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, Olsztyn, dnia 17 sierpnia 2010 r.
RDOS-28-WOOS-6617 - 015/10/mt

Ministerstwo Środowiska 
Departament Prawny 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 W arszawa

Odpowiadając na pismo z dnia 30 lipca 2010 r., znak: DGOpd4050-
16/36347/10/LD;DGOpg-4050-41/17/1294/10/ŁD w sprawie konsultacji społecznych,
dotyczących planu gospodarki odpadami informuję, że do przedstawionego projektu
dokumentu: „Krajowy plan gospodarki odpadam i 2014” wnoszę następujące uwagi:

1. Projekt planu zakłada do 2020 r. budowę zakładów termicznego przemarzania 
niesegregowanych odpadów komunalnych (zmieszanych), w  których przekształceniu 
planuje się poddać 25% masy tych odpadów (pozostałe 25% przetworzeniu w  instalacjach 
mechaniczno-biologicznego przekształcania odpadów', zaś 50% recyklingowi). Powyższe 
założenie należy' uznać za obarczone ryzykiem, ponieważ obecne projekty’ realizacji 
spalarni odpadów w kilku miastach wojewódzkich uległy wstrzymaniu (z realizacji 
niektórych projektów' inwestorzy wycofali się definitywnie) z uwagi na opór społeczny oraz 
sprzeciw organizacji ekologicznych.

2. W projekcie planu za punkt wyjściowy założeń i analiz gospodarowania odpadami 
komunalnymi, w tym instalacji służących do odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów, 
przyjęto stan na dzień 3 1 grudnia 2008 r. Zważywszy na laki, że plan zostanie uchwalony w 
końcu roku 2010, przyjęty punkt wyjściowy nie będzie z pewnością odzwierciedlał stanu 
aktualnego.

3. Projekt planu nic odnosi się do przyjętych założeń do projektu ustawy o odpadach, 
stanowiącej transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/OT. z 19 
listopada 2008 r. w sprawie odpadów, w  których rezygnuje się z przygotowywania planów 
gospodarki odpadami na szczeblu powiatu i gminy. Zgodnie z przyjętymi przez rząd 
założeniami, pozostaną jedynie: plan krajowy i plany wojewódzkie. Jednostki samorządu 
terytorialnego będą działać według wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, który 
określi i wyznaczy regiony gospodarki odpadami. Wydaje się zatem zasadne, że w treści 
projektu Kpgo, w  rozdziale 5., dotyczącym kształtowania systemu gospodarki odpadami 
planu, powinna znaleźć się informacja o planowanych zmianach.

4. W związku z projektem zmiany ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w  gminach (Dz. U. z 2005 r., nr 236, poz. 2008, z późn. zm.), mającą na celu 
reformę istniejącego systemu zbierania i odzysku odpadów komunalnych w gminach, dającą 
władzom samorządowym uprawnienia w  zarządzaniu, kontrolowaniu i monitorowaniu tego 
systemu, wydaje się zasadne, aby w projekcie Kpgo omówiono projektowane rozwiązania 
kompleksowe w sposób bardziej szczegółowy, uwzględniający założenia wyjściowe. 
opracowane dla potrzeb zmiany ww. ustawy .

5. Doprecyzowania, ewentualnie odrębnej interpretacji wymaga rozdział 2.2.9. (strona 27 
dokumentu), dotyczący odpadów materiałów wybuchowych. Z  przedstawionego zapisu nic



dość jasno wynika, w  jaki sposób kwalifikować odpady powstające w  resorcie Sił 
Zbrojnych. Wyjaśnienia wymaga przede wszystkim zagadnienie, w jakich okolicznościach 
środki te należy uznawać za odpad}', wr jakich zaś jako zbędne środki bojowe, przekazywane 
do Agencji Mienia Wojskowego w  celu dalszego ich zagospodarowania, w tym do 
sprzedaży. Nadmieniam, że zbędne środki bojowe przeznaczone do utylizacji znajdują się 
również poza resortem obrony narodowej, w jednostkach organizacyjnych podległych 
MSWiA.

6. W rozdziale 2.3. (strona 29 dokumentu), dotyczącym zagospodarowania zużytych opon, w 
podrozdziale: zidentyfikowane problemy wymienić należ}’ trudności w zagospodarowaniu 
opon o dużej średnicy, pochodzących z ciągników oraz innego sprzętu rolniczego, dla 
których istniejące instalacje w cementowniach (wykorzystujące te odpady jako paliwo 
alternatywne do procesów współspalania), nic są technicznie przystosowane do icłi 
przerobu. Problemem jest również brak organizacji sprawnej i systemowej sieci zbierania 
opon ponadgabarylowych.

7. Tytuł rozdziału 7. Wnioski z  prognozy> oddziaływania projektu planu na środowisko 
powinien zostać zweryfikowany z uwagi na odstąpienie GDOS od przeprowadzenia 
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (mimo, że dla projektu Kpgo 2010 została 
opracowana prognoza).

8. W projekcie planu stwierdzono, że cele założone do osiągnięcia w poprzednim dokumencie 
z 2006 r. nic zostały jeszcze osiągnięte, konieczna jest kontynuacja zadań zapisanych w 
Kpgo 2010. Nie zostały’ wyznaczone nowe kierunki działań dotyczące systemu gospodarki 
odpadami i inwestycji, w związku z powyższym zapisy w  tym zakresie nie uległy zmianie, 
a co za tym idzie również skutki .środowiskowe, wynikające z realizacji aktualizacji planu 
nie zmienią się. W projekcie planu nic przedstawiono jednak i nie dokonano przynajmniej w 
podstawowym zakresie diagnozy przyczyn, które spowodowały brak realizacji założonych 
celów.
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