenie 

składowania odpadów 

ulegających biodegradacji 

wpływa na konieczność: 

14.1 tworzenia zachęt w 

zakresie 

zagospodarowywania 

odpadów zielonych i innych 

bioodpadów 

w przydomowych 

kompostownikach i do 

skarmiania zwierząt 

(finansowanie lub 

współfinansowanie zakupu 

przydomowych 

kompostowników), 

oraz … 

 

Przez kogo? 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Są to kierunki polityki gospodarki odpadami i nie 

wskazuje się tu odpowiedzialnego. 

75.  aKpgo 

2014 

Tabela 44 

Harmonogram 

rzeczowo – 

finansowy 

rekomendowa

nych działań, 

poz. 2, kol. 3, 

kol. 6 

Minister Środowiska, 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 

urzędy marszałkowskie 

 

Kampanie tego rodzaju 

powinny być prowadzone 

na poziomie krajowym a nie 

wojewódzkim. 

 

Przy braku podstawy 

prawnej ujęcie tych zadań w 

budżecie województwa jest 

niemożliwe. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

aKpgo 2014 będzie dokumentem rządowym 

przyjętym uchwałą Rady Ministrów. Z uwagi na 

powyższe podstawą prawną dla przedmiotowego 

zadania będzie ww. uchwała Rady Ministrów. 

76.  aKpgo 

2014 

Tabela 44 

Harmonogram 

rzeczowo – 

finansowy 

Urzędy marszałkowskie, 

poprzez organizacje 

społeczne, instytucje, 

szkoły, urzędy 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

Uwaga nieprzyjęta. 

 

aKpgo 2014 będzie dokumentem rządowym 

przyjętym uchwałą Rady Ministrów. Z uwagi na 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

rekomendowa

nych działań, 

poz. 16, kol. 3 

 

Uwaga jw. 

wa 

Łódzkiego 

powyższe podstawą prawną dla przedmiotowego 

zadania będzie ww. uchwała Rady Ministrów. 

77.  aKpgo 

2014 

Tabela 44 

Harmonogram 

rzeczowo – 

finansowy 

rekomendowa

nych działań, 

poz. 17, kol 2 

Inicjowanie i promowanie 

poprzez samorządy 

regionalne inicjatyw, 

konkursów dla 

„małoodpadowych” gmin, 

miast w stałych cyklicznych 

programach wieloletnich 

 

Nie ma określenia 

samorządy regionalne. 

Powinny być tutaj 

wskazane samorządy 

gminne. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Aktualny zapis: 

 

Promowanie inicjatyw i konkursów dla 

„małoodpadowych” gmin. 

 

78.  aKpgo 

2014 

wersja z 

24 

sierpnia 

2015 

Rozdział 1. 

Wstęp, str. 7 

 

Ustawa o odpadach 

znowelizowana ustawą z 

dnia 15 stycznia 2015 r. o 

zmianie ustawy o odpadach 

oraz niektórych innych 

ustaw (Dz. U. poz. 122) 

nałożyła na samorząd 

wojewódzki obowiązek 

aktualizacji wojewódzkich 

planów gospodarki 

odpadami (dalej: WPGO) w 

terminie do dnia 30 czerwca 

2016 r. wraz z 

opracowaniem planów 

inwestycyjnych w formie 

załączników. 

 

jw. 

Należy wskazać rok Dz. U. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Łódzkiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Wg techniki legislacyjnej w przypadku gdy 

dziennik ustaw został opublikowany w roku, z 

którego pochodzi dany akt – roku dziennika 

ustaw nie publikuje się. 

79.  aKpgo 

2014 

Punkt 

rozdziału 

2.4.2 

Identyfikacja 

problemów 

Proponuję rozważyć 

uzupełnienie punktu 

rozdziału 2.4.2 

Identyfikacja problemów 

oraz rozdziału 5.4.2 

 Regionalny 

Zarząd 

Gospodarki 

Wodnej w 

Warszawie 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Odsetek osadów składowanych rokrocznie 

zmniejsza się. 

Zgodnie z diagnozą wynika problem: 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

oraz rozdziału 

5.4.2 

Komunalne 

osady 

ściekowe 

Komunalne osady ściekowe 

ww. projektu o zagadnienia 

dotyczące potrzeby 

zwiększenia dostępności 

metod przetwarzania 

komunalnych osadów 

ściekowych polegających 

na ich termicznym 

unieszkodliwianiu lub 

kompostowaniu w 

kontekście ustanawiania 

obszarów ochronnych 

zbiorników wód 

śródlądowych w trybie art. 

60 ustawy z dnia 18 lipca 

2001 r. - Prawo wodne (Dz. 

U. z 2015 r. poz. 469), na 

których zgodnie z art. 96 

ust. 12 pkt 8 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 21, z późn. zm.) 

zakazuje się stosowania 

komunalnych osadów 

ściekowych. 

Niepełnego wykorzystywania mocy spalarni KOŚ 

(tj. na poziomie ok. 45,48%) funkcjonujących na 

terenie kraju. 

Ponadto wskazano cel: 

Zwiększenie ilości KOŚ przetwarzanych przed 

wprowadzeniem do środowiska oraz osadów 

przekształcanych metodami termicznymi. 

W rozdziale 5.4.2 (kierunki działań) – wskazano 

na konieczność postępowania z KOŚ zgodnie z 

hierarchią sposobów postępowania. 

80.  aKpgo 

2014 

Uwaga dot. 

bilansu 

Chcielibyśmy zwrócić 

uwagę na bardzo istotną 

kwestii związaną z 

zagospodarowaniem frakcji 

energetycznej z odpadów 

komunalnych 

pochodzących z terenu 

województwa pomorskiego. 

Wdrażany od wielu lat 

model kompleksowego 

zagospodarowania odpadów 

komunalnych w 

województwie pomorskim 

zakłada, że do instalacji 

termicznego przekształcania 

 WFOŚ 

Gdańsk 
Uwaga częściowo przyjęta. 

 

W aKpgo przedstawiono nowy bilans dostępności 

odpadów (oparty o prognozę wytwarzania 

odpadów). 

 

Brak jest aktualnie informacji nt. docelowego 

udziału i źródeł frakcji odpadów, które 

planowane są do przetwarzania w pomorskiej 

ITPOK. 

 

Kwestia bilansowania odpadów dla ITPOK w 

woj. pomorskim może być przeprowadzona w 

stopniu b. szczegółowym na etapie aktualizacji 

WPGO. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

odpadów kierowane będą 

odpady z regionalnych 

instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

Oznacza to, że w ITPOK 

przekształcane będą odpady 

wysokoenergetycznej 

frakcji odpadów 

komunalnych, które 

wydzielone zostaną w 

procesach sortowania w 

pomorskich zakładach 

zagospodarowania 

odpadów, nie będą to 

odpady zmieszane. 

Istotną kwestią jest 

zbilansowanie odpadów i 

określenie docelowych, 

niezbędnych zdolności 

przerobowych instalacji 

zagospodarowania odpadów 

w poszczególnych 

województwach. Zwracamy 

uwagę, iż przedstawiony w 

tabeli 11, str. 32 bilans 

dostępności strumienia 

odpadów komunalnych 

przeznaczonych do 

przetworzenia w ITPOK 

(przy założeniu 

wykorzystania mocy 

przerobowych MBP) w 

przypadku województwa 

pomorskiego jest 

niepoprawny i nie 

odzwierciedla stanu 

faktycznego. Przyjęte, 

bardzo uproszczone 

założenia nie 

uwzględniające faktycznie 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 
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Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

prowadzonych procesów, 

prowadzą do błędnego 

oszacowania wielkości 

strumienia, który musi być 

skierowany do termicznego 

przekształcania. W 

przypadku województwa 

pomorskiego wartość ta jest 

znacznie zaniżona gdyż np. 

część strumienia 

biologicznie 

przetwarzanego w MBP 

(biosuszenie) będzie 

następnie kierowana do 

ITPOK. Tak więc w 

naszym przypadku nie 

można odejmować od masy 

odebranych odpadów 

komunalnych (kolumna 2) 

całej wartości 

biologicznych zdolności 

przerobowych instalacji 

MBP (kolumna 5) . 

Pragniemy podkreślić, iż 

instalacja termicznego 

przekształcania odpadów 

(tj. frakcji energetycznej z 

odpadów komunalnych) 

wraz z odzyskiem ciepła 

stanowić będzie dopełnienie 

kompleksowego systemu 

zagospodarowania odpadów 

komunalnych 

wytwarzanych na terenie 

województwa pomorskiego. 

Celowość realizacji 

przedmiotowej inwestycji 

związana jest głównie z 

koniecznością redukcji 

ilości odpadów 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

kierowanych do 

składowania, w tym 

ulegających biodegradacji i 

posiadających określoną 

wartość opałową (frakcja 

wysokoenergetyczna). 

Kierunek 

zagospodarowania frakcji 

energetycznej odpadów 

komunalnych wynika z 

„Planu Gospodarki 

Odpadami dla 

Województwa Pomorskiego 

2018". Budowa instalacji 

umożliwi zatem pełne 

wdrożenie regionalnego 

systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi. 

W związku z powyższym 

widzimy potrzebę 

ujenolicenia w treści 

aktualizacji KPGO 2014 

zapisów dotyczących 

instalacji termicznego 

przekształcania odpadów 

komunalnych w takim 

kształcie, aby pod pojęciem 

ITPOK rozumiane były 

instalacje gdzie 

zagospodarowane zostaną 

zmieszane odpady 

komunalne jak również te 

spalające frakcję 

energetyczną odpadów 

powstałych w wyniku 

sortowania i. przetwarzania 

odpadów komunalnych w 

instalacjach MBP. 

81.    Jednocześnie chcielibyśmy 

podkreślić potrzebę 

 WFOŚ 

Gdańsk 
Uwaga nieprzyjęta. 

 



45 
 

L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

uwzględnienia w treści 

aktualizacji KPGO 2014 

zapisów (w przypadku 

termicznego przekształcania 

odpadów) dopuszczających 

innowacyjne, lokalne 

rozwiązania w regionach 

gdzie transport odpadów do 

ITPOK nie jest 

ekonomicznie uzasadniony. 

aKpgo nie ogranicza możliwości lokalizowania 

innowacyjnych, lokalnych rozwiązań w 

regionach gdzie transport odpadów do ITPOK nie 

jest ekonomicznie uzasadniony. 

Szczegółowe potrzeby inwestycyjne oraz plany 

będą analizowane i rozpatrywane na etapie 

opracowywania aktualizacji WPGO wraz z 

planem inwestycyjnym. 

82.  Uwaga 

ogólna 

 W dokumencie brak 

obiecywanej listy instalacji 

do recyklingu odpadów w 

kraju wraz z mocami 

przerobowymi oraz bilansu 

tych mocy w odniesieniu do 

wielkości powstających  

strumieni odpadów. 

Potrzebne są konkretne 

dane – lista instalacji ze 

wskazanymi lokalizacjami, 

rodzajem przetwarzanych 

odpadów, mocami.  

Uniemożliwi to w WPGO 

ocenę potrzeby budowy 

takich instalacji w 

województwach. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Bilans mocy i ocena konkretnych potrzeb 

inwestycyjnych powinna być w wpgo. 

Ogólna ocena w skali kraju jest zawarta w 

aKpgo. 

83.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 13 

 

W zakresie możliwości 

zapobiegania powstawaniu 

odpadów komunalnych na 

poszczególnych etapach 

cyklu życia wyróżnić 

można następujące 

działania: 

 w gastronomii (w tym w 

zakładach pracy i 

szkołach, szpitalach): 

Odpady z gastronomii nie są odpadami komunalnymi, 

więc nie powinny być omawiane w tym rozdziale. 

Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Aktualny zapis: 

W zakresie możliwości zapobiegania 

powstawaniu odpadów komunalnych, w tym 

odpadów żywności, na poszczególnych etapach 

cyklu życia wyróżnić można następujące 

działania: 

 w gastronomii (w tym w zakładach pracy i 

szkołach, szpitalach): 

84.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

Brak informacji, czy 

przeliczano na 

 Urząd 

Marszałkow
Uwaga nieprzyjęta. 
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do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 
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Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 
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Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 14, tab. 1 

mieszkańców 

zameldowanych czy 

faktycznie mieszkających. 

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego 

Przedmiotowa tabela zawiera dane których 

źródłem jest GUS. Dane GUS nie odnoszą się do 

aspektu, który porusza wnioskodawca. 

85.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 15 

Brak informacji, jak 

zmieniał się skład 

morfologiczny odpadów w 

Polsce w latach od 

poprzedniego KPGO. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

W ostatnim czasie nie prowadzono badań 

morfologii odpadów komunalnych. Niestety w 

żadnym z woj. wg wiedzy MŚ nie wykonano 

badań morfologicznych odpadów. Nie 

prowadzono kompleksowych badań składu 

morfologicznego odpadów komunalnych po 2008 

roku. Realizowane były w 2015 r. jedynie 

badania sezonowe w okresie zimowym 

zmieszanych odpadów komunalnych, 

przyjmowanych do wybranych regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wobec tego przyjęto skład 

morfologiczny odpadów komunalnych dla 2008 

r., określony na podstawie szczegółowych badań, 

jako najbardziej reprezentatywny dla kraju.  

86.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 17, tab. 3 

„% 20 03 01 poddanych 

składowaniu (w miastach)” 

– niewłaściwy zapis, gdyż 

odpady nie są składowane 

w miastach. Podobnie” % 

20 03 01 poddanych 

składowaniu (na wsi)”. 

 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Kolumny usunięto. 

87.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 20 

Brak informacji o innych 

frakcjach selektywnie 

zbieranych np. o  odpadach 

kuchennych, zużytym 

sprzęcie, 

wielkogabarytowych i in., 

które są zbierane 

selektywnie. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Brak jest danych w sprawozdaniach marszałków 

w przedmiotowym zakresie by móc przygotować 

zestawienia nt. innych frakcji selektywnie 

zbieranych np. o  odpadach kuchennych, zużytym 

sprzęcie, wielkogabarytowych i in., które są 

zbierane selektywnie. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

88.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 28, tab. 10 

Brak informacji o 

lokalizacji instalacji 

termicznego przekształcania 

odpadów. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

W projekcie uwzględniono informację o 

istniejących spalarniach i budowanych. 

89.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 26 

Brak informacji, jak zmiany 

prawne dot. 

systemu gospodarowania 

odpadami wpłynęły na 

zmiany systemów. Czy 

miały wpływ? 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

W analizie stanu aktualnego znajduje się 

informacja o istniejących systemach 

gospodarowania odpadami. 

Natomiast nie ma uzasadnienia aby takie analizy 

były elementem aKpgo. 

90.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 28 

Brak informacji o 

lokalizacji planowanych 

instalacji termicznego 

przekształcania odpadów. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

AKpgo 2014 określa kierunki działań w skali 

kraju. Szczegółowe potrzeby inwestycyjne będą 

analizowane i rozpatrywane na etapie 

opracowywania aktualizacji WPGO wraz z 

planem inwestycyjnym. 

 

91.  aKpgo 

2014 

2.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

ulegające 

biodegradacji, 

str. 31, tab. 11 

Brak źródła pozyskania 

poszczególnych danych w 

tabeli i dokładnego opisu 

założeń wg których 

dokonano obliczeń 

uniemożliwia ocenę 

przyjęcia prawidłowych 

danych (np. odnośnie mocy 

przerobowych instalacji 

MBP: RIPOK? 

zastępczych? wszystkich? 

wg jakiego źródła? wg 

stanu na jaki dzień?) 

dotyczących naszego 

województwa. Wskazać 

należy, że tu potrzebne 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Część dotycząca termicznego przekształcania 

opadów, w tym tabela 11 została ponownie 

przeanalizowana i  zweryfikowana.  

W Planie zamieszczona została przemodelowana 

tabela bilansowa wraz z opisem (uwzględniająca 

m.in. prognozę odpadów na 2025 oraz adekwatne 

wyliczenia dla tego strumienia odpadów w 

zakresie szacowanych poziomów recyklingu, 

odpadów kierowanych do ITPOK). 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

byłyby możliwie najnowsze 

dane, przynajmniej na 

koniec 2014 r., gdyż są one 

podstawą dalszego 

planowania. 

92.  aKpgo 

2014 

Harmonogram

, str.150, tab. 

44 

Brak kosztów 

inwestycyjnych. Należy 

zawrzeć koszty dotyczące 

odpadów, wynikające z 

innych programów np. 

zawartych w „Programie 

Oczyszczania Kraju z 

Azbestu na lata 2009 - 

2032”, „Aktualizacji 

Krajowego programu 

oczyszczania ścieków 

komunalnych”. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Podlaskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Potrzeby inwestycyjne i ich szacowane koszty 

zostaną określone w planach inwestycyjnych 

stanowiących załącznik do wpgo. 

93.  aKpgo 

2014 

Rozdział 2. 

Analiza stanu 

gospodarki 

odpadami 

Brak morfologii 

wytwarzanych odpadów 

komunalnych (projekt 

przedstawia średni skład 

morfologiczny zmieszanych 

odpadów komunalnych 

dostarczanych do instalacji 

MBP) nie pozwala na 

określenie wymaganej do 

recyklingu masy papieru, 

metali, tworzyw sztucznych 

i szkła oraz odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji, które będzie 

należało zagospodarować 

poza składowaniem. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Śląskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

W ostatnim czasie nie prowadzono badań 

morfologii odpadów komunalnych. Niestety w 

żadnym z woj. wg wiedzy MŚ nie wykonano 

badań morfologicznych odpadów. Nie 

prowadzono kompleksowych badań składu 

morfologicznego odpadów komunalnych po 2008 

roku. Realizowane były w 2015 r. jedynie 

badania sezonowe w okresie zimowym 

zmieszanych odpadów komunalnych, 

przyjmowanych do wybranych regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Wobec tego przyjęto skład 

morfologiczny odpadów komunalnych dla 2008 

r., określony na podstawie szczegółowych badań, 

jako najbardziej reprezentatywny dla kraju. 

94.  aKpgo 

2014 

3.1. Odpady 

komunalne, w 

tym odpady 

żywności i 

inne odpady 

1.Projekt aKpgo2014 nie 

zawiera prognozy 

wytwarzania w kolejnych 

latach OKUB oraz odpadów  

papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła (PMTS). 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Śląskiego 

Uwaga częściowo przyjęta. 

 

Z uwagi na brak danych aktualnie wskazanie 

konkretnych wartości wskaźników nie było 

możliwe. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

ulegające 

biodegradacji 

Brak jest danych dot. % 

wag. udziału OKUB oraz 

odpadów PMTS w ogólnej 

masie OK. Dane te są 

niezbędne dla określenia 

wymaganej do recyklingu 

masy PMTS oraz masy 

OKUB do 

zagospodarowania poza 

składowaniem. 

2. Wykres 4 (s. 114) 

przedstawiający Udział 

frakcji biodegradowalnej w 

ogólnym strumieniu 

odpadów komunalnych 

zebranych selektywnie wg 

województw nie zawiera 

jednostek. Nie zrozumiałe 

jest które dane GUS 

stanowiły podstawę do 

wyliczenia przedstawionych 

na wykresie udziałów w 

poszczególnych 

województwach. 

3. Informacje zawarte w 

rozdz. 3.1. są zbyt ogólne, 

niekompletne i 

niewystarczające oraz 

nieprecyzyjne np. w 

odniesieniu do nawozu lub 

środka wspomagającego 

uprawę roślin stwierdza się, 

że cyt.: ,,… Dzięki temu 

produkt utraci status odpadu 

i możliwe będzie jego 

wprowadzenie do 

obrotu…”. Należy 

przypomnieć, że nawóz lub 

środek wspomagający 

uprawę roślin są 

Projekt zawiera prognozę wytwarzania OKUB.  

Uzupełniono jednostki. 

 

Odnosząc się do uwagi nr 3 zapisy podrozdziału 

zostały przeformułowane. 
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L.p. 

Dokument 

do którego 

zgłaszana 

jest dana 

uwaga / 

wniosek 

 

Rozdział, 

strona 

(JEŻELI 

UWAGA 

ODNOSI SIĘ 

DO 

KONKRETN

EGO 

ZAPISU) 

Treść zgłoszonych uwag Uzasadnienie zgłoszenia uwagi/wniosku 
Zgłasza-

jący uwagi 
Stanowisko MŚ 

produktami a nie odpadami 

i z tego powodu, nie można 

w tym przypadku mówić o 

utracie statusu odpadu. 

95.  aKpgo 

2014 

Rozdział 4. 

Przyjęte cele 

w gospodarce 

odpadami 

Przyjęte cele  w gospodarce 

odpadami komunalnymi w 

tym odpadami żywności i 

innymi odpadami 

ulegającymi biodegradacji 

(rozdz. 4.1.) nie wynikają z 

prawa unijnego i 

krajowego. Ostateczne cele 

powinny zostać 

przedstawione przez KE do 

końca 2015 r. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Śląskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

W dokumencie uwzględniono propozycje 

legislacyjne KE. 

96.  aKpgo 

2014 

Rozdział 6. 

Sposób 

monitoringu i 

oceny 

wdrażania 

planu 

W przypadku wskaźników 

w zakresie monitorowania i 

oceny wdrażania aKpgo 

2014 należałoby wskazać 

jakie mają być źródła 

danych służące określeniu 

poszczególnych 

wskaźników. 

 Urząd 

Marszałkow

ski 

Województ

wa 

Śląskiego 

Uwaga nieprzyjęta. 

 

Są to wskaźniki dla kraju, natomiast źródła 

danych dla wskaźników odnoszących się do 

poziomu wojewódzkiego będą wskazane w 

sprawozdaniach z wpgo. 

 


