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dot.: projekt Krajowego planu gospodarki odpadami 2014

W nawi 
uwag do KP 
podmioty cz 
Krajowego pl 
przekazujemy

i zaniu do naszej odpowiedzi, pismo HIPH/1694/10 z dnia 24.08.2010 r., o braku 
JO  2014, informujemy, że z powodu opóźnień w  przesyłaniu uwag przez 
onkowskie (spowodowanych m.in. okresem urlopowym), do projektu 
mu gospodarki odpadami 20/4  dopiero teraz, wpłynęły uwagi, które poniżej

1. W projckc 
bardzo ogólni

2. Zapis dotj 
działach gos 
ministerstwa 
przedsiębiorą 
wykorzystani

czący „wskaźników materiałochłonności i odpadowośei w poszczególnych 
odarki” budzi wątpliwości. Uważamy, że tworzenie przez poszczególne 
takich wskaźników jest zbędne - są inne narzędzia, które mobilizują 
w do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów i właściwego ich

ą ai3. Dla rozwi 
należy umożl 
nie tylko edul 
Odpady ko 
seleklyw-ne 
promować i 
tych odpadów

c KPGO 2014 problemy gospodarki odpadami w  hutnictwie poruszane są 
owro.

lia problemu dużej masy odpadów komunalnych trafiających na składowiska, 
wić mieszkańcom selektywną zbiórkę tych odpadów. Zadaniem powinna być 
aeja, ale i umożliwienie segregowania odpadów w  zależności od ich rodzajów.

alne powinny być zbierane i odbierane w sposób selektywny. Samo 
lcranic nic nic da, jeśli są potem mieszane przy odbiorze. Powinno się 

wspierać systemy zbierania suroweów; wtórnych. Złom stalowy jest jednym z 
z którym nie ma problemu trafiania na składowisko.

nrun

ui. Lompy 14, 40 040 Katowice, Polska, tel. +48 32 788  7 7  77, fax +48 32 788 77 78
W W W . h ip h . o r g  NIP: 954 21-58-104, REGON; 271083190 |

http://WWW.hiph.org


4. W ostatnim 
o zarcjestromi 
przemysłu huti 
Należy jednozn

zdaniu rozdziału 3.3.6. znajduje się zapis, że przemysł energetyczny ubiega się 
v e  odpadów juko substancji w systemie RE A CU  te działania dotyczą również 
iczego.
aeznie odpowiedzieć na następujące pytania:

a) czy odpad 
rozporządzeńi< i 
sprawozdawcz

y przekazywane do odzysku są odpadami i podlegają wszystkim 
u ustawy o odpadach (kody, ewidencjonowanie, karty przekazania odpadów, 

jść), czy są produktami ubocznymi.

b) jeśli są p 
przemieszczali 
przypadku od 
marszałka roc 
służących do

Z poważaniem

rpduktami ubocznymi -  czy będą podlegały ustawie o międzynarodowym 
u odpadów w przypadku przekazania do odzysku poza granice kraju, a w 
-ysku we własnym zakresie nie będą ujmowane w przekazywanym do 
ym sprawozdaniu „Zbiorcze zestawienie danych o instalacjach i urządzeniach 

odzysku odpadów”?
i
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