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Odpowiadając na pismo z dnia 30.07.2010 r. znak DGOpg4050-I6/36347/10/ŁD 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Szczecinie poniżej przedstawia uwagi do 
projektu „Krajowego planu gospodarki odpadami 2014':

1. pkt. 2.1.4 podpunkt 3 (str. 17)- istniejący zapis „brak prawnie określonych wymagań 
dla mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 
które pozwalałoby na uznanie przetworzonych odpadów za niestwarzające zagrożenia 
dla środowiska w przypadku ich składowania" -  można uzupełnić o zapis: „oraz brak 
w wielu przypadkach możliwości i metod dalszego zagospodarowania, poza 
składowiskiem, frakcji wydzielonych i poddanych stabilizacji w instalacjach MBP" - 
co uniemożliwia znaczące ograniczenie ilości odpadów- kierowanych do składowania.

2. pkt. 2.3.5 (str. 39) -  w-e fragmencie „Istniejące instalacje do zagospodarowania” -  
nie uwzględniono zagospodarowania wszystkich rodzajów odpadów opakowaniowych, 
np. brak wzmianki nt. instalacji dla odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych.

3. pkt. 4.2.5 i 4.2.6 (str. 53-54) -  nie podano w jaki sposób ma być ograniczane 
istnienie „szarej strefy".

4. Rozdział 5 (str. 57) - zapis: „podniesienie stawek opłat za składowanie odpadów, 
w szczególności zmieszanych odpadów- komunalnych, odpadów ulegających 
biodegradacji oraz odpadów wcześniej nieprzetworzonych" -  jest niespójny 
z projektem rozporządzenia z dnia 28.07.2010 r. w- sprawie opłat za umieszczenie 
odpadów na składowisku, w  którym stawki opłat dla odpadów- przetworzonych z pod 
grupy. 19 12 podwyższono i zrównano do stawek jak dla nieprzetworzonych odpadów.

5. pkt. 5.1 (str. 57-58) -brak jest w- projekcie planów co do ich selektywnego zbierania 
i odbierania odpadów- kuchennych (np. z punktów- zbiorow-ego żywienia) i dalszych 
metod zagospodarowania. Jest to rozbieżne z ustawowymi obow-iązkami stopniowego 
ograniczania odpadów- komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych 
do składowania. Czy w regionach obejmujących mniej niż 300 ty-s. mieszkańców- 
odpady kuchenne mają być wydzielane dopiero na instalacjach do mechaniczno-



biologicznego przetwarzania? A jeśli taki jest zamysł, to jakie będzie 
dalsze zagospodarowanie tej wydzielonej frakcji (poza składowiskiem)?

6. pkt. 5.1.2 (str. 59) - ograniczanie składowania odpadów ulegających biodegradacji 
ma być realizowane m.in. poprzez kompostownie, instalacje fermentacji, instalacje 
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania. Brakuje informacji na temat 
ostatecznego zagospodarowania przetworzonych odpadów. Jeśli odpad po 
przetworzeniu nie spełnia wymagań nawozowych, to i tak trafi na składowisko -  
z nieco zmniejszoną masą i zredukowaną substancją organiczną, ale jednak będzie 
składowany, więc nie wpłynie to znacząco na ograniczenie ilości deponowanych 
odpadów i zagospodarowania ich poza składowiskiem.

7. Rozdział 6 tab. 39 poz. 1 (str. 64) Należy zastanowić się nie nad koniecznością 
utworzenia kolejnej bazy danych lecz usprawnieniem dotychczas funkcjonujących.

8. Niektóre przyjęte cele wynikają z obowiązujących już przepisów i tylko przesuwa 
się terminy ich pełnego wdrożenia (jak objęcie 100% mieszkańców zorganizowanym 
systemem odbierania odpadów komunalnych -  str. 52 pkt. 4 .1).

9. W projekcie nie odniesiono się w ogóle do sprawy demontażu iimych pojazdów poza 
Ml i NI. W związku z planowaną modernizacją taboru kolejow-ego należy się 
spodziewać zwiększonej ilości tego rodzaju pojazdów. Już obecnie demontaż 
wagonów odbywa się poza instalacjami, najczęściej na terenie bocznic przez firmy 
posiadające tylko decyzje w zakresie zbierania odpadów. Brak w Krajowym planie 
odniesień do tej problematyki sprzyjać będzie obecnie stosowanym praktykom. Warto 
byłoby, aby w- Krajowym planie znalazły- się również zapisy dotyczące demontażu 
statków-.

Powyższe uwagi zostaną przesłane również na adresy: lucia.dec@mos.Gov.pl oraz 
iustvna.ku7niar@mos.gov.pl

3. WIOŚ Delegatura a/a
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