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Wrzesieƒ 2002

Szanowni Paƒstwo !
Sektor gospodarki odpadami podlega w ostatnich latach dynamicznym zmianom. Jednym z najistotniejszych
czynników stymulujàcych te zmiany jest wzrost ÊwiadomoÊci spo∏ecznej w zakresie poszczególnych
komponentów gospodarki odpadami i wynikajàca z tego akceptacja wprowadzania zmian i modernizacji
istniejàcych systemów: zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Sytuacja w sektorze
gospodarki odpadami zmienia si´ równie˝, dostosowujàc si´ do obowiàzujàcych i nowo wprowadzanych
przepisów prawnych. Szereg nowo uchwalonych ustaw i wydanych aktów wykonawczych dostosowuje
krajowe wymagania w zakresie ochrony Êrodowiska przed odpadami do wymagaƒ Unii Europejskiej. Ustawa
z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach ustanawia obowiàzek sporzàdzania i uchwalania przez wszystkie
poziomy w∏adz samorzàdowych planów gospodarki odpadami. W tzw. ustawie wprowadzajàcej okreÊlony
zosta∏ jednoczeÊnie bardzo ambitny harmonogram ich realizacji.
Szeroki zakres planów gospodarki odpadami sprawia, ˝e ich przygotowanie jest zadaniem trudnym
i odpowiedzialnym. W celu rozpropagowania metodyki ich sporzàdzania opracowane zosta∏y dwa
poradniki: „Wojewódzkie plany gospodarki odpadami" oraz „Powiatowe i gminne plany gospodarki
odpadami". Sà one przeznaczone dla przedstawicieli wszystkich szczebli administracji w Polsce.
Zaproponowanà w poradnikach metodyk´ przygotowywania planów Ministerstwo Ârodowiska proponuje
traktowaç jako jedno z mo˝liwych do zastosowania rozwiàzaƒ przy opracowywaniu wojewódzkich,
powiatowych i gminnych planów gospodarki odpadami.
Mamy nadziej´, ˝e poradnik b´dzie pomocnym dla Paƒstwa narz´dziem i u∏atwi przygotowywanie planów
gospodarki odpadami.

Przewodniczàcy Komitetu Sterujàcego

Stanis∏aw Kamiƒski
Zast´pca Dyrektora Departamentu Polityki
Ekologicznej Ministerstwa Ârodowiska
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Przedmowa
Niniejszy poradnik zosta∏ opracowany, aby u∏atwiç przygotowanie dobrze zaplanowanego,
systematycznego i kontrolowanego systemu gospodarki odpadami, ustalonego, jak w ka˝dym innym
sektorze polskiej gospodarki, na podstawie odpowiednio przygotowanych planów i majàcego na celu
wybór najskuteczniejszych i najbardziej realnych opcji dla gospodarki odpadami zapewniajàcych
zapobieganie powstawaniu odpadów, poddawanie odpadów procesowi odzysku i bezpieczne ich
unieszkodliwianie. Nale˝y przywiàzywaç najwy˝szà uwag´ do konsekwencji w planowaniu na wszystkich
czterech szczeblach - krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Poniewa˝ kompleksowe
planowanie gospodarki odpadami jest w Polsce procesem nowym, niniejszy poradnik ma za zadanie
u∏atwiç dzia∏ania planistów pracujàcych w jednostkach administracji publicznej zobowiàzanych prawem
do sporzàdzenia planów gospodarki odpadami.
Poradnik jest jednym z dwóch przygotowanych dla organów zajmujàcych si´ planami gospodarki
odpadami i przeznaczony jest dla planistów szczebla wojewódzkiego. Drugi poradnik przeznaczony jest
dla planistów i w∏adz samorzàdowych gmin i powiatów. Oba poradniki sà do siebie podobne, jednak
ró˝nià si´ od siebie. Ró˝nica g∏ównie polega na tym, ˝e poradnik dla powiatów i gmin zawiera bardziej
szczegó∏owe opisy i przyk∏ady, a struktura niniejszego dokumentu jest bardziej ogólna, ze wskazówkami
dotyczàcymi ogólnych, ca∏oÊciowych planów gospodarki odpadami, za które odpowiedzialni sà planiÊci
na szczeblu wojewódzkim. Oba poradniki uzupe∏niajà si´ wzajemnie, a czytelnik znajdzie u˝yteczne
informacje w ka˝dym z nich.
Na pierwszà cz´Êç poradnika sk∏ada si´ przeglàd prawodawstwa okreÊlajàcego wymogi dotyczàce
planowania gospodarki odpadami w Polsce. Ponadto znajdujà si´ tu wskazówki dotyczàce organizacji
dzia∏aƒ zwiàzanych z planowaniem gospodarki odpadami i przeprowadzania analiz najpowa˝niejszych
wyzwaƒ procesu planowania na szczeblu wojewódzkim.
W g∏ównej cz´Êci poradnika znajdujà si´ szczegó∏owe wytyczne do przeprowadzenia procesu
planowania, którego wynikiem stanie si´ plan gospodarki odpadami, w tym przypadku plan
wojewódzki. Ponadto znajduje si´ tu zalecana struktura planu gospodarki odpadami, zgodna
z wymogami uwzgl´dnienia wszystkich danych i informacji koniecznych do zidentyfikowania
realistycznych trendów rozwojowych i najw∏aÊciwszych opcji technologicznych.
Struktura poradnika odzwierciedla proponowanà struktur´ dokumentu stanowiàcego plan gospodarki
odpadami, który jest jednym z efektów procesu planowania.
Poni˝sze zestawienie pokazuje jeden z mo˝liwych uk∏adów planu gospodarki odpadami z odniesieniami
do odpowiednich rozdzia∏ów poradnika:
Punkt planu gospodarki odpadami
0.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Wst´p, streszczenie
Za∏o˝enia i dane podstawowe
Analiza stanu istniejàcego w sektorze gospodarki odpadami
Przewidywane zmiany - za∏o˝enia
Polityka, cele i zadania
Analiza opcji ekonomicznych i technologicznych
D∏ugoterminowy program strategiczny
Krótkoterminowy plan dzia∏ania
Analiza oddzia∏ywania
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Nr rozdzia∏u w poradniku
(1-2)
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Spis treÊci
9. Wdro˝enie
10. Ocena (ocena, sprawozdawczoÊç, monitoring, uaktualnienia)

12
13

Autorzy majà nadziej´, ˝e niniejszy poradnik u∏atwi skomplikowanà prac´ planistów, stajàc si´ swoistà
„ksià˝kà kucharskà” do opracowywania planów gospodarki odpadami, które zapewnià przewidywalny
i zrównowa˝ony rozwój gospodarki odpadami w Polsce. Nale˝y jednak pami´taç, ˝e ani poradnik, ani
plan gospodarki odpadami nie u∏atwià rozwiàzania problemów takich jak brak personelu potrzebnego
do sporzàdzenia planu czy brak Êrodków potrzebnych do realizacji planu w odpowiednich instytucjach.
Te i inne problemy powinny byç rozwiàzane na poziomie krajowym, poniewa˝ jakoÊç planów gospodarki
odpadami w du˝ym stopniu b´dzie mia∏a wp∏yw na ich udane wdro˝enie.
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1. Plany gospodarki odpadami
1.1 Cel planów gospodarki
odpadami
Podobnie jak w przypadku innych planów,
przygotowanie planu gospodarki odpadami jest
formà podejmowania decyzji strategicznych
umo˝liwiajàcà przewidywanie kierunków rozwoju
i wyników jakiejÊ okreÊlonej dzia∏alnoÊci w ciàgu
okreÊlonego czasu. Wynikiem procesu planowania
jest dokument zawierajàcy wizj´ rozwoju systemu
i okreÊlajàcy opcje i warunki rozwiàzaƒ. Jest on tak˝e
bardzo wa˝nym êród∏em informacji, narz´dziem
kontroli i materia∏em wykorzystywanym do rozwoju
systemu w przysz∏oÊci.
Dlatego te˝ w∏aÊciwa gospodarka odpadami musi
opieraç si´ na strategicznych wnioskach dotyczàcych
rozwoju systemu gospodarki odpadami, które sà
przedstawiane w postaci dokumentu. Mo˝liwe jest
tak˝e uzyskiwanie innych, poÊrednich wniosków
wynikajàcych z procesu planowania. Bioràc pod
uwag´ ca∏oÊç gospodarki odpadami,
uwarunkowania lokalne, regionalne i inne, wnioski te
mogà byç bardzo ró˝ne i dotyczyç np.:

• wzmo˝onej wspó∏pracy wytwórców odpadów,
posiadaczy odpadów (jednostek zajmujàcych
si´ gospodarowaniem odpadami)
i wzmacniania organizacji dzia∏ajàcych
w zakresie gospodarki odpadami na szczeblu
lokalnym,
• koniecznoÊci zwi´kszenia ÊwiadomoÊci
ekologicznej na szczeblu lokalnym/regionalnym.
Plan gospodarki odpadami jest dokumentem, który
pozwala uporzàdkowaç dzia∏ania w∏adz lokalnych
lub regionalnych, okreÊlajàc ramy dla planów
bardziej szczegó∏owych.
Przygotowanie planu gospodarki odpadami jest
procesem, w którym w∏adze lokalne/regionalne
okreÊlajà najwa˝niejsze problemy zwiàzane
z gospodarowaniem odpadami na zarzàdzanym
terenie i sposoby rozwiàzywania tych problemów.
Ponadto plan gospodarki odpadami pozwala na
bardziej precyzyjne okreÊlenie kosztów systemu
gospodarki odpadami i tworzy podstawy do
prowadzenia analiz i ocen inwestycji niezb´dnych dla
potrzeb systemu.
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Powody opracowywania planów gospodarki
odpadami

Plan gospodarki odpadami pozwala na:

• uzyskanie ogólnych informacji, uzgadnianych
przez wszystkie strony uczestniczàce
w procesie, dotyczàcych iloÊci odpadów, metod
zbierania, odzysku i unieszkodliwiania, stanu
technicznego i zdolnoÊci przerobowych
istniejàcych instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, a tak˝e aspektów
finansowych zwiàzanych z gospodarowaniem
odpadami,
• okreÊlenie najwa˝niejszych problemów
zwiàzanych z gospodarowaniem odpadami
i ich systematyczne rozwiàzywanie,
• okreÊlenie sposobu wspó∏pracy ró˝nych
instytucji i organizacji w zakresie gospodarki
odpadami,
• dokonywanie uzgodnieƒ dotyczàcych sposobu
rozwiàzania problemów,
• podejmowanie decyzji co do dzia∏aƒ, które
powinny byç podejmowane natychmiast,
a tak˝e dzia∏aƒ, które powinny byç podj´te
w bli˝szej i dalszej przysz∏oÊci,
• wzrost ÊwiadomoÊci ekologicznej,
• tworzenie programów ochrony Êrodowiska
w zakresie gospodarki odpadami przy
jednoczesnej optymalizacji nak∏adów
finansowych,
• spe∏nianie podstawowych wymagaƒ
niezb´dnych przy wyst´powaniu o wsparcie
finansowe potrzebne do realizacji projektów
w zakresie gospodarki odpadami,
• wprowadzenie procesu planowania/
podejmowania decyzji, który mo˝e byç tak˝e
wykorzystywany dla potrzeb innych sektorów.
Poniewa˝ rozwiàzywanie problemów dotyczàcych
gospodarki odpadami wymaga udzia∏u wielu
uczestników, istnieje potrzeba przygotowywania
spójnych planów, dzi´ki którym wszyscy uczestnicy
b´dà mogli wspó∏pracowaç, unikajàc powielania
wysi∏ków i prac.

1.2 Prawodawstwo Polskie
1.2.1 Wprowadzenie
W dniu 1 paêdziernika 2001 r. wesz∏y w ˝ycie nowe
regulacje dotyczàce ochrony Êrodowiska. WÊród
Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce

najwa˝niejszych aktów rangi ustawowej nale˝y
wymieniç:

• ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo
ochrony Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627
i Nr 115, poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676
i Nr 113, poz. 984),
• ustaw´ z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365 i Nr 113, poz. 984),
• ustaw´ z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(tzw. ustawa wprowadzajàca – Dz. U. Nr 100,
poz. 1085 i z 2002 r. Nr 143, poz. 1196),
• ustaw´ z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63,
poz. 638),
• ustaw´ z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach
przedsi´biorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63,
poz. 639 i z 2002 r. Nr 113, poz. 984).
Te akty prawne, wraz z wydanymi na ich podstawie
rozporzàdzeniami wykonawczymi oraz wczeÊniejszymi
regulacjami prawnymi, tworzà nowy system prawny
w zakresie ochrony Êrodowiska przed odpadami.

System ten zgodny jest z wymaganiami
stawianymi przez odpowiednie dyrektywy Unii
Europejskiej.
W za∏àcznikach do poradnika przedstawiono
szczegó∏owy wykaz aktów prawnych obowiàzujàcych
w Polsce i w Unii Europejskiej (stan na dzieƒ
15 wrzeÊnia 2002 r.).
W poradniku uwzgl´dniono zmiany
w obowiàzujàcych przepisach prawnych
wprowadzone ustawà z dnia 20 czerwca 2002 r.
o bezpoÊrednim wyborze wójta, burmistrza
i prezydenta miasta (Dz. U. Nr 113, poz. 984)
wchodzàce w ˝ycie w dniu 27 paêdziernika 2002 r.

1.2.2 Poziomy planów gospodarki
odpadami
Ustawa o odpadach nak∏ada na ministra w∏aÊciwego
do spraw Êrodowiska oraz organy wykonawcze
województw, powiatów i gmin (tj. zarzàdy
Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami

województw, zarzàdy powiatów, wójtów,
burmistrzów lub prezydentów miast) obowiàzek
opracowania krajowego, wojewódzkich,
powiatowych i gminnych planów gospodarki
odpadami (art. 14 ust. 1, 3, 4, 5, 6 ustawy
o odpadach). Ustawa ta stanowi, ˝e wszystkie plany
gospodarki odpadami powinny byç opracowywane
zgodnie z politykà ekologicznà paƒstwa, zaÊ
wojewódzki, powiatowy i gminny plan gospodarki
odpadami powinien byç opracowany zgodnie
z planami wy˝szego szczebla.
Prawo ochrony Êrodowiska nak∏ada na Rad´
Ministrów obowiàzek opracowania polityki
ekologicznej paƒstwa raz na cztery lata. Polityka ta
uchwalana jest przez sejm. W polityce ekologicznej
paƒstwa okreÊla si´ cele ekologiczne, priorytety
ekologiczne, rodzaj i harmonogram dzia∏aƒ
proekologicznych, Êrodki niezb´dne do osiàgni´cia
celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne
i Êrodki finansowe.
Plany gospodarki odpadami stanowià cz´Êç
programów ochrony Êrodowiska (okreÊlonych
w ustawie – Prawo ochrony Êrodowiska) i sà
uchwalane w trybie okreÊlonym zapisami ustawy.
Plany gospodarki odpadami sporzàdzane
przez w∏adze samorzàdowe

Niezale˝nie od koniecznoÊci zachowania zgodnoÊci
z planami wy˝szego szczebla nale˝y pami´taç, ˝e
plany te uchwalane sà przez jednostki samorzàdowe
realizujàce zadania wynikajàce zarówno z ustaw
ustrojowych1, jak i prawa materialnego.
Stworzenie planu gospodarki odpadami, pomimo
wymogu ustawowego zgodnoÊci z planami
przygotowywanymi na wy˝szym szczeblu, nie
narusza podstaw funkcjonowania samorzàdu
lokalnego. Oznacza to, ˝e jednostki samorzàdu
terytorialnego majà swobod´ w zakresie tworzenia
planów jeÊli chodzi o ich form´, zakres
planowanych dzia∏aƒ a tak˝e Êrodki na ich
finansowanie i realizacj´, pod warunkiem ˝e plany
1

Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. nr 23, poz. 220
i Nr 62, poz. 558), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz. 984).
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te sà zgodne z planami przygotowywanymi na
wy˝szym szczeblu.

Po stworzeniu systemu gospodarki odpadami
podstawowym celem organu administracji publicznej

W ustawie o odpadach zawarte jest ogólne
sformu∏owanie zobowiàzujàce jednostki ni˝szego
szczebla do post´powania zgodnie z politykami,
celami i metodami realizacji zawartymi w planach
gospodarki odpadami przygotowywanych na
wy˝szych szczeblach.

jest zmobilizowanie wytwórcó odpadów do
wykorzystania elementów systemu.

Status prawny planów gospodarki odpadami

Plany wojewódzkie, powiatowe i gminne sà
uchwalane jako element programów ochrony
Êrodowiska przez odpowiednie organy samorzàdowe
(tj. sejmik województwa, rad´ powiatu, rad´ gminy).
Nie stanowià one jednak aktów prawa miejscowego.
Uchwa∏a mo˝e by traktowana jako taki akt jedynie
wtedy, jeÊli jest to jednoznacznie stwierdzone
w ustawie, jak na przyk∏ad w ustawie
o zagospodarowaniu przestrzennym.
Oznacza to, ˝e nie sà one êród∏em bezpoÊrednich
obowiàzków czy praw dla przedsi´biorców czy
innych podmiotów b´dàcych „na zewnàtrz”
administracji (nie wywo∏ujà bezpoÊrednich skutków
prawnych w sferze ich praw i obowiàzków).
W zasadzie plany te obowiàzujà jedynie „wewnàtrz”
administracji, adresowane sà do jej odpowiednich
organów.
Z drugiej strony nie oznacza to jednak, ˝e zawartoÊç
planów nie wp∏ywa na sytuacj´ obywateli i jednostek
w odniesieniu do gospodarki odpadami:

• treÊç planów powinna w istotny sposób
wp∏ywaç na treÊç wydawanych przez organy
administracji decyzji zwiàzanych
z gospodarowaniem odpadami (wymaganych
od posiadaczy odpadów) – wydana decyzja
musi byç zgodna, z planem gospodarki
odpadami,
• plan stanowi podstaw´ dla realizacji kolejnych
projektów, które mogà wp∏ywaç na wszystkich
wytwórców odpadów,
• brak zgodnoÊci z planem wyklucza mo˝liwoÊç
finansowania projektu w zakresie
unieszkodliwiania odpadów ze Êrodków
funduszy ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej.
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Cel ten w przypadku odpadów komunalnych
osiàga si´ poprzez przygotowywanie prawa
miejscowego (regulamin) w zakresie utrzymywania
czystoÊci i porzàdku (w tym gospodarki odpadami
komunalnymi), które u∏atwia realizacj´ zapisów
planu gospodarki odpadami, m.in. poprzez
zapewnienie wytwórcom odpadów niezb´dnych
Êrodków do zbierania i transportu odpadów,
wykorzystywania odpowiednich metod ich
sortowania, odzysku i unieszkodliwiania itp.
W przypadku odpadów wytwarzanych przez przemys∏
zezwolenia na korzystanie ze Êrodowiska (w cz´Êci
dotyczàcej gospodarki odpadami) lub wydawane
decyzje czy sk∏adane informacje w zakresie gospodarki
odpadami zawierajà informacje okreÊlajàce sposób
prowadzenia gospodarki odpadami
(m.in. zapewniajàc, ˝e producent przeka˝e okreÊlone
odpady do w∏aÊciwych instalacji gospodarki
odpadami, a procedura przekazania b´dzie
przedmiotem okreÊlonych wymagaƒ, np. okreÊlajàcych
warunki przekazania).

1.2.3 Wymagania prawne dotyczàce
planów gospodarki odpadami
Zakres planów gospodarki odpadami okreÊlony jest
w art. 14 i 15 ustawy o odpadach. Plany te powinny
okreÊlaç:

• aktualny stan gospodarki odpadami,
• prognozowane zmiany w zakresie gospodarki
odpadami,
• dzia∏ania zmierzajàce do poprawy sytuacji
w zakresie gospodarowania odpadami,
• instrumenty finansowe s∏u˝àce realizacji
zamierzonych celów,
• system monitoringu i oceny realizacji
zamierzonych celów.
Krajowe, wojewódzkie, powiatowe lub gminne plany
gospodarki odpadami powinny obejmowaç wszystkie
rodzaje odpadów wytwarzanych na terenie danej
jednostki administracyjnej, w tym tak˝e odpady
przywo˝one na ten teren.
Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce

Szeroki zakres ró˝nego rodzaju odpadów obj´tych
planem gospodarki odpadami ma odzwierciedliç
sytuacj´ istniejàcà w zakresie gospodarki
odpadami na terenie danej jednostki
administracyjnej, a jednoczeÊnie ma pozwoliç na
okreÊlenie dzia∏aƒ prowadzàcych do zapobiegania
powstawaniu odpadów i przygotowania strategii
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.
Elementy planów gospodarki odpadami

Wszystkie plany gospodarki odpadami muszà
zawieraç nast´pujàce elementy:

• rodzaj, iloÊç i êród∏o pochodzenia odpadów,
które majà byç poddane procesom odzysku lub
unieszkodliwiania,
• rozmieszczenie istniejàcych instalacji i urzàdzeƒ
do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
• wykaz podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania
odpadów,
• list´ dzia∏aƒ prowadzàcych do zapobiegania
powstawaniu odpadów lub do ograniczenia
iloÊci wytwarzanych odpadów,
• list´ dzia∏aƒ prowadzàcych do ograniczenia
negatywnego wp∏ywu odpadów na
Êrodowisko,
• list´ dzia∏aƒ okreÊlajàcych w∏aÊciwe
post´powanie z odpadami wytwarzanymi na
danym terenie, w tym – przede wszystkim
– redukcje iloÊci odpadów ulegajàcych
biodegradacji w odpadach komunalnych
przekazywanych na sk∏adowiska,
• planowany system gospodarki odpadami.
Ponadto gminny plan gospodarki odpadami
powinien zawieraç:

• rodzaje i harmonogram realizacji przedsi´wzi´ç,
• harmonogram uruchamiania Êrodków,
finansowych i ich êród∏a.
Plany gospodarki odpadami muszà byç
aktualizowane nie rzadziej, ni˝ co cztery lata.
Opis aktualnego stanu gospodarki odpadami
powinien okreÊlaç rodzaj, iloÊç i êród∏a
wytwarzanych odpadów poddawanych odzyskowi
lub unieszkodliwianych, miejsca istniejàcych
instalacji i obiektów do odzysku lub
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unieszkodliwiania odpadów i list´ jednostek
zaanga˝owanych w t´ dzia∏alnoÊç.
Dzia∏ania podejmowane w celu poprawy sytuacji
w zakresie gospodarki odpadami powinny
obejmowaç te jednostki, które b´dà zapobiegaç
powstawaniu odpadów lub prowadziç do
zmniejszania ich iloÊci i wp∏ywu na Êrodowisko oraz
odpowiedzialnych za w∏aÊciwe post´powanie
z odpadami.
Podstawowym instrumentem finansowym
wykorzystywanym do finansowania dzia∏aƒ
okreÊlonych w wojewódzkich, powiatowych
i gminnych planach gospodarki odpadami b´dà
odpowiednie fundusze ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej. Artyku∏ 16 ustawy o odpadach
stwierdza, ˝e fundusze ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej mogà byç wykorzystywane
jedynie do finansowania tych dzia∏aƒ dotyczàcych
unieszkodliwiania odpadów, które zosta∏y uj´te
w planie gospodarki odpadami.
Zasady ogólne

W rozdziale 2 ustawy o odpadach okreÊlone zosta∏y
ogólne zasady gospodarki odpadami (zgodne
z zasadami gospodarki odpadami obowiàzujàcymi
w Unii Europejskiej). Artyku∏ 5 brzmi:
„Kto podejmuje dzia∏ania powodujàce lub mogàce
powodowaç powstawanie odpadów powinien je
planowaç, projektowaç i prowadziç w taki sposób,
aby:

• zapobiegaç powstawaniu odpadów lub
ograniczaç iloÊç odpadów i ich negatywne
oddzia∏ywanie na Êrodowisko przy wytwarzaniu
produktów, podczas i po zakoƒczeniu ich
u˝ytkowania,
• zapewniaç zgodny z zasadami ochrony
Êrodowiska odzysk, je˝eli nie uda∏o si´ zapobiec
ich powstaniu,
• zapewniaç zgodne z zasadami ochrony
Êrodowiska unieszkodliwianie odpadów,
których powstaniu nie uda∏o si´ zapobiec lub
których nie uda∏o si´ poddaç odzyskowi”.
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1.2.4 Wojewódzkie plany gospodarki
odpadami
Zakres wojewódzkich (jak i powiatowych i gminnych)
planów gospodarki odpadami omawiany w ustawie
o odpadach nale˝y rozpatrywaç wspólnie z innymi
obowiàzkami i zadaniami wojewódzkich
(powiatowych i gminnych) jednostek
samorzàdowych.
Wojewoda

Wojewoda jest organem pierwszej instancji
w sprawach dotyczàcych przedsi´wzi´ç mogàcych
znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, dla których
obowiàzek sporzàdzenia raportu oddzia∏ywania na
Êrodowisko wynika z przepisów prawa2, a tak˝e
w sprawach dotyczàcych korzystania z instalacji
zlokalizowanych na terenie zak∏adów zaliczanych do
tych przedsi´wzi´ç w zakresie:

• udzielania pozwoleƒ na wytwarzanie odpadów,
je˝eli wytwarzajàcy wytwarza powy˝ej 1 Mg/r
odpadów niebezpiecznych lub powy˝ej
5 tys. Mg/r odpadów innych ni˝ niebezpieczne,
• zatwierdzania w drodze decyzji programów
gospodarowania odpadami niebezpiecznymi,
• wydawania zezwoleƒ na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie odzysku lub
unieszkodliwiania odpadów,
• zatwierdzania instrukcji eksploatacji
sk∏adowiska odpadów,
• zgody na zamkni´cie sk∏adowiska odpadów lub
jego wydzielonej cz´Êci.
Wojewoda jest organem w∏aÊciwym równie˝ do
przyjmowania informacji o wytwarzanych odpadach
oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi
odpadami.
Samorzàd wojewódzki

Zgodnie z ustawà o samorzàdzie wojewódzkim,
wojewódzka administracja samorzàdowa powinna
okreÊliç strategi´ rozwoju i wdra˝aç zgodnà z nià
2

Wojewoda jest organem w∏aÊciwym we wszystkich sprawach dotyczàcych obiektów i zak∏adów (oraz znajdujàcych si´ na terenach tych
zak∏adów instalacji) zaliczanych poprzednio do inwestycji szczególnie
szkodliwych dla Êrodowiska bàdê zdrowia ludzi, a wed∏ug nomenklatury przyj´tej przez Prawo ochrony Êrodowiska do przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko, wymagajàcych obowiàzkowego sporzàdzenia i przed∏o˝enia raportu o oddzia∏ywaniu na
Êrodowisko.
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polityk´. Ustawa o samorzàdzie wojewódzkim okreÊla
mi´dzy innymi nast´pujàce elementy polityki
rozwojowej:

• tworzenie warunków rozwoju gospodarczego,
• utrzymanie i rozbudow´ infrastruktury
spo∏ecznej i technicznej o znaczeniu
wojewódzkim,
• pozyskiwanie i ∏àczenie publicznych
i prywatnych Êrodków finansowych w celu
realizacji zadaƒ z zakresu u˝ytecznoÊci
publicznej,
• racjonalne korzystanie z zasobów przyrody oraz
kszta∏towanie Êrodowiska naturalnego, zgodnie
z zasadà zrównowa˝onego rozwoju.
Polityka rozwoju na szczeblu wojewódzkim jest
realizowana poprzez programy wojewódzkie, w tym
wojewódzki plan gospodarki odpadami.
Jednym z g∏ównych postanowieƒ ustawy
o samorzàdzie wojewódzkim jest to, ˝e sejmik
województwa okreÊla zasady, metody
i harmonogramy przygotowania wojewódzkiej
strategii rozwoju i programów rozwoju
województwa. Zasada ta zosta∏a tak˝e zawarta
w Prawie ochrony Êrodowiska, które zobowiàzuje
sejmik województwa do uchwalania wojewódzkich
programów ochrony Êrodowiska, których cz´Êcià sà
wojewódzkie plany gospodarki odpadami.
Projekt planu jest przygotowywany przez zarzàd
województwa i opiniowany przez ministra
w∏aÊciwego do spraw Êrodowiska, zarzàdy
powiatów i organy wykonawcze gmin (tj. wójtów
burmistrzów i prezydentów miast) z terenu
województwa.
Zakres wojewódzkich planów gospodarki odpadami
wynika w du˝ym stopniu z zakresu dzia∏ania
administracji samorzàdowej i rzàdowej na tym
szczeblu.
Nie nale˝y myliç planów gospodarki odpadami
z programami gospodarki odpadami
niebezpiecznymi, przygotowywanymi przez
wytwórców odpadów niebezpiecznych
i zatwierdzanych w drodze decyzji administracyjnej.
Marsza∏ek województwa prowadzi wojewódzkà baz´
o wytwarzaniu i o gospodarowaniu odpadami wraz
Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce

z rejestrem wydanych zezwoleƒ na wytwarzanie
i gospodarowanie odpadami. Zbiera równie˝
informacje na temat op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska oraz informacje dotyczàce wykonania
obowiàzków wynikajàcych z ustawy z dnia 11 maja
2001 r. o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz
o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej
(Dz. U. Nr 63, poz. 639 i z 2002 r. Nr 113,
poz. 984).
Marsza∏ek województwa mo˝e, w drodze wydania
decyzji, zobowiàzaç posiadaczy odpadów do
dostarczenia ewidencji odpadów. Jest to tak˝e
kompetentny organ w przypadku odraczania,
redukowania i znoszenia op∏at i ustalania terminów
op∏at za sk∏adowanie odpadów.
Prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko

Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko skutków realizacji planów i programów
jest regulowane zapisami ustawy z 27 kwietnia 2001
– Prawo ochrony Êrodowiska (patrz za∏àcznik do
poradnika) – Dzia∏ VI (Post´powanie w sprawie
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko), rozdzia∏ 1,
art. 40–45.

w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
wymagane jest te˝ w przypadku wprowadzania
zmian do przyj´tych dokumentów.
Organ administracji opracowujàcy projekty
ww. dokumentów lub wprowadzajàcy zmiany do
tych dokumentów mo˝e, w porozumieniu
z organem ochrony Êrodowiska oraz z G∏ównym
Inspektorem Sanitarnym w przypadku, gdy
post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko przeprowadza centralny organ
administracji rzàdowej, np. krajowy plan gospodarki
odpadami, odstàpiç od przeprowadzenia
post´powania w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko, gdy uzna (bioràc pod uwag´
w szczególnoÊci charakter dzia∏aƒ przewidzianych
w tych dokumentach oraz rodzaj i skal´ oddzia∏ywania
na Êrodowisko, a tak˝e cechy obszaru obj´tego tym
oddzia∏ywaniem), i˝ realizacja tych dokumentów nie
spowoduje znaczàcego oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Prognoz´ oddzia∏ywania na Êrodowisko sporzàdza
organ administracji opracowujàcy projekt
dokumentu lub wprowadzajàcy zmiany do
przyj´tego ju˝ dokumentu.
Prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko powinna:

Przeprowadzenia post´powania w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko wymagajà:

• projekt koncepcji polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju, projekty planów
zagospodarowania przestrzennego oraz
projekty strategii rozwoju regionalnego,
• projekty polityk, strategii, planów lub
programów w dziedzinie przemys∏u, energetyki,
transportu, telekomunikacji, gospodarki
wodnej, gospodarki odpadami, leÊnictwa,
rolnictwa, rybo∏ówstwa, turystyki
i wykorzystywania terenu, których
opracowywanie przez centralne lub
wojewódzkie organy administracji przewidziane
jest w ustawach.
W przypadku procesu planowania w zakresie
gospodarki odpadami procedurze post´powania
w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
podlegajà projekty krajowego i wojewódzkich
planów gospodarki odpadami (nie sà nià obj´te
projekty planów powiatowych i gminnych).
Przeprowadzenie post´powania
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• zawieraç informacje o zawartoÊci, g∏ównych
celach projektowanego dokumentu oraz jego
powiàzaniach z innymi dokumentami,
• okreÊlaç, analizowaç i oceniaç istniejàcy stan
Êrodowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu
w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu,
• okreÊlaç, analizowaç i oceniaç stan Êrodowiska
na obszarach obj´tych przewidywanym
znaczàcym oddzia∏ywaniem,
• okreÊlaç, analizowaç i oceniaç istniejàce
problemy ochrony Êrodowiska istotne z punktu
widzenia projektowanego dokumentu,
w szczególnoÊci dotyczàce obszarów
chronionych,
• okreÊlaç, analizowaç i oceniaç cele ochrony
Êrodowiska ustanowione na szczeblu
mi´dzynarodowym albo krajowym, istotne
z punktu widzenia projektowanego
dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele
i inne problemy Êrodowiska zosta∏y
uwzgl´dnione podczas opracowywania
dokumentu,
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• okreÊlaç, analizowaç i oceniaç przewidywane
znaczàce oddzia∏ywania na Êrodowisko,
• przedstawiaç rozwiàzania majàce na celu
zapobieganie, ograniczanie lub kompensacj´
przyrodniczà negatywnych oddzia∏ywaƒ na
Êrodowisko, mogàcych byç rezultatem realizacji
projektowanego dokumentu,
• przedstawiaç rozwiàzania alternatywne do
rozwiàzaƒ zawartych w projektowanym
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru
oraz opis metod dokonania oceny prowadzàcej
do tego wyboru, w tym tak˝e wskazania
napotkanych trudnoÊci wynikajàcych
z niedostatków techniki lub luk
we wspó∏czesnej wiedzy,
• zawieraç informacje o metodach
zastosowanych przy sporzàdzaniu prognozy,
• zawieraç informacje o przewidywanych
metodach analizy realizacji projektowanego
dokumentu,
• zawieraç informacje o mo˝liwym
transgranicznym oddzia∏ywaniu na Êrodowisko,
• zawieraç streszczenie sporzàdzone w j´zyku
niespecjalistycznym.
Ustawa zobowiàzuje ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska do okreÊlenia w drodze rozporzàdzenia
(w porozumieniu z ministrem w∏aÊciwym do spraw
zdrowia oraz ministrem w∏aÊciwym do spraw
gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej)
szczegó∏owych warunków (m.in.: forma sporzàdzenia
prognozy, zakres zagadnieƒ, które powinny zostaç
okreÊlone i ocenione w prognozie, zakres terytorialny
prognozy, rodzaje dokumentów, z których informacje
powinny byç uwzgl´dnione w prognozie), jakim
powinna odpowiadaç prognoza oddzia∏ywania na
Êrodowisko dotyczàca projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego.
Organ administracji opracowujàcy projekt
dokumentu lub wprowadzajàcy zmiany do
przyj´tego ju˝ dokumentu3 uzgadnia z organem
ochrony Êrodowiska oraz z G∏ównym Inspektorem
Sanitarnym w przypadku dokumentu sporzàdzanego
przez centralny organ administracji rzàdowej zakres
i stopieƒ szczegó∏owoÊci informacji wymaganych
w prognozie oddzia∏ywania na Êrodowisko.
3

Obowiàzku nie stosuje si´ do sporzàdzania prognoz oddzia∏ywania
na Êrodowisko projektów miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego.
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Organ administracji opracowujàcy projekt dokumentu
lub wprowadzajàcy zmiany do przyj´tego ju˝ dokumentu
poddaje go, wraz z prognozà oddzia∏ywania na
Êrodowisko, opiniowaniu przez organ ochrony
Êrodowiska oraz G∏ównego Inspektora Sanitarnego
w przypadku dokumentu sporzàdzanego przez
centralny organ administracji rzàdowej.
Organ administracji zapewnia mo˝liwoÊç udzia∏u
spo∏eczeƒstwa w post´powaniu w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko projektów
dokumentów4.
Organ administracji opracowujàcy projekt dokumentu
lub wprowadzajàcy zmiany do przyj´tego ju˝
dokumentu bierze pod uwag´ ustalenia zawarte
w prognozie oddzia∏ywania na Êrodowisko, opini´
organu ochrony Êrodowiska oraz G∏ównego
Inspektora Sanitarnego w przypadku dokumentu
sporzàdzanego przez centralny organ administracji
rzàdowej, a tak˝e rozpatruje uwagi i wnioski
zg∏oszone w zwiàzku z udzia∏em spo∏eczeƒstwa.

1.2.5 Rodzaje odpadów obj´te planami
gospodarki odpadami
Mo˝na stwierdziç, ˝e plany gospodarki odpadami
powinny uwzgl´dniaç wszystkie rodzaje i grupy
obecnie wytwarzanych odpadów, a tak˝e te odpady,
których wytwarzanie jest przewidywane na szczeblu
województwa, powiatu lub gminy.
Plany gospodarki odpadami powinny obejmowaç
wszystkie odpady wytwarzane na danym terenie
lub te˝ na ten teren sprowadzane, w tym odpady
ulegajàce biodegradacji, odpady opakowaniowe,
odpady budowlane, wraki samochodowe, opony,
odpady niebezpieczne, w tym odpady medyczne
4

Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko wojewódzkiego planu gospodarki odpadami odbywa si´, zgodnie
z art. 34 ust. 1 ustawy Prawo ochrony Êrodowiska, z udzia∏em spo∏eczeƒstwa. Oznacza to, ˝e organ opracowujàcy wojewódzki plan gospodarki odpadami musi podaç do publicznej wiadomoÊci informacj´
o zamieszczeniu w publicznie dost´pnym wykazie danych oraz
o mo˝liwoÊci sk∏adania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty
podania do publicznej wiadomoÊci, wskazujàc jednoczeÊnie miejsce
ich sk∏adania, oraz obowiàzany jest rozpatrzyç zg∏oszone uwagi
i wnioski. Zasady wnoszenia uwag i wniosków oraz opiniowania projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego okreÊlajà przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139, Nr 41, poz. 412
i Nr 111, poz. 1279, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 109, poz. 1157
i Nr 120, poz. 1268 oraz z 2001 r. Nr 5, poz. 42 i Nr 14, poz. 124).
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i weterynaryjne, zu˝yte oleje, baterie
i akumulatory.

1.2.7 Terminy przygotowywania planów
gospodarki odpadami

W∏adze lokalne i regionalne sà odpowiedzialne za
prawid∏owà gospodark´ wszystkimi odpadami
wytwarzanymi na ich terenie, z wy∏àczeniem tych
odpadów, gospodarka którymi jest okreÊlona
w pozwoleniach na wprowadzanie do Êrodowiska
substancji i energii (pozwolenia na wytwarzanie
odpadów) i zezwoleniach na gospodarowanie
odpadami. Zak∏ad przemys∏owy mo˝e podejmowaç
dzia∏ania w stosunku do takich odpadów
samodzielnie, zawracajàc je do procesu
przemys∏owego, poddajàc je odzyskowi lub
unieszkodliwianiu, lub przekazujàc je innym
przedsi´biorstwom przemys∏owym lub jednostkom
zajmujàcym si´ odzyskiem lub unieszkodliwianiem
odpadów innych ni˝ komunalne. Dlatego proces
planowania gospodarki odpadami powinien
obejmowaç okreÊlone grupy odpadów, które majà
byç przewo˝one na sk∏adowiska komunalne, lub
unieszkodliwiane w innych instalacjach. Plan
gospodarki odpadami powinien zak∏adaç taki system
gospodarki odpadami, który zapewni zbieranie,
odzysk i unieszkodliwianie wszystkich odpadów
wytwarzanych na obszarze województwa, gminy lub
powiatu.

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r.
o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw (tzw. ustawy wprowadzajàcej)
dotychczasowe programy zrównowa˝onego rozwoju
oraz ochrony Êrodowiska opracowane przez sejmiki
województw oraz rady powiatów i gmin stajà si´
odpowiednio wojewódzkimi, powiatowymi
i gminnymi programami ochrony Êrodowiska,
o których mowa w ustawie – Prawo ochrony
Êrodowiska. Nowe wojewódzkie programy ochrony
Êrodowiska majà zostaç uchwalone przez sejmiki
województw do dnia 30 czerwca 2003 r.,
powiatowe programy ochrony Êrodowiska – przez
rady powiatów do dnia 31 grudnia 2003 r.,
a gminne programy ochrony Êrodowiska – przez rady
gmin do dnia 30 czerwca 2004 r.

Z drugiej strony, gminne systemy gospodarki
odpadami nie sà systemami zamkni´tymi.
W przysz∏oÊci, w zwiàzku z realizacjà regionalnych
systemów gospodarki odpadami, stanà si´ one
jeszcze bardziej otwarte. Dlatego plan gospodarki
odpadami powinien zawieraç szacunek iloÊci
odpadów, które zostanà przywiezione z dowolnego
miejsca.

1.2.6 Uchwalanie planów gospodarki
odpadami

Jest wewn´trznà sprawà województw, powiatów
i gmin, z jakim wyprzedzeniem w stosunku do tych
dat powinny byç przygotowane i uchwalone plany
gospodarki odpadami. Przypomnieç jedynie nale˝y,
˝e przy ustalaniu harmonogramu trzeba uwzgl´dniç
2-miesi´czny termin niezb´dny na zaopiniowanie
projektów planów przez w∏aÊciwe organy oraz czas
niezb´dny na rozpatrzenie ewentualnych wniosków
zg∏oszonych przez spo∏eczeƒstwo. Dodatkowo,
w przypadku wojewódzkich planów gospodarki
odpadami, niezb´dne jest uwzgl´dnienie czasu
niezb´dnego na przeprowadzenie post´powania
w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko,
w tym przygotowanie prognozy oddzia∏ywania na
Êrodowisko.
Krajowy plan gospodarki odpadami ma zostaç
przyj´ty nie póêniej ni˝ do dnia 31 paêdziernika
2002 r. (art. 31 ustawy wprowadzajàcej).

Krajowy plan gospodarki odpadami jest
opracowywany przez ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska, a uchwalany przez Rad´ Ministrów.
Projekty planów wojewódzkich, powiatowych
i gminnych sà opracowywane odpowiednio przez
organy wykonawcze województw, powiatów i gmin,
a uchwalane jako cz´Êç programów ochrony
Êrodowiska przez sejmiki województw, rady powiatów
i gmin (art. 14 ust. 4 i 5 ustawy o odpadach).

Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami
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Rysunek 1. Sugerowana kolejnoÊç planowania w zakresie gospodarki odpadami
w województwach, powiatach i gminach.
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Wczesne rozpocz´cie planowania na poziomie
powiatu/gminy

W zwiàzku z wymaganym harmonogramem przygotowywania planów gospodarki odpadami na
ró˝nych szczeblach, gminy/powiaty powinny ze
znacznym wyprzedzeniem zbieraç i analizowaç
dane opisujàce stan istniejàcy w zakresie gospodarki odpadami (patrz rozdzia∏y 3–4), aby przekazaç informacje dotyczàce wytwarzania i gospodarowania odpadami na swoim terenie ju˝ na etapie przygotowywania planu wojewódzkiego.
Nie tylko nie b´dzie mo˝liwe przygotowanie wojewódzkich planów gospodarki odpadami bez
wk∏adu wniesionego z poziomu gminy/powiatu;
w interesie gmin i powiatów le˝y równie˝ dostarczenie tych informacji do województwa po to,
aby w planie przygotowywanym na wy˝szym
szczeblu mog∏y byç tak˝e uwzgl´dnione aspekty
lokalne. Oznacza to, ˝e gminy/powiaty powinny

rozpoczàç proces planowania natychmiast; szczególnie dotyczy to zbierania danych i opracowywania analiz istniejàcej sytuacji. Na schemacie na
stronie obok przedstawiono sugerowanà, mo˝liwà do zastosowania procedur´ post´powania.

1.2.8 Oceny i modyfikacje
Ustawa o odpadach (art. 14 ust. 13) wymaga, aby
organy wykonawcze województw, powiatów i gmin
co dwa lata przygotowywa∏y sprawozdania
z realizacji planów gospodarki odpadami.
Sprawozdania te sà odpowiednio przechowywane
przez sejmik wojewódzki, rad´ powiatu i rad´ gminy.
Art. 14 ust. 14 ustawy o odpadach wymaga, aby
plany gospodarki odpadami by∏y aktualizowane nie
rzadziej ni˝ raz na 4 lata. Szczegó∏owe informacje
przedstawiono w rozdziale 13 niniejszego poradnika.

1.3 Odniesienia do planów
zagospodarowania
przestrzennego
1.3.1 System planowania przestrzennego
System planowania przestrzennego jest regulowany
ustawà o zagospodarowaniu przestrzennym5.
Ustawa – Prawo ochrony Êrodowiska6 okreÊla
procedury ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko
Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami

w odniesieniu mi´dzy innymi do planowania
przestrzennego. Ustawy kompetencyjne7
wprowadzajà w zakresie zagospodarowania
i planowania przestrzennego uszczegó∏owienie
zakresu obowiàzków oraz kompetencji organów
administracji rzàdowej i samorzàdowej.
Polityka przestrzenna jest kszta∏towana na trzech
poziomach: krajowym, wojewódzkim i gminnym.
Tylko na ostatnim, gminnym poziomie polityka
przestrzenna jest realizowana poprzez miejscowe
plany zagospodarowania przestrzennego, b´dàce
prawem miejscowym. System planowania
przestrzennego nie jest hierarchiczny, co oznacza, ˝e
rozwiàzania i ustalenia przestrzenne poszczególnych
planów nie sà w sposób bezpoÊredni obligatoryjne
dla kolejnych poziomów planistycznych.
W odró˝nieniu od planów gospodarki odpadami,
w których zak∏ada si´ hierarchicznoÊç w odniesieniu
do planów ni˝szego szczebla.
Poziom krajowy

Opracowania w zakresie kszta∏towania polityki
przestrzennej:

• Strategia rozwoju kraju okreÊla
uwarunkowania, cele i kierunki rozwoju kraju.
• Koncepcja polityki zagospodarowania
przestrzennego kraju ma charakter
programowo–planistyczny o ogólnym
odniesieniu do przestrzeni, okreÊla
uwarunkowania, cele oraz kierunki polityki
zagospodarowania przestrzennego paƒstwa.
• Program zadaƒ rzàdowych, s∏u˝àcych realizacji
ponadlokalnych celów publicznych. Warunkiem
realizacji zadania jest jego wprowadzenie
(w drodze negocjacji województwa z gminà)
do miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.
• Okresowe raporty o stanie zagospodarowania
przestrzennego kraju.
5
Z dnia 7 lipca 1994 roku (tekst jednolity z 1999 roku, Dz. U. nr 15,
poz. 139 wraz z póêniejszymi zmianami).
6
z 27 kwietnia 2001 (Dz. U. nr 62, poz.627 z póêniejszymi
zmianami).
7
Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie województwa
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590 oraz z 2002 r. nr 23, poz. 220
i Nr 62, poz. 558), ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz z 2002 r.
Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113, poz. 984), ustawa z dnia
8 marca 1990 r. o samorzàdzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142,
poz. 1591 oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz. 984).
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Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko skutków realizacji tych projektów
strategii, koncepcji oraz programów. Elementem tej
oceny jest prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko
sporzàdzana dla koncepcji polityki przestrzennej kraju.
Kompetencje

Powy˝ej wymienione opracowania sporzàdza Prezes
Rzàdowego Centrum Studiów Strategicznych,
przedstawiciel administracji rzàdowej.
Programy zawierajàce zadania rzàdowe sporzàdzajà
ministrowie i centralne organy administracji
rzàdowej, centralny rejestr programów rzàdowych
prowadzi Prezes Rzàdowego Centrum Studiów
Strategicznych.
Polityka zagospodarowania przestrzennego kraju jest
prowadzona na poziomie wojewódzkim, poprzez
wprowadzanie zadaƒ rzàdowych do planu
zagospodarowania województwa w wyniku
uzgodnieƒ, a nast´pnie negocjowania z gminà ich
wprowadzenia do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego.
Procedury

Na podstawie koncepcji zagospodarowania
przestrzennego kraju jest uzgadniana spójnoÊç
programu zadaƒ rzàdowych z planem
zagospodarowania przestrzennego województw
i uchwalonymi programami wojewódzkimi.
Zakres i ustalenia dokumentów

W trybie prac nad strategià rozwoju kraju jest
sporzàdzana i aktualizowana koncepcja polityki
przestrzennego zagospodarowania kraju, w której
okreÊla si´ zw∏aszcza przyrodnicze, kulturowe,
spo∏eczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele
i kierunki tej polityki.
Koncepcja polityki przestrzennego
zagospodarowania kraju okreÊla podstawowe
uwarunkowania, cele i kierunki polityki przestrzennej
zagospodarowania kraju w zakresie struktury
przestrzeni, strategicznych celów rozwojowych
i g∏ównych kierunków rozwoju. OkreÊla si´ w niej
podstawowe systemy przestrzenne, m.in. osadnicze
czy infrastruktury technicznej. W koncepcji tej okreÊla
si´ ogólne odniesienia do przestrzeni województw
lub obszarów problemowych polityki przestrzennej.
24

Poziom wojewódzki

Opracowania w zakresie kszta∏towania polityki
przestrzennej:
• Strategia rozwoju województwa. W strategii

okreÊla si´ uwarunkowania, cele i kierunki
rozwoju województwa.
• Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa. Opracowanie ma charakter
planistyczny z odniesieniem do przestrzeni
województwa. Zawiera zasady organizacji
struktury przestrzennej.
• Program wojewódzki, s∏u˝àcy realizacji
ponadlokalnych i regionalnych celów
publicznych.
• Okresowa aktualizacja planu
zagospodarowania przestrzennego
województwa.
Post´powanie w sprawie oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko skutków realizacji projektu strategii,
planu oraz programów, która zwiàzana jest
z zaanga˝owaniem spo∏eczeƒstwa. Cz´Êcià tej
procedury jest prognoza oddzia∏ywania na
Êrodowisko sporzàdzana dla projektu planu
zagospodarowania przestrzennego oraz strategii
rozwoju regionalnego
Kompetencje

Powy˝ej wymienione dokumenty planistyczne
sporzàdza administracja samorzàdowa (zarzàd
województwa).
Wojewoda, b´dàcy przedstawicielem administracji
rzàdowej, odpowiada za realizacj´ na poziomie
regionalnym, polityki przestrzennej paƒstwa
okreÊlonej w programie zadaƒ rzàdowych
i w koncepcji polityki zagospodarowania kraju. Jest
równie˝ organem ochrony Êrodowiska na szczeblu
wojewódzkim, z którym ustalany jest zakres i stopieƒ
szczegó∏owoÊci informacji wymaganych w prognozie
oddzia∏ywania na Êrodowisko skutków realizacji
programów i planów oraz organem ochrony
Êrodowiska opiniujàcym projekty dokumentów wraz
z ich prognozami oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Procedury

Podj´cie uchwa∏y o przystàpieniu do sporzàdzenia
planu zagospodarowania przestrzennego
województwa oraz uchwalenie planu nale˝à do
kompetencji sejmiku województwa. Projekt planu
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jest uzgadniany przez prezesa Urz´du
Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w zakresie
programów zawierajàcych zadania rzàdowe,
s∏u˝àcych realizacji ponadlokalnych celów
publicznych, natomiast opiniowany w pozosta∏ym
zakresie. ZgodnoÊç projektu planu z prawem bada
wojewoda.
Do sporzàdzenia i prowadzenia rejestru zadaƒ
s∏u˝àcych realizacji ponadlokalnych i regionalnych
celów publicznych zobowiàzany jest wojewoda.
Sporzàdzenie planu zagospodarowania
przestrzennego województwa wymaga
przeprowadzenia post´powania w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko.
Zakres dokumentu i jego ustalenia

W strategii rozwoju województwa uwzgl´dnia si´
m.in. zasady utrzymania i rozbudowy infrastruktury
technicznej o znaczeniu wojewódzkim.
W planie zagospodarowania przestrzennego
województwa okreÊla si´ zasady organizacji struktury
przestrzennej, uwzgl´dnia si´ szczególnie struktur´
osadnictwa, rozmieszczenie infrastruktury technicznej
i spo∏ecznej, okreÊla si´ wymagania w zakresie
ochrony Êrodowiska przyrodniczego i dóbr kultury.
W planie zagospodarowania przestrzennego
województwa, okreÊlajàc struktur´ przestrzeni
województwa, wskazuje si´ obszary, na których
przewiduje si´ realizacj´ zadaƒ rzàdowych i zadaƒ
samorzàdowych województwa, s∏u˝àcych realizacji
ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych,
zawartych w programach wojewódzkich.
W programach wojewódzkich sà zawarte zadania
samorzàdu województwa s∏u˝àce realizacji
ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych.
Warunkiem uchwalenia tych programów jest
zapewnienie odpowiednich Êrodków finansowych
niezb´dnych do realizacji zobowiàzaƒ, które
wynikajà z koniecznoÊci opracowania i uchwalenia
miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego dla tych zadaƒ oraz skutków
prawnych z tym zwiàzanych. Koszty sporzàdzenia
miejscowego planu lub jego zmiany obcià˝ajà
bud˝et województwa lub inwestora w zale˝noÊci od
tego, z czyjej przyczyny te koszty wystàpi∏y.
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Natomiast instrumenty finansowe s∏u˝àce realizacji
zamierzonych celów w zakresie gospodarki
odpadami okreÊlane sà w planach gospodarki
odpadami.
Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa nie jest aktem prawa miejscowego
i nie narusza uprawnieƒ gmin. Jednak plan
regionalny (plan zagospodarowania województwa)
jest merytorycznà podstawà planowania
przestrzennego na poziomie lokalnym. S∏u˝y
konkretyzacji i okreÊleniu przestrzeni, obszarów
przybli˝onej lokalizacji, w tym w zakresie obiektów
gospodarki odpadami i innej infrastruktury
technicznej (skala opracowania zwykle 1:200 000
lub 1:300 000).

1.3.2 Plan gospodarki odpadami a inne
dokumenty planistyczne
Plany gospodarki odpadami mogà stanowiç
wytyczne dla wykonywanych na poziomie
wojewódzkim i gminnym planów
zagospodarowania przestrzennego. Brakuje niestety
bezpoÊredniego prze∏o˝enia ustaleƒ planu
gospodarki odpadami na przestrzenne ustalenia
planu zagospodarowania przestrzennego. Przepisy
legislacyjne (ustawa – Prawo ochrony Êrodowiska
i ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym) nie
okreÊlajà takiego obowiàzku bezpoÊredniego
przeniesienia ustaleƒ planu gospodarki odpadami
do projektów planów zagospodarowania
przestrzennego.
Obowiàzek uwzgl´dnienia w planie
zagospodarowania przestrzennego
województwa ustaleƒ programu wojewódzkiego
dotyczy zadaƒ rzàdowych i samorzàdowych
s∏u˝àcych realizacji ponadlokalnych celów
publicznych. Zadania uchwalone w planach
zagospodarowania przestrzennego województwa
powinny zostaç uwzgl´dnione w planach
miejscowych na poziomie gminy (w drodze
negocjacji z gminà).
Procedura wprowadzenia zadania inwestycyjnego do
miejscowego planu zagospodarowania jest
nast´pujàca:
• zapewnienie Êrodków finansowych

w bud˝ecie,
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• zatwierdzenie programów rzàdowych

i samorzàdowych województwa,
• okreÊlenie w planach zagospodarowania
województwa obszarów odpowiednich do
realizacji inwestycji w zakresie gospodarki
odpadami,
• negocjacje z gminà w celu wprowadzenia
zadania do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego,
• sporzàdzenie miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego lub zmiany
w miejscowym planie oraz jego uchwalenie
przez rad´ gminy,
• wyp∏acenie odszkodowaƒ finansowych
zwiàzanych z przej´ciem terenu.
Obecnie, kiedy wi´kszoÊç planów zagospodarowania
województw znajduje si´ w fazie uzgadniania
i opiniowania, realizacja planów gospodarki
odpadami, jest zwiàzana z koniecznoÊcià wykonania
dodatkowych analiz przestrzennych. Praca ta mo˝e
byç cz´Êcià okresowo wykonywanej aktualizacji planu
zagospodarowania przestrzennego województwa.
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Ustawy nie okreÊlajà obowiàzku w∏àczania zapisów
planu gospodarki odpadami do planu
zagospodarowania przestrzennego województwa.
Nie ma wi´c bezpoÊredniego prze∏o˝enia treÊci
planu gospodarki odpadami na plan
zagospodarowania przestrzennego.
Plan gospodarki odpadami mo˝e jednak stanowiç
wytyczne dla treÊci planów zagospodarowania
przestrzennego. Wtedy przestrzenne odniesienie
w planie zagospodarowania przestrzennego dla
obiektów gospodarki odpadami ustalane jest na
podstawie wniosków z tego planu.
Wprowadzenie obiektów gospodarki odpadami do
programu zadaƒ samorzàdowych s∏u˝àcych realizacji
ponadlokalnych celów publicznych jest prowadzone
na podstawie planu gospodarki odpadami. Zadania
rzàdowe i samorzàdowe s∏u˝àce realizacji
ponadlokalnych celów publicznych umieszczane sà
w programach wojewódzkich s∏u˝àcych realizacji
ponadlokalnych i lokalnych celów publicznych.
Uchwalenie programu jest mo˝liwe jedynie
w sytuacji zapewnienia Êrodków finansowych na ich
realizacj´. Uchwalenie planu zagospodarowania
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przestrzennego województwa powoduje
wprowadzenie tych zadaƒ do rejestru oraz wià˝e si´
ze wskazaniem w planie zagospodarowania
województwa terenów do ich realizacji. Zadania
umieszczone w rejestrze programów wojewódzkich
obligujà ni˝sze szczeble administracyjne do ich
uwzgl´dnienia w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego.
Wprowadzenie tych zadaƒ do miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego odbywa si´
w drodze negocjacji z w∏aÊciwà gminà. W przypadku
zadania wojewódzkiego negocjacje prowadzi
marsza∏ek województwa. W sytuacji konfliktowej
spór rozstrzyga Rada Ministrów na wniosek
marsza∏ka województwa.
Warunkiem realizacji zadaƒ rzàdowych
i wojewódzkich jest wprowadzenie ich do
miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego.

1.3.3 Wnioski
Pomimo braku przepisów obligujàcych do
bezpoÊredniego przestrzennego odniesienia planu
gospodarki odpadami, poszczególne etapy planu
gospodarki odpadami powinny byç odniesione do
przestrzeni. Plan gospodarki odpadami jest cz´Êcià
programu ochrony Êrodowiska, który ma odniesienie
do uwarunkowaƒ przyrodniczych obszaru. Plany
gospodarki odpadami sà hierarchiczne, powinny
wi´c byç obligatoryjne dla planów ni˝szego szczebla.
Prawdopodobnie znaczna cz´Êç nowych lokalizacji
obiektów gospodarki odpadami b´dzie uzgadniana
w trybie zmiany miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego. Wtedy nie
wyst´puje element wariantowania lokalizacji
inwestycji, co mo˝e równie˝ powodowaç utrudnienie
procesu lokalizacji obiektu.
Plan gospodarki odpadami powinien zawieraç
elementy konsultacji i negocjacji spo∏ecznych, zanim
zostanà rozpocz´te procedury lokalizacyjne. Wczesne
zaanga˝owanie spo∏eczeƒstwa w procedury
lokalizacji obiektów unieszkodliwiania czy ogólniej
gospodarki odpadami mo˝e usprawniç proces ich
planowania przestrzennego. Proces konsultacji
i negocjacji spo∏ecznych mo˝na rozpoczàç w chwili
Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce

rozpocz´cia opracowywania poszczególnych
dokumentów w terminie wczeÊniejszym ni˝ okreÊlajà
to przepisy.
Kwesti´ sprawnoÊci procedur uwa˝a si´ za jeden
z istotnych problemów w zakresie realizacji obiektów
gospodarki odpadami.
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Odpowiednie zaanga˝owanie spo∏eczne przy
sporzàdzaniu planów w zakresie zagospodarowania
przestrzennego, szczególnie zaÊ miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego minimalizuje
konflikty zwiàzane z lokalizacjà obiektu gospodarki
odpadami oraz z póêniejszym uchwaleniem planu.
Inwestycj´ wprowadza si´ na list´ wojewódzkich
zadaƒ samorzàdowych do programu
wojewódzkiego. Taki status inwestycji obliguje
w∏adze województwa do podj´cia negocjacji
z gminà dotyczàcych poszukiwania obszaru do
lokalizacji obiektu. Zadanie rzàdowe jest
przedmiotem negocjacji i uzgodnieƒ z Prezesem
Urz´du Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz
sejmikami.
Na szczeblu województwa istnieje wi´cej mo˝liwoÊci
proceduralnych rozmieszczania obiektów gospodarki
odpadami jako systemu, w wyniku wi´kszych
mo˝liwoÊci wariantowania w planie.
Plany zagospodarowania przestrzennego
województw sà obecnie w wi´kszoÊci przypadków
w fazie uchwalania i opiniowania. Realizacja planu
gospodarki odpadami b´dzie prowadzona w trybie
okresowej aktualizacji planów zagospodarowania
przestrzennego województwa, wykonywanych przez
zarzàdy województw i uchwalanych przez sejmiki
województw.
Planowanie dotyczàce odpadów musi stanowiç
integralnà cz´Êç ca∏ego systemu planowania,
zarówno jako szersze podejÊcie do ustawicznego
rozwoju, jak i mo˝liwienie uzyskania ogólnych celów
okreÊlonych w planach gospodarki odpadami.
Planowanie w zakresie gospodarki odpadami jest
ÊciÊle powiàzane z szeregiem innych procedur
planowania; nale˝y je rozwa˝yç w momencie
podejmowania decyzji o zakresie planu gospodarki
odpadami.
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1.4 Odniesienia do innych dziedzin
Planowanie gospodarki odpadami musi byç
integralnà cz´Êcià ca∏oÊciowego systemu planowania
zarówno z szerszego punktu widzenia – podejÊcia do
rozwoju zrównowa˝onego, a tak˝e w celu
osiàgni´cia ogólnych celów wytyczonych w planach
gospodarki odpadami. Szereg ró˝nych dziedzin jest
zwiàzanych bezpoÊrednio z gospodarkà odpadami
i powinny byç one uwzgl´dnione przy
opracowywaniu zakresu planu gospodarki
odpadami.
Równie˝ inne dokumenty planistyczne, np. krajowy
program oczyszczania Êcieków komunalnych
(wykonanie którego wymagane jest zapisami ustawy
z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne – Dz.U. Nr 115,
poz. 1229 z póêniejszymi zmianami) czy wynikajàcy
z niego plan gospodarki komunalnymi osadami
Êciekowymi, powinny zostaç uwzgl´dnione przy
opracowywaniu planów gospodarki odpadami.

1.4.1 Ârodowisko pracy
Zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów mogà w znacznym stopniu wp∏ywaç na
powstawanie chorób zawodowych i dlatego, we
wczesnych fazach planowania, nale˝y zwróciç uwag´
na unikanie negatywnych oddzia∏ywaƒ na
pracowników. W przypadku planowania systemów
zbierania odpadów nale˝y zwracaç uwag´ np. na
unikanie podnoszenia ci´˝arów (r´czny za∏adunek
pojemników). Nale˝y tak˝e poÊwi´ciç du˝o uwagi
warunkom pracy i jej bezpieczeƒstwu oraz zdrowiu
pracowników zatrudnionych w spalarniach,
kompostowniach i na sk∏adowiskach.

1.4.2 Planowanie wykorzystania energii
Zak∏adami odzysku lub unieszkodliwiania odpadów
mogà byç tak˝e elektrownie, spalarnie, instalacje do
fermentacji odpadów (wytwarzanie biogazu) i inne
zak∏ady przemys∏owe wykorzystujàce odpady jako
paliwo. W celu wykorzystania energii wytwarzanej
przez niektóre z tych zak∏adów muszà one zostaç
w∏àczone do ogólnego systemu planowania energii.
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1.4.3 Wp∏yw na zdrowie
Odpady cz´sto zawierajà substancje chemiczne,
które mogà zagra˝aç ludzkiemu zdrowiu.
Przyk∏adem mogà byç: odpady niebezpieczne,
odpady z gospodarstw domowych, odpady
pochodzàce z produkcji energii i z rolnictwa.
Niektóre substancje mogà byç ukryte lub
zgromadzone w produktach lub frakcjach odpadów.
Zagadnienia zwiàzane z ochronà zdrowia powinny
byç uwzgl´dniane zarówno w planowaniu ochrony
zdrowia, jak te˝ w planowaniu gospodarki
odpadami.
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2. Proces planowania
w zakresie gospodarki odpadami
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Rysunek 2. Podstawowe etapy procesu planowania w zakresie gospodarki odpadami.
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2.1 Ogólne za∏o˝enia planowania
w zakresie gospodarki odpadami

poziomach administracji, odzwierciedlajàc lokalne
oczekiwania kulturowe i organizacj´ politycznà.

Na rysunku 2 przedstawiono podstawowe etapy
procesu planowania w zakresie gospodarki
odpadami, które zostanà omówione w niniejszym
poradniku.

W ramach prac przygotowawczych nale˝y jasno
okreÊliç, kto b´dzie zaanga˝owany w realizacj´
ró˝nych etapów procesu planowania,
a w szczególnoÊci, jak i kiedy
administracja/decydenci zamierzajà do tego procesu
w∏àczyç spo∏eczeƒstwo i innych uczestników.

2.2 Uczestnicy procesu planowania
Wszystkie projekty planów gospodarki odpadami,
przed ich przyj´ciem, muszà byç dostarczone na inne
szczeble administracji w celu zebrania opinii.
Artyku∏ 14 ust. 7 ustawy o odpadach stwierdza, ˝e
projekty planów wojewódzkich podlegajà
opiniowaniu przez ministra w∏aÊciwego do spraw
Êrodowiska oraz organy wykonawcze powiatów
i gmin wchodzàcych w sk∏ad województwa; projekty
planów powiatowych podlegajà opiniowaniu przez
zarzàd województwa i organy wykonawcze gmin
wchodzàcych w sk∏ad powiatu, a projekty planów
gminnych podlegajà opiniowaniu przez zarzàd
województwa i zarzàd powiatu.
Ustawa o odpadach (art. 14 ust. 8) zobowiàzuje
organy wydajàce opinie do wydania opinii nie
póêniej ni˝ 2 miesiàce od otrzymania projektu planu.
Niewydanie opinii w tym czasie jest uwa˝ane za
wydanie opinii pozytywnej.
Projekty planów przygotowane przez organy
wykonawcze gmin, które sà cz∏onkami zwiàzków
gminnych, podlegajà opiniowaniu przez zarzàdy
województw i powiatów, w których zlokalizowane
sà te gminy. Projekty planów, które sà
przygotowane przez zarzàdy powiatów, b´dàcych
cz∏onkami zwiàzków powiatów, sà przedmiotem
opinii wydawanej przez zarzàdy województw,
w których zlokalizowane sà te powiaty i organy
wykonawcze gmin zlokalizowanych w tych
powiatach.
Akceptacja spo∏eczna

Proces planowania powinien zapewniaç uzyskanie
akceptacji spo∏ecznej dla ogólnej polityki
w zakresie odpadów, a w szczególnoÊci
w odniesieniu do lokalizowania zak∏adów odzysku
i unieszkodliwiania odpadów. Z tego powodu
przygotowanie planów jest realizowane na ró˝nych
Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami

Zaanga˝owanie spo∏eczeƒstwa pozostaje w zgodzie
z konwencjà z Aarhus o dost´pie do informacji,
udziale spo∏eczeƒstwa w podejmowaniu decyzji oraz
dost´pie do sprawiedliwoÊci w sprawach
dotyczàcych ochrony Êrodowiska. Konwencja by∏a
podpisana w czerwcu 1998 roku przez 34 kraje
i teraz w ka˝dym z krajów sygnatariuszy jest
transponowana do prawa krajowego. W Unii
Europejskiej dyskutowana jest propozycja
uzupe∏nienia dyrektywy o publicznym dost´pie do
informacji o Êrodowisku naturalnym. Jednym
z celów takiej dyrektywy jest przeniesienie konwencji
z Aarhus do prawodawstwa europejskiego8.
Zgodnie z zapisami ustawy – Prawo ochrony
Êrodowiska procedury dotyczàce oceny oddzia∏ywania
na Êrodowisko wojewódzkiego (ale i krajowego) planu
gospodarki odpadami powinny odbywaç si´
z udzia∏em spo∏eczeƒstwa. Oznacza to, ˝e organ
przygotowujàcy wojewódzki (krajowy) program
gospodarki odpadami musi publicznie udost´pniç
informacje i zapewniç mo˝liwoÊç zbierania uwag
i zapytaƒ przez co najmniej 21 dni. Organ ten jest
zobligowany do analizowania tych uwag i zapytaƒ9.

8
Rzeczpospolita Polska podpisa∏a (25.06.1998 r.) i ratyfikowa∏a
(15.02.2002 r.) Konwencj´ z Aarhus.
9
Art. 34 ust. 1 ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska wymaga, aby
minister Êrodowiska/zarzàd województwa zapewni∏ mo˝liwoÊç udzia∏u
spo∏eczeƒstwa poprzedzajàcego przyj´cie krajowego/wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami. Zgodnie z ustawowo okreÊlonà
procedurà minister/zarzàd województwa podaje do publicznej
wiadomoÊci (poj´cie to zosta∏o zdefiniowane w art. 3 pkt 19 ustawy,
czyli np. w siedzibie organu, ale równie˝ na stronie internetowej
– art. 32 ust. 3) informacj´ o zamieszczeniu w publicznie dost´pnym
wykazie danych o projekcie planu oraz o mo˝liwoÊci sk∏adania uwag
i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej
wiadomoÊci, wskazujàc jednoczeÊnie miejsce ich sk∏adania, a po
up∏ywie wyznaczonego terminu rozpatruje zg∏oszone uwagi i wnioski
(art. 32 ust. 1 pkt 1 i 3). Do krajowego/wojewódzkiego planu za∏àcza
si´ informacje o zg∏oszonych uwagach, wnioskach oraz sposobie ich
wykorzystania. Minister Ârodowiska/zarzàd województwa podaje do
publicznej wiadomoÊci informacj´ o zamieszczeniu w publicznie
dost´pnym wykazie danych o krajowym/wojewódzkim planie
gospodarki odpadami (art. 34 ust. 1 i art. 32 ust. 2).
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2. Proces planowania w zakresie gospodarki odpadami
Uczestnicy procesu

Uczestnikami procesu planowania gospodarki
odpadami powinni byç przedstawiciele w∏adz
politycznych i administracji, mogà nimi tak˝e byç
przedstawiciele uczestników systemu gospodarki
odpadami, jak na przyk∏ad wytwórców odpadów
(stowarzyszenia reprezentujàce gospodarstwa
domowe, np. spó∏dzielnie mieszkaniowe,
stowarzyszenia w∏aÊcicieli nieruchomoÊci,
stowarzyszenia firm handlowych itp.), przemys∏u,
organizacji pozarzàdowych czy przedsi´biorców (lub
organizacji ich reprezentujàcych) zajmujàcych si´
gospodarkà odpadami.
W tabeli poni˝ej przedstawiono mo˝liwe sposoby
zaanga˝owania decydentów politycznych,
administracji, spo∏eczeƒstwa i pozosta∏ych
uczestników systemu gospodarki odpadami. Udzia∏
spo∏eczeƒstwa nie powinien byç ograniczany
w trakcie ca∏ego procesu planowania. Jednak etapy
przedstawione w tabeli sà etapami uwa˝anymi za
najwa˝niejsze z punktu widzenia anga˝owania
spo∏eczeƒstwa i innych zainteresowanych stron.

systemów gospodarki odpadami i opcjonalnych
rozwiàzaƒ technicznych dotyczàcych gospodarki
odpadami.
Planowanie gospodarki odpadami jest procesem
d∏ugotrwa∏ym. Czas przeznaczony na przygotowanie
pierwszych planów gospodarki odpadami w du˝ym
stopniu zale˝y od zasobów pracowniczych
(liczebnoÊci i kwalifikacji zespo∏u przygotowujàcego
plan) i mo˝e trwaç od 12 do 18 miesi´cy. Proces
planowania wst´pnego rozpoczyna si´ w momencie,
kiedy organ odpowiedzialny za planowanie
podejmuje decyzj´ o przygotowaniu planu
gospodarki odpadami, a koƒczy, gdy sejmik
województwa, rada powiatu/gminy plan ten
zatwierdza (uchwala). Potem nast´puje okres
wdra˝ania planu, okres jego kolejnych modyfikacji,
po czym nast´puje powtarzanie procesu planowania.
WielkoÊç zespo∏u roboczego niezb´dnego dla
przygotowania planu gospodarki odpadami zale˝y
od wielkoÊci obszaru obj´tego planem, z∏o˝onoÊci
problemów i dost´pnych opcji umo˝liwiajàcych

Tabela 2-1. Zaanga˝owanie poszczególnych uczestników w ró˝nych etapach procesu planowania
gospodarki odpadami.
Decydenci polityczni

Administracja

Spo∏eczeƒstwo i inni zainteresowani

Zdefiniowanie zakresu
Identyfikacja problemu
OkreÊlenie celów strategicznych
Sformu∏owanie strategi

Zdefiniowanie zakresu
Analiza aktualnej sytuacji
Identyfikacja problemu
Identyfikacja i ocena rozwiàzaƒ
opcjonalnych
Harmonogram wdro˝enia strategii

Identyfikacja problemu
OkreÊlenie celów strategicznych
Sformu∏owanie strategi
Harmonogram wdro˝enia strategii

Harmonogram wdro˝enia strategii

Istnieje szereg sposobów anga˝owania uczestników
w realizacj´ procesu. Najpopularniejszy z nich polega
na dostarczeniu projektu planu gospodarki
odpadami do konsultacji. Projekt planu gospodarki
odpadami mo˝e byç udost´pniany w ratuszu,
urz´dach wojewódzkich, powiatowych lub
gminnych, w bibliotekach publicznych i za
poÊrednictwem mediów elektronicznych (Internetu).

2.3 Zespó∏ roboczy
Przygotowanie planu gospodarki odpadami wymaga
udzia∏u wykwalifikowanego personelu
o zdolnoÊciach analitycznych, doÊwiadczeniu
w zakresie planowania strategicznego,
posiadajàcego wiedz´ na temat istniejàcych
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rozwiàzywanie wyst´pujàcych problemów.
W typowym przypadku du˝e, uprzemys∏owione
województwo musi przeznaczyç wi´ksze zasoby od
województwa mniejszego.
Plan gospodarki odpadami powinien byç
przygotowany przez zespó∏ projektowy/grup´
roboczà, kierowanà przez kierownika projektu.
Cz∏onkami grupy roboczej mogà byç zarówno
specjaliÊci pochodzàcy z organu zajmujàcego si´
planowaniem i konsultanci wynajmowani przez
jednostk´ przygotowujàcà plan. Niezwykle wa˝ne
jest, aby cz∏onkowie zespo∏u projektowego posiadali
niezb´dne kwalifikacje. Wi´kszoÊç samorzàdów
regionalnych/lokalnych b´dzie musia∏a przeszkoliç
personel i/lub zatrudniç nowych specjalistów, którzy
Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce

b´dà mogli przygotowaç plan gospodarki odpadami.
Innym rozwiàzaniem mo˝e byç podpisanie umowy
z doÊwiadczonymi konsultantami, jednak i w tym
przypadku zaanga˝owanie grupy roboczej w proces
planowania b´dzie nieodzowne.
Kwalifikacje, wiedza i doÊwiadczenie cz∏onków
grupy roboczej z koniecznoÊci sà cz´sto ograniczone
do wàskiego pola specjalizacji zawodowej,
a zaanga˝owanie specjalistów zewn´trznych
o zró˝nicowanym poziomie kwalifikacji, specjalizacji
i doÊwiadczeniu mo˝e stwarzaç mo˝liwoÊç
przeprowadzenia szkoleƒ praktycznych dla
cz∏onków zespo∏u o ni˝szych kwalifikacjach. Ogólnie
mówiàc, kwalifikacje cz∏onków zespo∏u
projektowego powinny obejmowaç doÊwiadczenie
w procesach planowania, wiedz´ w zakresie
wytwarzania, zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów, kalkulowania kosztów,
prawa i strategii odnoszàcych si´ do gospodarki
odpadami, a ponadto umiej´tnoÊç pracy zespo∏owej,
zdolnoÊç do stawiania wa˝nych pytaƒ, które stanà
si´ przedmiotem dyskusji politycznych, anga˝owania
obywateli na odpowiednich etapach planowania.
Tak szeroki zakres umiej´tnoÊci i wiedzy nie oznacza,
˝e planowanie w zakresie gospodarki odpadami jest
mo˝liwe jedynie wówczas, gdy zaanga˝uje si´ wielu
specjalistów, posiadajàcych wykszta∏cenie
w odpowiednich obszarach, jednak odpowiednie
doÊwiadczenie i wiedza, a tak˝e indywidualne
kwalifikacje poszczególnych cz∏onków zespo∏u
wp∏ywajà jednoznacznie na efekt koƒcowy pracy.
W typowym województwie w procesie planowania
w zakresie gospodarki odpadami powinien braç
udzia∏ przynajmniej specjalista z wydzia∏u ochrony
Êrodowiska, a tak˝e specjalista z wydzia∏u
gospodarczego/finansowego i/lub wydzia∏u us∏ug
komunalnych. W rozwiàzaniu modelowym
wojewódzki zespó∏ roboczy b´dzie wspó∏pracowa∏
z zewn´trznymi specjalistami w zakresie planowania,
poniewa˝ samodzielne opracowanie planu gospodarki
odpadami przez pracowników województwa mo˝e
(i najcz´Êciej b´dzie) oznaczaç ich kilkumiesi´czne
zwolnienie z w∏aÊciwych im, i przypisanych na co
dzieƒ, obowiàzków administracyjnych.
Ka˝dorazowo szczególnie istotne jest zaanga˝owanie
w proces planowania przedstawicieli w∏adz
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wojewódzkich (zarówno administracyjnych, jak
i politycznych). Zapewni to ich wspó∏odpowiedzialnoÊç
za przygotowanie planów i poczucie „w∏asnoÊci”
(autorstwa) planu. Zespó∏ planowania powinien
prowadziç otwarty dialog na forum politycznym
województwa. Oddzielne cz´Êci lub elementy planu
powinny byç dostarczone do dyskusji, na przyk∏ad do
komisji ochrony Êrodowiska sejmiku województwa.
Kierownik projektu powinien, w rozwiàzaniu
modelowym, byç osobà z zewnàtrz jednostki
administracyjnej, poniewa˝ b´dzie on najbardziej
obcià˝ony pracà. Kierownik projektu musi mieç
analityczne podejÊcie do realizacji zadaƒ, mo˝e byç
doÊwiadczonym planistà w innym sektorze lub
specjalistà z zakresu gospodarki odpadami
i charakteryzowaç si´ zdolnoÊciami organizacyjnymi.
Kierownik projektu jest odpowiedzialny za proces
planowania i za treÊç planu gospodarki odpadami.
Cz∏onkowie zespo∏u roboczego mogà byç
odpowiedzialni za przygotowanie w procesie
planowania poszczególnych dokumentów roboczych
i/lub za cz´Êci planu gospodarki odpadami.
Alternatywnie: grupa mo˝e dzia∏aç jako grupa
dyskusyjna, która przekazuje kierownikowi projektu
pomys∏y i wsparcie w swojej pracy.
Zadania kierownika projektu

Ogólne zadania kierownika projektu obejmujà:

• organizowanie dzia∏aƒ planistycznych,
• sta∏e prowadzenie analizy projektu dotyczàcego
planowania,
• sprawdzanie co dwa tygodnie/co miesiàc, czy
zadanie jest realizowane zgodnie
z harmonogramem czasowym; jeÊli nie
– podejmowanie odpowiednich dzia∏aƒ, na
przyk∏ad analizowanie treÊci okreÊlonych
dzia∏aƒ, przeznaczanie wi´kszych zasobów lub
modyfikowanie harmonogramów,
• anga˝owanie w proces planowania
odpowiednich polityków na poszczególnych
etapach tego procesu,
• anga˝owanie odpowiednich osób (ekspertów
spoza zespo∏u projektowego, przedsi´biorców
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie
zbierania/unieszkodliwiania odpadów, innych
samorzàdów regionalnych/lokalnych
i spo∏eczeƒstwa) we w∏aÊciwym czasie,
• sprawdzanie, czy ka˝dy cz∏onek grupy
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projektowej zna swoje zadania i czas ich
realizacji,
• sta∏a ocena zgodnoÊci kwalifikacji
i zainteresowaƒ cz∏onków zespo∏u z zadaniami
przypisanymi im do realizacji oraz sprawdzenie,
czy ka˝dy cz∏onek zespo∏u projektowego
efektywnie wykorzystuje czas pracy,
• zapewnianie odpowiedniej jakoÊci dokumentów
roboczych i wniosków przygotowywanych
w czasie procesu planowania,
• organizowanie i prowadzenie cz´stych dyskusji
mi´dzy kierownikiem projektu i cz∏onkami
zespo∏u oraz w ramach grupy projektowej,
• identyfikowanie trudnych do realizacji etapów
projektu wraz ze wskazywaniem mo˝liwych
rozwiàzaƒ,
• rozwa˝anie, co mo˝e interesowaç innych
uczestników procesu planowania (grupy
zainteresowane procesem planistycznym i/lub
przygotowaniem planu gospodarki odpadami),
jakie sà ich motywy i w jaki sposób mogà
wp∏ywaç na realizacj´ projektu.

2.4 Organizacja procesu planowania
Aby rozpoczàç proces planowania, zarzàd
województwa powinien najpierw wyznaczyç
kierownika projektu i wybraç grup´ roboczà.
Organizacja procesu planowania jest priorytetowym
zadaniem w ramach projektu, w szczególnoÊci dla
kierownika projektu. Kierownik projektu powinien:

• przygotowaç harmonogram czasowy i plan
dzia∏aƒ realizowanych w ramach
przygotowania planu gospodarki odpadami,
• zapewniç uczestnictwo polityków
w procesie planistycznym, uczestnictwo
zainteresowanych stron i spo∏eczeƒstwa,
• zaplanowaç liczb´ i daty spotkaƒ zespo∏u
projektowego,
• podzieliç projekt majàcy na celu przygotowanie
planu gospodarki odpadami na dzia∏ania
g∏ówne i podrz´dne (pomocnicze),
• rozdzieliç zadania zgodnie z kwalifikacjami
cz∏onków zespo∏u,
• zapewniç, by ka˝dy zaanga˝owany w realizacj´
projektu zna∏ zadania stawiane zespo∏owi
i spodziewany czas ich realizacji.

W∏aÊciwa organizacja dzia∏aƒ we wst´pnej fazie
procesu przygotowania planu pozwala zwykle
zapewniç w∏aÊciwà realizacj´ dzia∏aƒ w czasie trwania
ca∏ego projektu. Jednak w zwiàzku z cz´sto
wyst´pujàcymi nieprzewidzianymi okolicznoÊciami
mo˝e zaistnieç potrzeba ponownego podzia∏u zadaƒ,
zredukowania/powi´kszenia zaanga˝owania
przypisanego do poszczególnych zadaƒ,
przeanalizowania harmonogramów czasowych lub
zaanga˝owania dodatkowych konsultantów. Bardzo
efektywnym narz´dziem, które mo˝na wykorzystaç
do wczesnego identyfikowania i eliminowania
problemów organizacyjnych, sà spotkania grupy
roboczej. Cz´stoÊç spotkaƒ grupy roboczej w du˝ym
stopniu zale˝y od wybranej metody prowadzenia
prac planistycznych, przygotowywania projektów
dokumentów roboczych i indywidualnych cz´Êci
planu gospodarki odpadami przez poszczególnych
cz∏onków zespo∏u, lub prezentacja informacji
dotyczàcych projektu kierownikowi projektu w formie
dyskusji (lub przyj´cia obu tych form). W miar´
potrzeb mo˝na organizowaç nadzwyczajne (nie uj´te
w harmonogramie) spotkania grupy roboczej.

2.5 Podstawowe wyzwania
w procesie planowania
gospodarki odpadami10
Rola w∏adz regionalnych (wojewódzkich)
w kontekÊcie gospodarki odpadami jest istotna
z dwóch powodów. Po pierwsze, niektóre
uprawnienia sà przekazywane do szczebla
regionalnego. Po drugie, wytwarzanie
i unieszkodliwianie odpadów ma miejsce na
poziomie regionalnym i lokalnym, co z kolei wymaga
narz´dzi planistycznych, regulacji i monitoringu.
W ramach strategii gospodarki odpadami
odpowiedzialnoÊç za gospodark´ odpadami jest
przekazywana na r´ce w∏adz lokalnych
i regionalnych. Obowiàzki w∏adz lokalnych obejmujà
m.in. zatwierdzanie lokalizacji dla instalacji
gospodarki odpadami oraz dostarczanie niektórych
us∏ug.
W Polsce istnieje wiele ma∏ych jednostek
administracyjnych (gmin), z których ka˝da jest
odpowiedzialna za gospodark´ odpadami
10

Na podstawie poradnika do wdra˝ania prawodawstwa
Êrodowiskowego UE. Przeglàd: gospodarka odpadami.
(http://europa.eu.int/com/environment/waste/facts_en.htm.).
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komunalnymi. Jednostki te sà cz´sto zbyt ma∏e, by
w ramach dost´pnych im funduszy móc zbudowaç
instalacje gospodarki odpadami spe∏niajàce surowe
wymogi prawodawstwa UE. W takich przypadkach
wspó∏praca pomi´dzy jednostkami mo˝e byç bardzo
korzystna, poniewa˝ podejÊcie regionalne
(wspó∏praca gmin czy powiatów) umo˝liwi
optymalizacj´ iloÊciowà i jakoÊciowà odpadów
poddawanych odzyskowi i/lub unieszkodliwianiu
oraz zagwarantuje Êrodki wystarczajàce do
zbudowania instalacji.
PodejÊcie regionalne jest równie˝ wysoce zalecane
w przypadku unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych. Jednak˝e w tym przypadku regiony
sà zwykle wi´ksze (województwa, wspó∏praca
mi´dzy województwami czy systemy ogólnokrajowe)
z uwagi na relatywnie mniejsze iloÊci poszczególnych
rodzajów odpadów i wynikajàce z tego wymogi
technologiczne i ekonomiczne dla systemów
gospodarki odpadami niebezpiecznymi.

monopol sektora publicznego zostanie przeniesiony
do sektora prywatnego, to nieskutecznoÊç mo˝e si´
jedynie zamieniç na czerpanie nieuczciwych
(czy nieuzasadnionych) zysków.
Komunikacja i konsultacje

Planowanie i wdra˝anie nowych systemów gospodarki
odpadami b´dzie wymagaç wspó∏pracy administracji
rzàdowej i samorzàdowej, jak i innych
zaanga˝owanych stron, i co z tym zwiàzane,
w∏aÊciwej komunikacji/konsultacji pomi´dzy
uczestnikami procesu.
W trakcie przygotowywania planu gospodarki
odpadami nale˝y opracowaç program
komunikacji/konsultacji, w ramach którego personel
odpowiedzialny za planowanie przeka˝e informacje
oraz zbierze opinie i poglàdy zainteresowanych stron
i na ich podstawie oceni akceptowalnoÊç
poszczególnych aspektów proponowanego systemu
gospodarki odpadami i propozycji jego wdro˝enia.

JeÊli chcemy promowaç podejÊcie regionalne, trzeba
zweryfikowaç istniejàcà polityk´ oraz jej prawne
i administracyjne ramy, tak aby zapewniç
wystarczajàcà podstaw´ do wspó∏pracy pomi´dzy
jednostkami, a tak˝e uwa˝nie przeanalizowaç
charakterystyk´ wszelkich form wspó∏pracy
regionalnej (umów dobrowolnych, przedsi´wzi´ç
joint venture, zwiàzków pomi´dzy w∏adzami
lokalnymi itp.).

Strony, z którymi nale˝y przeprowadziç konsultacje, to:

Zaanga˝owanie sektora prywatnego

W∏adze wojewódzkie powinny równie˝
rozpowszechniaç informacje o istniejàcej lub nowej
polityce i prawodawstwie w dziedzinie gospodarki
odpadami.

Obserwowane jest coraz wi´ksze zainteresowanie
firm prywatnych zagadnieniami zwiàzanymi
z gospodarkà odpadami (np. wytwórców odpadów,
dostawców us∏ug w dziedzinie gospodarki
odpadami, inwestorów w instalacje gospodarki
odpadami, jednostek opracowujàcych nowe metody
i technologie oraz doradców technicznych).
W niektórych dziedzinach sektor prywatny ju˝
odgrywa g∏ównà rol´ w gospodarowaniu
(poszczególnymi rodzajami) odpadów.
Sektor prywatny mo˝e byç êród∏em finansowania
systemów gospodarki odpadami i spowodowaç
znacznà popraw´ wydajnoÊci/jakoÊci Êwiadczonych
us∏ug, jednak˝e jego zaanga˝owanie nie zawsze
pozwala na rozwiàzanie wszystkich problemów. JeÊli
Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami

• ministerstwo Êrodowiska,
• w∏adze samorzàdowe (powiaty, gminy),
• wytwórcy odpadów przemys∏owych,
• spo∏eczeƒstwo, (m.in. jako wytwórca odpadów
komunalnych),
• przedsi´biorcy prowadzàcy dzia∏alnoÊç
w dziedzinie gospodarki odpadami,
• ekologiczne organizacje pozarzàdowe.

Osiàgni´cie zgodnoÊci z obowiàzujàcymi w Polsce
zasadami gospodarki odpadami (spe∏niajàcymi
wymagania UE w tym zakresie) b´dzie wymaga∏o
zasadniczych zmian w wartoÊciach i podejÊciu do
Êrodowiska na wszystkich szczeblach administracji,
przemys∏u i konsumentów (wytwórców i posiadaczy
odpadów). Nale˝y opracowaç program kszta∏cenia
i podnoszenia ÊwiadomoÊci spo∏eczeƒstwa. Na
przyk∏ad organizacje pozarzàdowe mogà i powinny
wnieÊç pozytywny wk∏ad do publicznej dyskusji na
temat ograniczania powstawania odpadów, oraz ich
odzysku (w tym recyklingu) czy unieszkodliwiania.

35

2. Proces planowania w zakresie gospodarki odpadami
Rozwój instytucjonalny

Wdro˝enie obowiàzujàcych przepisów prawa
w zakresie gospodarki odpadami wymaga
przeszkolenia personelu. Bez odpowiedniej liczby
w∏aÊciwie przeszkolonego personelu niemo˝liwe
b´dzie równie˝ wdro˝enie i egzekwowanie
planowanych systemów gospodarki odpadami.
Nale˝y zatem dokonaç oceny potrzeb szkoleniowych,
aby zapewniç ustawiczne doskonalenie kadr.
Zasoby ludzkie sà potrzebne do nast´pujàcych
czynnoÊci:

• opracowywania i ustalania norm i wytycznych
Êrodowiskowych i technicznych,
• opracowania strategii gospodarki odpadami
oraz wdra˝ania planów na poziomach
centralnym regionalnym i lokalnym,
• wydawania pozwoleƒ i zezwoleƒ,
• nadzoru, monitoringu oraz kontroli instalacji
gospodarki odpadami i dzia∏alnoÊci
w zakresie gospodarki odpadami,
• egzekwowania przepisów,
• zbierania i analizy danych, raportowania.

Ârodki finansowe powinny, w miar´ mo˝liwoÊci,
pochodziç od sektora prywatnego. Jednak nie mo˝na
oczekiwaç, ˝e sektor prywatny czy publiczny dostarczà
te Êrodki bez wczeÊniejszego ustanowienia
odpowiedniego systemu zwrotu nak∏adów i systemu
kontrolnego, który nie b´dzie zezwala∏ na prowadzenie
dzia∏alnoÊci o zani˝onym standardzie (nie spe∏niajàcej
wymogów technicznych czy Êrodowiskowych).
Ârodki potrzebne na instalacje gospodarki odpadami
mogà równie˝ pochodziç (cz´Êciowo lub w ca∏oÊci)
z bud˝etów w∏adz regionalnych/lokalnych i/lub
instytucji finansowych (np. funduszy ochrony
Êrodowiska i gospodarki wodnej).
Unia Europejska i rzàdy poszczególnych paƒstw
udost´pniajà pomoc finansowà na projekty
inwestycyjne w dziedzinie gospodarki odpadami
i rozwój odpowiednich ram instytucjonalnych.
Przyk∏adami tego sà fundusze ISPA i Phare. Podczas
opracowywania planów gospodarki odpadami
w∏adze regionalne powinny zbadaç mo˝liwoÊci
uzyskania pomocy finansowej z tych êróde∏.

Instalacje

Zwrot nak∏adów

Konieczna b´dzie modernizacja i ograniczenie
oddzia∏ywania na Êrodowisko istniejàcych instalacji
gospodarki odpadami, jak i zapewnienie, ˝e nowe
instalacje spe∏niajà obowiàzujàce wymagania
Êrodowiskowe.

W ka˝dej strategii gospodarki odpadami i planie jej
wdro˝enia nale˝y rozwa˝yç dwa podstawowe
aspekty finansowania:

Ârodki finansowe b´dà potrzebne na: zamkni´cie
(w tym rekultywacj´) instalacji nie spe∏niajàcych
wymagaƒ, modernizacj´ istniejàcych instalacji,
budow´ nowych instalacji (nak∏ady inwestycyjne) oraz
na pokrycie kosztów materia∏owych i sta∏ych
ponoszonych w trakcie eksploatacji instalacji.
Ca∏kowity koszt zamkni´cia, modernizacji, budowy
i eksploatacji instalacji gospodarki odpadami powinien
zostaç odzyskany od wytwórców odpadów.
Koszty poniesione na budow´ nowych instalacji b´dà
zale˝eç m.in. od ich liczby, rodzaju i zdolnoÊci
przerobowych (ekonomii skali), wyboru technologii,
warunków lokalnych i (zw∏aszcza w przypadku
sk∏adowisk) od kosztu nabycia terenu, dla którego
b´dzie mo˝na uzyskaç odpowiednie decyzje
administracyjne.
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• jak sfinansowaç nak∏ady inwestycyjne
(niezb´dne do wybudowania nowych instalacji
gospodarki odpadami i zakupu potrzebnego
sprz´tu),
• jak finansowaç powtarzajàce si´ koszty
ponoszone podczas eksploatacji
instalacji/urzàdzeƒ.
Tym samym polityka zwrotu nak∏adów w zakresie
gospodarowania odpadami powinna ustaliç
ca∏kowità rocznà kwot´ ponoszonych kosztów oraz
to jak t´ kwot´ uzyskaç.
Minimalna kwota wymaganych rocznych funduszy to
kwota potrzebna do pokrycia bezpoÊrednich
wydatków zwiàzanych z eksploatacjà oraz innych
zobowiàzaƒ zaciàgni´tych podczas budowy instalacji
lub Êwiadczenia us∏ug.
W przypadku pe∏nego samofinansowania instalacji
lub us∏ugi trzeba b´dzie równie˝ wygenerowaç
i od∏o˝yç Êrodki wystarczajàce do utrzymania
Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce

wartoÊci majàtku (amortyzacja) i finansowania
zobowiàzaƒ d∏ugoterminowych.
Zgodnie z zasadà „zanieczyszczajàcy p∏aci” jednostki
bezpoÊrednio odpowiedzialne za budow´ instalacji
gospodarki odpadami i Êwiadczenie us∏ug w tej
dziedzinie sà zobowiàzane do pokrywania wszystkich
kosztów z op∏at za Êwiadczenie tych us∏ug11 (nale˝y
ograniczaç wszelkie formy dotowania gospodarki
odpadami).
Rzàd mo˝e równie˝ odzyskaç koszty zwiàzane
z gospodarkà odpadami, stosujàc wyznaczone op∏aty
pobierane na przyk∏ad od okreÊlonego produktu
(np. obowiàzujàce op∏aty produktowe czy
depozytowe) lub rodzaju dzia∏alnoÊci. Przychody
z takich op∏at mogà byç wydatkowane na cele
zwiàzane z gospodarkà odpadami, jak
np. sfinansowanie budowy instalacji recyklingu
odpadów.
Op∏aty

Pobieranie op∏at od wytwórców odpadów
(za wywóz i zagospodarowanie odpadów), czy to
sta∏ych, czy te˝ zró˝nicowanych w zale˝noÊci od
iloÊci lub jakoÊci (rodzaju) wytworzonych odpadów12
jest powszechnie stosowanà praktykà w krajach Unii
Europejskiej.
Sposoby pobierania op∏at zró˝nicowanych sà ró˝ne
– od ustalenia op∏aty za pojemniki (worki) na odpady
lub etykiety, do zaawansowanych systemów,
w ramach których mikroprocesory wmontowane
w pojemniki na odpady pozwalajà pobieraç
zró˝nicowane op∏aty od w∏aÊciciela pojemnika.
Niezale˝nie od zastosowanej metody, stopniowe
podnoszenie op∏at uiszczanych przez u˝ytkowników
za Êwiadczone us∏ugi gospodarowania odpadami do
poziomu odzwierciedlajàcego rzeczywisty
d∏ugoterminowy koszt gospodarowania odpadami
w sposób zgodny z wymogami prawa i przyjazny
11
Dla jednostek zajmujàcych si´ gospodarkà odpadami w∏aÊciwie tylko jeden sposób refundacji kosztów prowadzenia dzia∏alnoÊci. Jest to
wprowadzenie op∏at (poÊrednich lub bezpoÊrednich), w ramach których u˝ytkownik uiszcza op∏at´ za okreÊlone us∏ugi, jak np. zbieranie,
transport, odzysk lub unieszkodliwianie odpadów.
12
Zwykle od mieszkaƒców pobiera si´ op∏at´ sta∏à, natomiast od
przedsi´biorstw pobiera si´ op∏aty zró˝nicowane (w zale˝noÊci od
obj´toÊci/masy i jakoÊci odpadów). Jednak˝e jednostki administracyjne odpowiedzialne za gospodark´ odpadami w krajach UE coraz cz´Êciej przechodzà na system op∏at zró˝nicowanych (lub na system ∏àczony op∏at sta∏ych i zró˝nicowanych) za gospodarowanie odpadami
komunalnymi powstajàcymi w gospodarstwach domowych.
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Êrodowisku jest najprawdopodobniej jedynà,
najskuteczniejszà metodà, która ograniczy iloÊci
odpadów wymagajàcych unieszkodliwienia
i jednoczeÊnie zapewni eksploatacj´ instalacji
oraz Êwiadczenie odpowiednich us∏ug.
Nale˝y pami´taç, ˝e oznacza to nie tylko
odzyskiwanie wszystkich kosztów (eksploatacji
instalacji i Êwiadczonych us∏ug), lecz tak˝e ustalenie
op∏at na poziomie umo˝liwiajàcym pokrycie kosztów
budowy nowych instalacji i podnoszenie jakoÊci
Êwiadczonych us∏ug do poziomu spe∏niajàcego
wymogi obecnego i przysz∏ego prawodawstwa
Êrodowiskowego UE.
Choç jest to po˝àdane, wprowadzenie takiej polityki
w ˝ycie nie jest ∏atwe. Nale˝y pami´taç
o uwzgl´dnieniu nast´pujàcych czynników:

• stan gospodarki,
• akceptacja spo∏eczeƒstwa,
• dost´pnoÊç finansowa, zw∏aszcza dla ubo˝szej
cz´Êci spo∏eczeƒstwa,
• zdolnoÊç egzekwowania przepisów.
Niemniej polityka stopniowego podnoszenia cen
realnych (tzn. ponad ogólnà stop´ inflacji) za us∏ugi
w zakresie gospodarowania odpadami i wyeliminowanie
„zniekszta∏ceƒ” rynkowych jest nieuniknione, jeÊli
Polska chce osiàgnàç pe∏nà zgodnoÊç
z prawodawstwem UE dotyczàcym odpadów.
Podsumowanie najwa˝niejszych tematów

Spe∏nianie wymogów obowiàzujàcego w Polsce prawa
w zakresie ochrony Êrodowiska przed odpadami
(zgodnego z politykà i prawodawstwem UE) stanowi
powa˝ne wyzwanie dla wojewódzkich planistów
w dziedzinie gospodarki odpadami. Aby zminimalizowaç
obcià˝enie administracyjne i finansowe, system musi
byç zarzàdzany systematycznie i oszcz´dnie. Majàc to
na uwadze, planiÊci wojewódzcy powinni
skoncentrowaç wysi∏ki i dzia∏ania na podstawowych
sprawach i wymogach pozwalajàcych osiàgnàç
zgodnoÊç planowanego systemu gospodarki odpadami
z obowiàzujàcymi wymogami:

• wszystkie przyj´te polityki (jak i przygotowana
strategia czy szczegó∏owy plan gospodarki
odpadami) powinny spe∏niaç cele i wymogi
wytyczone przez prawodawstwo krajowe,
polityk´ ekologiczna paƒstwa i krajowy plan
gospodarki odpadami,
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• ustalenia pozwalajàce na skuteczne
zaanga˝owanie i uczestnictwo
zainteresowanych stron mogàcych odegraç
kluczowà rol´ lub zajàç istotne stanowisko
w zwiàzku z gospodarowaniem odpadami,
• wystarczajàce zasoby ludzkie i techniczne
pozwalajàce na prawid∏owe wykonanie
wszystkich funkcji i zadaƒ zwiàzanych
z wprowadzeniem i egzekwowaniem
przepisów,
• zasoby i doÊwiadczenie sektora prywatnego
zostanà zmobilizowane i wykorzystane
w odpowiedni sposób.
Dobrze przygotowana, zintegrowana strategia
stanowi narz´dzie, przy pomocy którego wszystkie te
i inne istotne problemy zwiàzane z
gospodarowaniem odpadami mo˝na systematycznie
rozpoznaç i rozwiàzaç.
Lista kluczowych pytaƒ, na które nale˝y
odpowiedzieç podczas przygotowywania i wdra˝ania
takiej strategii zosta∏a opisana i przeanalizowana
w niniejszym poradniku.

2.6 Wprowadzenie do poradnika
Celem tej cz´Êci poradnika jest przedstawienie
szeregu praktycznych wskazówek odnoszàcych si´
do g∏ównych etapów, z jakich sk∏ada si´ proces
przygotowania planu gospodarki odpadami.
Poradnik jest przygotowany jako praktyczne
narz´dzie dla personelu administracyjnego
wyznaczonego do przygotowania wojewódzkich
planów gospodarki odpadami dla danego rejonu.
Drugà grupà, do której adresowany jest niniejszy
poradnik, sà konsultanci, którzy przygotowujà takie
plany gospodarki odpadami w imieniu wy˝ej
wymienionych w∏adz.
Z koniecznoÊci dokonano pewnej selekcji. Nie ka˝dy
etap omówiono z jednakowà szczegó∏owoÊcià.
Przedyskutowano tylko etapy g∏ówne. Kryteria
selekcji uwzgl´dnia∏y warunki wyst´pujàce w Polsce,
m.in. aktualny stan rozwiàzaƒ organizacyjnych
w sektorze gospodarki odpadami i istniejàce
mo˝liwoÊci zmian w tym zakresie.
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Poniewa˝ poradnik jest przeznaczony dla planistów
praktyków, z koniecznoÊci wprowadzono szereg
ograniczeƒ, limitowanych obj´toÊcià wydawnictwa.
Intencjà autorów by∏o stworzenie poradnika, który
mo˝na Êledziç krok po kroku i który zawiera
wystarczajàco du˝o informacji potrzebnych
w procesie planowania. Oznacza to, ˝e nie opisano
wielu szczegó∏ów potrzebnych do opracowania
planu. Aby zrekompensowaç te niedobory, poradnik
(patrz za∏àczniki) zawiera list´ odniesieƒ, w których
mo˝na znaleêç informacje uzupe∏niajàce.
Ka˝dy element poradnika by∏ przygotowany
z wykorzystaniem takiej samej struktury,
a mianowicie rozdzia∏ów zawierajàcych odniesienia
do aktów prawnych, podstawowe wskazówki
i komentarze. Nast´pnie zamieszczone sà przyk∏ady
lub bardziej szczegó∏owe opisy wybranych
elementów lub zamieszcza si´ pytania.
Przyk∏ady cz´sto odnoszà si´ do abstrakcyjnej
jednostki przygotowujàcej plan (województwo xx)
i zawierajà tekst, który móg∏by byç zawarty
w rzeczywiÊcie opracowywanym planie. Przyk∏ady
zebrane razem nie tworzà jednak kompletnego
planu gospodarki odpadami.
Poradnik sk∏ada si´ z 11 g∏ównych cz´Êci
(z wy∏àczeniem dwóch pierwszych rozdzia∏ów)
o nast´pujàcych tytu∏ach:

3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Za∏o˝enia i dane podstawowe
Analiza stanu istniejàcego w sektorze gospodarki
odpadami
Przewidywane zmiany – za∏o˝enia
Ustalanie polityki, celów i zadaƒ
Analiza opcji ekonomicznych i technologicznych
D∏ugoterminowy program strategiczny (12 lat)
Krótkoterminowy plan dzia∏ania (4 lata)
Analiza oddzia∏ywania
Plan jako dokument (raport: plan gospodarki
odpadami)
Wdra˝anie
Ocena

Ka˝dy z wy˝ej wymienionych rozdzia∏ów odnosi si´
do wa˝nego etapu procesu planowania.
W kolejnych rozdzia∏ach przedstawiono komentarze
u∏atwiajàce korzystanie z niniejszego opracowania.
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3. Za∏o˝enia
i dane podstawowe
Streszczenie:
OkreÊliç obszar geograficzny
(i ewentualnie rejony pomocnicze:
powiaty, gminy czy strefy
przemys∏owe), który ma byç obj´ty
planowaniem gospodarki odpadami.
NanieÊç na map´ topograficznà
podstawowe dane: rejony obj´te
gospodarkà odpadami, tereny
zabudowane, g∏ówne elementy
infrastruktury oraz sposób
wykorzystania terenu (kategorie
podstawowe).

Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami

Przygotowaç zestawienie danych
dotyczàcych liczby mieszkaƒców,
liczby i rozmieszczenia gospodarstw
domowych itp.
Przygotowaç zestawienie danych
o dzia∏alnoÊci przemys∏owej (liczby
podmiotów wraz z rodzajem ich
produkcji/dzia∏alnoÊci i z liczbà
zatrudnionych pracowników)
w badanym rejonie.
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3. Za∏o˝enia i dane podstawowe
3.1 Wst´p
Plany gospodarki odpadami wymagajà zebrania
podstawowych danych i dokonania pewnych
za∏o˝eƒ. Dane te pos∏u˝à póêniej do sporzàdzenia
planu.
Za∏o˝enia podstawowe to m.in. informacje
dotyczàce obszaru geograficznego (obszaru obs∏ugi),
dla którego przygotowywany jest plan gospodarki
odpadami.
Dane podstawowe dotyczà m.in. informacji
o iloÊci i rozmieszczeniu ludnoÊci, rodzaju
i zakresie dzia∏alnoÊci, wskutek której wytwarzane sà
odpady (oprócz gospodarstw domowych),
infrastruktury i hydrogeologicznej charakterystyki
danego rejonu (w szczególnoÊci terenów
planowanych pod lokalizacj´ obiektów gospodarki
odpadami).
Ponadto dla przygotowania planu gospodarki
odpadami istotne jest uwzgl´dnienie istniejàcych
dokumentacji i planów dotyczàcych planowania
przestrzennego, Êrodowiskowego i infrastruktury.

Osoby przygotowujàce plan cz´sto ˝yczà sobie
danych kompleksowych tak dok∏adnych „jak to
tylko mo˝liwe”, aby go jak najlepiej przygotowaç.
Nale˝y jednak podkreÊliç, ˝e szczegó∏owoÊç
zbierania danych powinna byç dostosowana do
aktualnych potrzeb planu.

Najwi´kszà uwag´ nale˝y przywiàzywaç do
podstawowych elementów procesu planowania
(zadania, cele i strategie), a nie do zbierania danych.
Plan gospodarki odpadami pierwszej „edycji” mo˝e
opieraç si´ na mniej dok∏adnych danych i liczbach.

Wytyczne

Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien
obejmowaç ca∏y obszar jednostki
administracyjnej, w∏àcznie z terenami miejskimi,
wiejskimi i przemys∏owymi.
Zaleca si´, aby dany obszar podzieliç na mniejsze,
zgodnie z granicami jednostek administracyjnych
(powiaty, gminy) lub w inny, podobny sposób
(np. wg stref przemys∏owych).
Zaleca si´ przygotowaç map´ topograficznà
obszaru
z naniesionymi informacjami dotyczàcymi
lokalizacji miast, wsi, infrastruktury, stref
przemys∏owych i innych istotnych elementów. Tak
sporzàdzona mapa pos∏u˝y za narz´dzie, na które
b´dzie mo˝na nanieÊç, lub
z którego b´dzie mo˝na uzyskaç informacje istotne
dla gospodarowania odpadami (np. sk∏adowiska
czy inne instalacje do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, oczyszczalnie Êcieków itp.).
Uwagi

Obecnie w wielu krajach szerokie zastosowanie
w administracji publicznej (zw∏aszcza w przypadku
us∏ug dla ludnoÊci) znajdujà Geograficzne Systemy
Informacyjne (GIS). Zastosowanie takiego systemu
w gospodarce odpadami mo˝e byç bardzo
u˝ytecznym (choç wymagajàcym du˝ych zasobów)
narz´dziem do planowania. Pomimo atrakcyjnoÊci
nowoczesnego systemu GIS (elektroniczna forma
przedstawiania i archiwizowania danych) zaleca si´
sporzàdzaç mapy s∏u˝àce do przygotowania planów
gospodarki odpadami przy pomocy prostszych
tradycyjnych narz´dzi (graficzna forma
przedstawiania danych).

3.3 LudnoÊç, gospodarstwa domowe
Podstawy prawne

3.2 Obszary geograficzne
Podstawy prawne

Artyku∏ 14 ustawy o odpadach przewiduje, ˝e
wojewódzkie plany gospodarki odpadami b´dà
przygotowywaç zarzàdy województw. Rozumie si´,
˝e poszczególne plany b´dà obejmowaç ca∏oÊç
obszaru geograficznego danej jednostki
administracyjnej.
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Artyku∏ 15 ustawy o odpadach stwierdza, ˝e plany
gospodarki odpadami majà opisywaç rodzaje, iloÊci
i pochodzenie odpadów. JeÊli jednak brak
dok∏adnych danych okreÊlajàcych obecny i przysz∏y
stan w zakresie wytwarzania odpadów, nale˝y
oprzeç si´ na danych szacunkowych.
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Wytyczne

Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien
zawieraç zestawienie danych zawartych
w gminnych/powiatowych planach gospodarki
odpadami (lub podobnych informacji z tego
szczebla) dotyczàcych liczby mieszkaƒców, liczby
i rozmieszczenia gospodarstw domowych itp.
Informacje te zostanà wykorzystane do oceny
istniejàcego systemu gospodarki odpadami
w gminach/powiatach i do zaplanowania
odpowiedniej liczby instalacji przetwarzania
i unieszkodliwiania odpadów.
Podstawowe dane mogà obejmowaç:

• ca∏kowità liczb´ mieszkaƒców i gospodarstw
domowych w danym rejonie,
• rozmieszczenie mieszkaƒców wed∏ug
miejsca zamieszkania (np. du˝e miasto,
ma∏e miasto, wieÊ),
• rozmieszczenie gospodarstw domowych
wed∏ug lokalizacji (np. du˝e miasto, ma∏e
miasto, wieÊ),
• rozmieszczenie gospodarstw domowych
wed∏ug typu zabudowy (jednorodzinna,
wielorodzinna).
Uwagi

Zwykle powy˝sze dane b´dà dost´pne w ramach
badaƒ statystyki publicznej (w G∏ównym Urz´dzie
Statystycznym lub w wojewódzkich urz´dach
statystycznych). Dane uzupe∏niajàce b´dzie mo˝na
uzyskaç od gmin/powiatów, które z kolei uzyskajà je
w ramach wst´pnych przygotowaƒ do sporzàdzenia
planów gospodarki odpadami.
W∏adze wojewódzkie winny zwróciç uwag´, czy
w swoich planach gminy/powiaty uwzgl´dni∏y
mo˝liwoÊç wyst´powania nieewidencjonowanych
grup ludnoÊci lub grup osób mieszkajàcych poza
miejscem zameldowania.

3.4 Dzia∏alnoÊç przemys∏owa
i handlowa
Podstawy prawne

Artyku∏ 15 ustawy o odpadach stanowi, ˝e
wojewódzkie plany gospodarki odpadami winny
opisywaç rodzaje, iloÊci i êród∏o pochodzenia
odpadów oraz obejmowaç wszystkie rodzaje
odpadów wytwarzanych w danym rejonie.
Wytyczne

W celu przygotowania informacji opisujàcej stan
istniejàcy i prognoz´ w zakresie wytwarzania
odpadów z wy˝ej wymienionych êróde∏ zaleca si´
oszacowanie liczby podmiotów wraz z rodzajem ich
produkcji (dzia∏alnoÊci) i z liczbà pracowników
zatrudnionych w badanym rejonie.
Informacje dotyczàce wytwarzania odpadów
w przemys∏owych przedsi´biorstwach produkcyjnych
mo˝na uzyskaç z pozwoleƒ i zezwoleƒ
Êrodowiskowych (np. decyzje administracyjne oraz
informacje dotyczàce wytwarzanych odpadów) czy
te˝ bezpoÊrednio z baz danych o odpadach13.
Uwagi

W∏adze wojewódzkie nadzorujà gospodarowanie
odpadami przemys∏owymi w ramach procedur
wydawania pozwoleƒ i zezwoleƒ Êrodowiskowych.
Znaczna cz´Êç tych odpadów mo˝e byç ostatecznie
przekazana do systemów publicznych (komunalnych)
do odzysku lub unieszkodliwienia. Nale˝y zatem
uwa˝nie przeanalizowaç wszystkie przemys∏owe
êród∏a wytwarzania odpadów i oceniç iloÊç odpadów
komunalnych i przemys∏owych, które potencjalnie
mog∏yby byç dostarczone do publicznych
(komunalnych) instalacji lub urzàdzeƒ gospodarki
odpadami.

13

Informacje o wytwarzanych odpadach mo˝na uzyskaç z wielu
ró˝nych êróde∏, np. z baz danych prowadzonych przez urz´dy
marsza∏kowskie poszczególnych województw, wojewódzkich
urz´dów statystycznych, Paƒstwowego Monitoringu Ârodowiska,
SIGOP, i z innych êróde∏ publicznych. JeÊli zajdzie taka potrzeba,
dodatkowe informacje niezb´dne dla planowania gospodarki
odpadami mo˝na staraç si´ uzyskaç bezpoÊrednio od prywatnych
i publicznych przedsi´biorstw (np. poprzez ankietyzacj´).
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4. Analiza stan istniejàcy –
w sektorze gospodarki odpadami
Streszczenie:
Opracowaç analiz´ stanu
istniejàcego w zakresie wytwarzania
odpadów wed∏ug rejonów i wed∏ug
g∏ównych rodzajów wytwórców
odpadów.
Oszacowaç sk∏ad (charakterystyk´
jakoÊciowà) odpadów na podstawie
dost´pnych danych lub na
podstawie analogii.
Opisaç i oceniç wszystkie instalacje
odzysku i unieszkodliwiania
odpadów.
Przygotowaç schemat przep∏ywu
odpadów ukazujàcy obecne iloÊci
odpadów wytwarzanych
w g∏ównych êród∏ach oraz kierunki
ich unieszkodliwiania, w∏àcznie
z instalacjami odzysku.
NanieÊç na map´ lokalizacje
wszystkich instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
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(w∏àczajàc w to wszystkie istniejàce
obiekty, w których unieszkodliwiane
sà odpady, w tym np. „dzikie”
wysypiska).
Przygotowaç wykaz podmiotów
prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie gospodarki odpadami.
Opisaç obecnà struktur´
organizacyjnà gospodarki odpadami,
w∏àcznie z istniejàcymi formami
wspó∏pracy i organizacjami
obejmujàcymi kilka jednostek
administracyjnych.
Opisaç bie˝àce koszty zwiàzane
z gospodarowaniem odpadami oraz
typowe op∏aty dla g∏ównych
rodzajów odpadów i g∏ównych
wytwórców odpadów.
Przygotowaç list´ kluczowych
zagadnieƒ, które powinny zostaç
uwzgl´dnione w planie gospodarki
odpadami – podsumowanie analizy
problemów.
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4. Analiza – stan istniejàcy w sektorze gospodarki...
Podstawy prawne

Artyku∏y 14 i 15 ustawy o odpadach stanowià, ˝e
plany gospodarki odpadami powinny zawieraç opis
istniejàcej sytuacji w zakresie gospodarki odpadami,
w∏àcznie z danymi dotyczàcymi obecnych iloÊci
wytwarzanych, poddawanych odzyskowi
i unieszkodliwianiu odpadów. Plan powinien równie˝
zawieraç opisy lokalizacji istniejàcych instalacji,
a tak˝e wykaz podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w tych dziedzinach.
Natychmiastowe rozpocz´cie procesu planowania
przez gminy/powiaty

Ze wzgl´du na terminy przygotowania planów
gospodarki odpadami na poszczególnych szczeblach,
gminy/powiaty powinny zebraç dane i dokonaç
przeglàdu istniejàcej sytuacji (patrz rozdzia∏ 1) tak,
aby dostarczyç niezb´dnych do planowania na
poziomie wojewódzkim informacji o wytwarzaniu
odpadów i systemach gospodarki odpadami na
terenie gmin/powiatów.
Przygotowanie wojewódzkich planów gospodarki
odpadami nie b´dzie mo˝liwe (lub b´dzie bardzo
utrudnione) bez wk∏adu ze strony gmin/powiatów.
Poza tym w interesie gmin/powiatów le˝y
dostarczenie informacji województwom, aby aspekty
miejscowe zosta∏y uwzgl´dnione w planach
wy˝szego szczebla.
ZawartoÊç rozdzia∏u:
W sk∏ad niniejszego rozdzia∏u wchodzà nast´pujàce
punkty:
4.1 Oszacowanie obecnie wytwarzanej iloÊci
odpadów
4.1.1 èród∏a danych
4.1.2 Dane dotyczàce wytwarzania odpadów
komunalnych
4.1.3 Dane dotyczàce wytwarzania odpadów
w sektorze handlowym i publicznym
4.1.4 Odpady medyczne i weterynaryjne
4.1.5 Odpady z przemys∏u
4.1.6 Odpady z sektora budowlanego
4.1.7 Wraki samochodowe i opony
4.1.8 Odpady z oczyszczalni Êcieków
4.1.9 Odpady z innych êróde∏
4.1.10 Import i eksport odpadów
4.1.11 Sk∏ad odpadów
4.2 Stan istniejàcy w zakresie Êwiadczenia us∏ug
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4.3 Transport i prze∏adunek odpadów
4.4 Instalacje do segregacji, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
4.5 Schemat przep∏ywu odpadów
4.6 Wykaz podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie gospodarki odpadami
4.7 Obecna struktura organizacyjna i wspó∏praca
z innymi podmiotami
4.8 Koszty i op∏aty
4.9 Uwagi koƒcowe

4.1 Oszacowanie obecnie
wytwarzanej iloÊci odpadów
Podstawy prawne

Artyku∏ 15 ustawy o odpadach stanowi, ˝e plany
gospodarki odpadami powinny w szczególnoÊci
opisywaç rodzaje, iloÊci i êród∏a odpadów
podlegajàcych odzyskowi i unieszkodliwianiu.
Wytyczne

CzynnoÊcià koniecznà i jednoczeÊnie
rozpoczynajàcà planowanie jest opracowanie
analizy dotyczàcej obecnego stanu wytwarzania
odpadów. Analiza b´dzie podstawowym êród∏em
informacji, na podstawie której województwo
sporzàdzi plan gospodarki odpadami.
Zadaniem analizy jest:

• uzyskanie ogólnych informacji o iloÊci
wytwarzanych odpadów na terenie ca∏ego
województwa,
• zapewnienie, ˝e plan gospodarki odpadami
uwzgl´dni wszystkie znaczàce êród∏a
powstawania odpadów,
• stworzenie podstaw do prognozowania
iloÊci odpadów wytwarzanych w przysz∏oÊci,
co z kolei pozwoli na planowanie przysz∏ych
systemów i instalacji.
Analiza powinna byç przygotowana zgodnie
z zapisami i klasyfikacjà zawartymi
w rozporzàdzeniu ministra Êrodowiska z dnia
27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206), które uwzgl´dnia
zapisy Europejskiego Katalogu Odpadów.
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4.1.1 èród∏a danych
Wytyczne

Istnieje kilka mo˝liwoÊci uzyskania danych
o odpadach (patrz poni˝ej). Aby jednak
przygotowaç pierwszà, roboczà wersj´ planu
gospodarki odpadami, zaleca si´ stosowanie
pragmatycznego podejÊcia do oszacowania iloÊci
obecnie wytwarzanych odpadów.
W przypadku braku dok∏adnych danych o masie
wytwarzanych odpadów zaleca si´ zastosowaç
prostà technik´ modelowania (okreÊlania) iloÊci
wytwarzanych odpadów na podstawie danych
ogólnych i szacunków strumieni odpadów
skierowanych do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów. Dane te mo˝na
uzyskaç stosunkowo ∏atwo, korzystajàc
z wymienionych poni˝ej baz danych o odpadach.
Analiza powinna zawieraç podsumowanie
obecnych iloÊci wytwarzanych odpadów,
sklasyfikowanych wed∏ug g∏ównych êróde∏
wytwarzania i wed∏ug g∏ównych grup
klasyfikacyjnych. èród∏a wytwarzania obejmujà
m.in.:

• gospodarstwa domowe,
• sektor handlowy,
• sektor us∏ug,
• biura (prywatne i publiczne),
• instytucje prywatne i publiczne oraz oÊrodki
rekreacyjne,
• zak∏ady opieki zdrowotnej i oÊrodki zdrowia,
• przemys∏,
• sektor budowlany,
• inne êród∏a, w tym oczyszczalnie Êcieków
i elektrownie.
Zgodnie z ustawà o odpadach, analiza powinna
w zasadzie obejmowaç wszystkie rodzaje
odpadów (patrz poni˝ej).
Przyk∏ad – publiczny system informacji
o odpadach

Podstawowym systemem informacyjnym
zawierajàcym dane dotyczàce iloÊci i rodzajów
wytworzonych, poddanych odzyskowi
i unieszkodliwionych odpadów (w tym odpadów
medycznych, komunalnych, przemys∏owych), a tak˝e
informacje o iloÊci sk∏adowisk odpadów
komunalnych (innych ni˝ niebezpieczne i oboj´tne
– czynnych i zorganizowanych), jest system statystyki
publicznej (dane sk∏adane sà na formularzu OS-6).
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Formularz obejmuje jednak jedynie du˝ych
wytwórców odpadów, czego skutkiem jest
nieuwzgl´dnienie w bilansie krajowym i regionalnym
znacznych iloÊci odpadów, w tym odpadów
niebezpiecznych, pochodzàcych z ma∏ych jednostek
prowadzàcych dzia∏alnoÊç gospodarczà (zak∏ady
lakiernicze, warsztaty samochodowe itp.).
Zebrane dane sà udost´pniane w formie
publikowanych co roku rocznikó statystycznych
w cz´Êci „ochrona Êrodowiska”.
Paƒstwowy Monitoring Ârodowiska

Informacje o iloÊci wytwarzanych odpadów oraz ich
zagospodarowaniu sà równie˝ gromadzone
w podsystemie „odpady” Paƒstwowego Monitoringu
Ârodowiska prowadzonego przez Inspekcj´ Ochrony
Ârodowiska. Zawarte tu informacje obejmujà
w szczególnoÊci:

• iloÊç odpadów wytwarzanych oraz
poddawanych odzyskowi lub unieszkodliwieniu,
• ewidencj´ sk∏adowisk wraz ze stopniem
i sposobem ich zabezpieczenia,
• obrót odpadami niebezpiecznymi.
System SIGOP

Innym systemem zbierania danych o gospodarce
odpadami jest system SIGOP (System Informatyczny
Gospodarki Odpadami w Polsce). System prowadzi
Instytut Gospodarki Odpadami w Katowicach. Bazy
danych systemu sà opracowywane od 1984 r.
Zawierajà informacje o rodzajach odpadów, êród∏ach
wytwarzania odpadów i metodach gospodarowania
odpadami.
SIGOP sk∏ada si´ z nast´pujàcych baz danych:

• odpad,
• producent,
• wysypisko (sk∏adowisko),
• technologie krajowe (baza danych dost´pna
w Internecie),
• technologie zagraniczne (baza danych
dost´pna w Internecie),
• firma,
• urzàdzenia,
• gie∏da odpadów (cz´Êciowo dost´pna
w Internecie),
• bibliografie (w Internecie),
• przepisy prawne (w Internecie),
• SIGOM.
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4. Analiza – stan istniejàcy w sektorze gospodarki...
Gospodarka odpadami – pierwszy element systemu
SIGOP zosta∏ wdro˝ony w 1988 r. Zawiera∏
nast´pujàce bazy danych: odpad, producent,
wysypisko (sk∏adowisko) i technologie. Podsystem ten
gromadzi∏ informacje o charakterystyce
fizykochemicznej odpadów, miejscu ich powstawania
i sk∏adowania oraz technologiach zagospodarowania
i unieszkodliwiania.
W 1992 r. na potrzeby Paƒstwowej Inspekcji
Ochrony Ârodowiska zosta∏a zaadoptowana cz´Êç
systemu SIGOP pod nazwà Monitoring Gospodarki
Odpadami. Aktualnie funkcjonuje on
w 16 Wojewódzkich Inspektoratach Ochrony
Ârodowiska.
Monitoring Gospodarki Odpadami obejmuje bazy
tematyczne „odpad”, „producent”, „sk∏adowisko”.
Pozwala na inwentaryzacj´ odpadów, wytwórców
i sk∏adowisk. Podsystem ten zosta∏ wyposa˝ony
dodatkowo w modu∏ Badania Odcieków
umo˝liwiajàcy rejestracj´ i analiz´ wyników badaƒ
kontrolnych odcieków ze sk∏adowisk.
Dla potrzeb gmin z ogólnych baz danych typu
„odpad”, „producent”, „sk∏adowisko” wydzielono
informacje obejmujàce odpady, wytwórców
i sk∏adowiska z okreÊlonych gmin w celu stworzenia
systemu pod nazwà System Gospodarki Odpadami
w Gminie – SGO. Stanowi on odr´bnà ca∏oÊç i mo˝e
byç uzupe∏niany informacjami, jakimi dysponujà
gminy.

System ten powinien byç podstawowym êród∏em
informacji o odpadach wykorzystywanym przy
opracowywaniu planów gospodarki odpadami.

Na podstawie zbiorczych zestawieƒ danych
uzyskanych od posiadaczy odpadów i informacji
uzyskanych od wojewodów i starostów, marsza∏ek
województwa b´dzie prowadzi∏ wojewódzkà baz´
danych dotyczàcà wytwarzania odpadów i
gospodarowania odpadami wraz z rejestrem
zezwoleƒ udzielonych
w zakresie wytwarzania odpadów i gospodarki
odpadami. Marsza∏ek przygotuje te˝ raport
wojewódzki i przeka˝e go w∏aÊciwemu ministrowi
Êrodowiska.

4.1.2 Dane dotyczàce wytwarzania
odpadów komunalnych
Definicja

Odpady komunalne sà to odpady powstajàce
w gospodarstwach domowych, a tak˝e odpady nie
zawierajàce odpadów niebezpiecznych, pochodzàce
od innych wytwórców odpadów, które ze wzgl´du
na swój charakter lub sk∏ad sà podobne do
odpadów powstajàcych w gospodarstwach
domowych.
Wytyczne

SIGOM

W 1995 r. w celu gromadzenia informacji
o odpadach mineralnych, ich w∏asnoÊciach, wielkoÊci
produkcji, kierunkach wykorzystania i iloÊci
umieszczonych na sk∏adowiskach odpadów zosta∏
z kolei opracowany System Informatyczny
Gospodarki Odpadami Mineralnymi – SIGOM.
Wszystkie podsystemy SIGOP sà otwarte, tzn.
w miar´ potrzeb mo˝na w nich instalowaç nowe
modu∏y.
Nowa baza danych o odpadach

Ustawa o odpadach (art. 37)14 definiuje nowy system
monitoringu (baz danych) o odpadach prowadzony
przez urz´dy marsza∏kowskie.
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Nale˝y oszacowaç iloÊç odpadów komunalnych
obecnie wytwarzanych w gminach i powiatach
le˝àcych na terenie województwa.
Je˝eli nie mo˝na uzyskaç dok∏adnych danych
o iloÊci wytwarzanych odpadów (na podstawie
14

Art. 36 ustawy o odpadach zobowiàzuje posiadacza odpadów do
prowadzenia ich iloÊciowej i jakoÊciowej ewidencji zgodnie
z przyj´tym katalogiem odpadów i listà odpadów niebezpiecznych;
ewidencja ta w przypadku posiadacza odpadów, który prowadzi
dzia∏alnoÊç w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
powinna obejmowaç sposoby gospodarowania odpadami, a tak˝e
dane o ich pochodzeniu i miejscu przeznaczenia. Obowiàzek
prowadzenia ewidencji odpadów nie dotyczy osób fizycznych
i jednostek organizacyjnych nie b´dàcych przedsi´biorcami, które
wykorzystujà odpady na w∏asne potrzeby. Natomiast Art. 37 ustawy
o odpadach zobowiàzuje posiadacza odpadów prowadzàcego
ewidencj´ odpadów do sporzàdzania na formularzu zbiorczego
zestawienia danych o rodzajach i iloÊci odpadów, o sposobach
gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urzàdzeniach s∏u˝àcych do
odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.
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ewidencji prowadzonej przez posiadaczy
zajmujàcych si´ zbieraniem, transportem,
odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów),
strumieƒ wytwarzanych odpadów nale˝y
oszacowaç. Dla ka˝dej gminy/powiatu iloÊç
wytwarzanych odpadów komunalnych mo˝e byç
oszacowana za pomocà wskaêników
nagromadzenia.
Oszacowanà na podstawie wskaêników
nagromadzenia iloÊç wytwarzanych odpadów
dobrze jest porównaç z iloÊciami odpadów
dostarczanymi do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów (patrz rozdzia∏ 4.4).

4.1.4 Odpady medyczne
i weterynaryjne
Definicja

4.1.3 Dane dotyczàce wytwarzania
odpadów w sektorze handlowym
i publicznym

Odpady medyczne sà to odpady pochodzàce
z zak∏adów opieki zdrowotnej i z oÊrodków zdrowia
(szpitali, klinik, domów opieki). Odpady z zak∏adów
opieki zdrowotnej sk∏adajà si´ z dwóch
podstawowych strumieni: odpadów komunalnych
i niebezpiecznych odpadów medycznych.
Niebezpieczne odpady medyczne to m.in. ig∏y do
strzykawek, cz´Êci cia∏a i organy ludzkie, odpady
zakaêne oraz zu˝yte substancje chemiczne i leki.
Odpady weterynaryjne pochodzà g∏ównie z lecznic
weterynaryjnych i równie˝ stanowià zagro˝enie
sanitarne (sà zaliczane do odpadów
niebezpiecznych).

Definicja

Wytyczne

Odpady z sektora handlowego i publicznego sà
podobne do odpadów powstajàcych w zabudowie
mieszkaniowej, jednak˝e charakteryzujà si´ innym
sk∏adem morfologicznym (wi´cej odpadów
opakowaniowych – papieru, tektury, tworzyw
sztucznych). Poszczególni wytwórcy cz´sto
wytwarzajà wi´ksze iloÊci odpadów.
Wytyczne

Nale˝y oszacowaç iloÊç odpadów obecnie
wytwarzanych przez sektor handlowy i publiczny
w gminach i powiatach le˝àcych na terenie
województwa. Je˝eli nie mo˝na uzyskaç
dok∏adnych danych o iloÊci wytwarzanych
odpadów (na podstawie gminnych/powiatowych
planów gospodarki odpadami i na podstawie
ewidencji prowadzonej przez posiadaczy
zajmujàcych si´ zbieraniem, transportem,
odzyskiem
i unieszkodliwianiem odpadów), strumieƒ
wytwarzanych odpadów nale˝y oszacowaç.
IloÊç odpadów wytwarzanych w tych obiektach
(instytucjach handlowych i publicznych) mo˝e byç
oszacowana za pomocà wskaêników
nagromadzenia.
Oszacowanà na podstawie wskaêników
nagromadzenia iloÊç wytwarzanych odpadów
dobrze jest porównaç z iloÊciami odpadów
dostarczanymi do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów (patrz rozdzia∏ 4.4).
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Nale˝y ustaliç iloÊç odpadów obecnie
wytwarzanych w zak∏adach opieki zdrowotnej
i lecznicach weterynaryjnych zlokalizowanych
w gminach i powiatach le˝àcych na terenie
województwa. Je˝eli od gmin/powiatów nie
mo˝na uzyskaç dok∏adnych danych o iloÊci
wytwarzanych odpadów
(na podstawie ewidencji prowadzonej przez
posiadaczy zajmujàcych si´ zbieraniem,
transportem, odzyskiem i unieszkodliwianiem
odpadów czy bezpoÊrednio od wytwórców
odpadów), strumieƒ wytwarzanych odpadów
nale˝y oszacowaç.
Oszacowanà na podstawie wskaêników
nagromadzenia iloÊç wytwarzanych odpadów
dobrze jest porównaç z iloÊciami odpadów
dostarczanymi do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów (patrz rozdzia∏ 4.4).

4.1.5 Odpady z przemys∏u
Definicja

Na odpady z przemys∏u sk∏adajà si´ odpady
komunalne oraz odpady z przemys∏owych procesów
produkcyjnych, tzw. odpady technologiczne. Na te
ostatnie sk∏ada si´ wiele substancji o ró˝nych
w∏aÊciwoÊciach.
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Wytyczne

Nale˝y ustaliç iloÊç odpadów obecnie
wytwarzanych przez przemys∏ zlokalizowany
w gminach i powiatach le˝àcych na terenie
województwa. Je˝eli z wojewódzkich baz danych
o odpadach lub od gmin/powiatów nie mo˝na
uzyskaç dok∏adnych danych o iloÊci
wytwarzanych odpadów (na podstawie informacji
o wytworzonych odpadach czy ewidencji
prowadzonej przez posiadaczy zajmujàcych si´
zbieraniem, transportem, odzyskiem
i unieszkodliwianiem odpadów lub bezpoÊrednio
od wytwórców odpadów), strumieƒ
wytwarzanych odpadów nale˝y oszacowaç.
IloÊç wytwarzanych odpadów przemys∏owych
mo˝e byç ustalona w ró˝ny sposób. Jednym ze
sposobów jest zastosowanie jednostkowych
wskaêników nagromadzenia z poszczególnych,
najwa˝niejszych ga∏´zi przemys∏u. Informacje
o wielkoÊci wskaêników sà trudne do uzyskania
i dodatkowo bardzo zmienne (w znacznym
stopniu zale˝ne od stosowanej technologii
produkcji). W zwiàzku z tym ta cz´Êç analizy
powinna si´ opieraç na informacjach uzyskanych
z baz danych o odpadach lub bezpoÊrednio
z przedsi´biorstw.

4.1.6 Odpady z sektora budowlanego
Definicja

Na odpady z sektora budowlanego sk∏adajà si´
g∏ównie odpady oboj´tne z rozbiórek obiektów, jak
np. gruz ceglany, materia∏y ceramiczne, beton,
panele i inne elementy gipsowe. Sà te˝ inne rodzaje
odpadów, jak np. drewno, stal, odpady
opakowaniowe, odpady niebezpieczne (w tym
odpady elektryczne i elektroniczne) oraz odpady
z obróbki powierzchni.
Wytyczne

prowadzonej przez posiadaczy zajmujàcych si´
zbieraniem, transportem, odzyskiem
i unieszkodliwianiem odpadów lub bezpoÊrednio
od wytwórców odpadów), strumieƒ
wytwarzanych odpadów nale˝y oszacowaç.
OkreÊlenie wskaêników nagromadzenia odpadów
budowlanych jest cz´sto trudne i dlatego zaleca
si´ korzystanie z danych uzyskanych z instalacji
odzysku i unieszkodliwiania tych odpadów.
W wi´kszoÊci przypadków dost´pne dane b´dà
w miar´ dok∏adne.

4.1.7 Wraki samochodowe, opony
Definicja

Wraki samochodowe sk∏adajà si´ z wielu elementów
i zawierajà szereg substancji, z których niektóre sà
niebezpieczne, jak np. oleje, p∏yn hamulcowy
i akumulatory kwasowo-o∏owiowe. Jednak wi´kszoÊç
stanowià metale i tworzywa sztuczne, nadajàce si´
do recyklingu. Opony sà wykonane ze (sztucznej)
gumy i kordu (siatka stalowa).
Wytyczne

Nale˝y oszacowaç obecnie wytwarzanà iloÊç
odpadów. Je˝eli nie mo˝na uzyskaç dok∏adnych
danych o iloÊci wytwarzanych odpadów (z bazy
danych o odpadach, z gmin i powiatów,
np. informacji z wydzia∏ów komunikacji urz´dów
gmin dotyczàcych liczby wyrejestrowanych
pojazdów czy na podstawie ewidencji
prowadzonej przez posiadaczy zajmujàcych si´
odzyskiem i unieszkodliwianiem, a od 1.01.2004 r.
z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców),
strumieƒ wytwarzanych odpadów nale˝y
oszacowaç.
Dane dotyczàce liczby wraków samochodowych
mogà byç trudne do uzyskania bez precyzyjnych
informacji uzyskanych z instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów. W wi´kszoÊci
przypadków dost´pne dane b´dà w miar´
dok∏adne.

Nale˝y ustaliç iloÊç odpadów obecnie
wytwarzanych przez sektor budowlany
w województwie. Je˝eli nie mo˝na uzyskaç
dok∏adnych danych o iloÊci wytwarzanych
odpadów (z bazy danych o odpadach, z gmin
i powiatów oraz na podstawie ewidencji
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4.1.8 Odpady z oczyszczalni Êcieków
Wytyczne

Dla ka˝dego obszaru obs∏ugi (miasta, gminy,
powiatu) roboczà wersj´ informacji o iloÊci
odpadów wytwarzanych przez oczyszczalnie
Êcieków mo˝na uzyskaç bezpoÊrednio od
odpowiednich w∏adz lub od s∏u˝b
eksploatacyjnych oczyszczalni. Je˝eli nie mo˝na
uzyskaç dok∏adnych danych o iloÊci wytwarzanych
odpadów (na podstawie ewidencji prowadzonej
przez s∏u˝by eksploatacyjne – posiadacza
odpadów), strumieƒ wytwarzanych odpadów
nale˝y oszacowaç za pomocà wskaêników
nagromadzenia.

4.1.9 Odpady z innych êróde∏
Definicja
Inne rodzaje odpadów pochodzà np. z elektrowni
lub innych êróde∏.

IloÊci odpadów wytwarzanych z tych êróde∏ nie
mo˝na okreÊlaç bez uzyskania szczegó∏owych
informacji.
Wytyczne

Nale˝y ustaliç iloÊç odpadów obecnie
wytwarzanych z innych êróde∏ na terenie
województwa. Bardzo trudno jest oszacowaç
iloÊç odpadów wytwarzanych z tych êróde∏ na
podstawie wskaêników nagromadzenia,
poniewa˝ wytwarzanie odpadów zale˝y od
stosowanej technologii. Dane o odpadach
wytwarzanych z tych êróde∏ nale˝y uzyskaç
bezpoÊrednio od wytwórcy (na podstawie
ewidencji prowadzonej przez wytwórców lub
posiadaczy zajmujàcych si´ odzyskiem
i unieszkodliwianiem odpadów) czy
np. z bran˝owych stowarzyszeƒ lub izb
gospodarczych.

4.1.10 Import i eksport odpadów

poza terenem jednostki administracyjnej, dla której
przygotowywany jest plan), jak i odpady przywo˝one
na ten teren w celu odzysku lub unieszkodliwiania.
Ponadto ustawa stanowi, ˝e plany gospodarki
odpadami powinny zawieraç wykaz podmiotów
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w tej dziedzinie. Rozumie
si´ przez to równie˝ podmioty importujàce lub
eksportujàce odpady do lub poza granice obszaru
administracyjnego obj´tego planem.
Wytyczne

Nale˝y oszacowaç iloÊç odpadów obecnie
importowanych i eksportowanych z terenu
obj´tego planem.
W∏adze odpowiedzialne za sporzàdzenie planu
w województwie powinny zwróciç si´ do
przedsi´biorstw zajmujàcych si´ gospodarkà
odpadami oraz do g∏ównych wytwórców
odpadów z proÊbà o informacje o obecnym
stanie eksportu odpadów. Uzyskane informacje
powinny zostaç uwzgl´dnione w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami.
Powy˝sze informacje powinny równie˝
obejmowaç transport odpadów pomi´dzy
jednostkami administracyjnymi oraz import
i eksport transgraniczny.
Nale˝y zwróciç szczególnà uwag´ na mo˝liwy
import i eksport odpadów niebezpiecznych
przeznaczonych do odzysku lub
unieszkodliwiania.
Dodatkowe informacje mo˝na uzyskaç od
G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska, który
prowadzi rejestr decyzji wydanych w zwiàzku
z transgranicznym przemieszczaniem odpadów.

Uwagi

Dopóki danych nie b´dzie mo˝na uzyskiwaç z
centralnej i wojewódzkich baz danych o odpadach,
iloÊç odpadów nale˝y oceniaç na podstawie danych
szacunkowych. Dotyczy to tak˝e analizy obecnego
stanu importu i eksportu odpadów.

4.1.11 Sk∏ad odpadów

Podstawy prawne

Zgodnie z art. 15 ustawy o odpadach plany
gospodarki odpadami powinny uwzgl´dniaç
wszystkie odpady wytwarzane na terenie obj´tym
planem (z których cz´Êç mo˝e trafiç do odzysku lub
unieszkodliwiania w instalacjach zlokalizowanych
Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami

Podstawy prawne
Artyku∏ 15 ustawy o odpadach stanowi, ˝e plany
gospodarki odpadami powinny w szczególnoÊci
opisywaç rodzaje, iloÊci i êród∏a odpadów
podlegajàcych odzyskowi i unieszkodliwianiu.
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Wytyczne

Po uzyskaniu informacji na temat iloÊci obecnie
wytwarzanych odpadów b´dzie mo˝liwe
okreÊlenie (cz´sto oszacowanie) ich jakoÊci
(sk∏adu)15.
Sk∏ad obecnie wytwarzanych odpadów nale˝y
ustaliç na podstawie informacji przekazywanych
bezpoÊrednio od wytwórców odpadów lub
zawartych w planach gminnych/powiatowych.

4.2 Stan istniejàcy w zakresie
Êwiadczenia us∏ug
Podstawy prawne

Zgodnie z artyku∏em 14 ustawy o odpadach plany
gospodarki odpadami powinny opisywaç obecny
stan gospodarki odpadami i Êrodki podejmowane
w celu jego poprawy. Taki opis wymaga
przeprowadzenia analizy i oceny us∏ug Êwiadczonych
obecnie dla wszystkich grup wytwórców odpadów.

Opis ka˝dego systemu us∏ug w poszczególnych
gminach/powiatach powinien zawieraç
nast´pujàce informacje:

• obszar, na którym sà Êwiadczone us∏ugi
i wytwórcy odpadów obj´ci systemem
(tzn. czy na ca∏ym obszarze i wobec
wszystkich wytwórców odpadów sà
Êwiadczone regularne us∏ugi odpadowe),
• czy obowiàzujà przepisy prawa lokalnego
(np. regulamin utrzymania czystoÊci
i porzàdku w gminie),
• stan systemu gromadzenia i zbierania
odpadów (w∏àcznie z pojemnoÊcià i iloÊcià
pojemników, cz´stotliwoÊç zbierania
odpadów),
• ogólna ocena jakoÊci Êwiadczonych us∏ug
i spe∏nianie wymogów (np. normy
sanitarne),
• zakres kosztów prowadzenia
dzia∏alnoÊci/kosztów zwiàzanych z realizacjà
umów,
• rodzaje systemów zwrotu nak∏adów, stopieƒ
odzyskiwania kosztów.

Wytyczne
Uwagi

Nale˝y sporzàdziç opis wszystkich systemów i us∏ug
obecnie Êwiadczonych na terenie województwa
(np. w oparciu o podzia∏ administracyjny na gminy
i powiaty).
Analiza stanu istniejàcego w zakresie Êwiadczenia
us∏ug w sektorze gospodarki odpadami ma na celu
oceniç, czy zaspokajane sà wszystkie obecne
potrzeby i dostarczyç informacji pozwalajàcej
zidentyfikowaç przysz∏e cele i zadania zwiàzane ze
zmianami w us∏ugach (np. nowe inwestycje w
zakresie zbierania odpadów, Êwiadczenie us∏ug na
nowych terenach itp.).
Analiza powinna objàç wszystkie systemy dla
wszystkich odpadów zmieszanych, jak i odpadów
segregowanych u êród∏a.
Analiza powinna rozró˝niaç pomi´dzy systemami
zbierania formalnie zarzàdzanymi przez w∏adze
lokalne a systemami, w ramach których wytwórcy
odpadów sà zobowiàzani stosowaç si´ do
wymogów prawa lokalnego (gminne regulaminy
utrzymania czystoÊci i porzàdku), ale dla których
w∏adze nie zapewniajà sprz´tu ani us∏ug
(systemy obs∏ugiwane przez firmy prywatne).

Celem analizy jest uzyskanie poglàdu na zakres
i jakoÊç istniejàcych us∏ug w dziedzinie gospodarki
odpadami, a nie szczegó∏owa ocena ka˝dego
systemu. Dlatego nak∏ad pracy zwiàzany ze
zbieraniem danych oraz ich szczegó∏owoÊç nale˝y
dostosowaç do zak∏adanego efektu.

4.3 Transport i prze∏adunek
odpadów
Podstawy prawne

Ustawa o odpadach stanowi, ˝e plan gospodarki
odpadami powinien okreÊlaç aktualny stan
gospodarki odpadami, w tym lokalizacj´ istniejàcych
instalacji i urzàdzeƒ do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów oraz wykaz podmiotów prowadzàcych
dzia∏alnoÊç w tym zakresie.

15
ZnajomoÊç sk∏adu odpadów pozwoli na okreÊlenie (dla ka˝dego rodzaju odpadów osobno) mo˝liwoÊci ich segregacji, odzysku (w tym
recyklingu) i unieszkodliwiania.
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Wytyczne

Nale˝y ustaliç iloÊç istniejàcych instalacji
prze∏adunkowych (np. stacja prze∏adunkowa)
zlokalizowanych w województwie. Dokument ten
powinien zawieraç nast´pujàce informacje:

• lokalizacja (adres, oznaczenie na mapie),
• nazwa prowadzàcego instalacj´ (w∏àcznie ze
wskazaniem osób odpowiedzialnych),
• rodzaj instalacji (krótki opis techniczny),
• wydajnoÊç rzeczywista i projektowana,
• rzeczywista roczna iloÊç odpadów
dostarczanych i wywo˝onych z instalacji,
• iloÊci odpadów rocznie, podzielone na
poszczególne grupy,
• liczba pojazdów rocznie, tygodniowo,
szczytowe wartoÊci dzienne,
• inne informacje, np. dotyczàce
zezwoleƒ/pozwoleƒ.
Na podstawie informacji o istniejàcych systemach
transportowych i prze∏adunkowych uzyskanych
bezpoÊrednio od przedsi´biorców lub
z gmin/powiatów nale˝y oceniç wydajnoÊç oraz
stopieƒ spe∏niania wymogów przez eksploatujàce
je przedsi´biorstwa. Celem analizy jest uzyskanie
danych, które póêniej zostanà wykorzystane
w przygotowaniu strategii i zadaƒ dla sektora
gospodarki odpadami.

4.4 Instalacje do segregacji, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
Podstawy prawne

Ustawa o odpadach stanowi, ˝e plany gospodarki
odpadami powinny okreÊlaç aktualny stan
gospodarki odpadami, w∏àcznie z danymi
dotyczàcymi istniejàcych instalacji, segregacji,
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Wytyczne

Nale˝y sporzàdziç opis istniejàcych instalacji
segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
w województwie. Opis b´dzie stanowi∏ istotny
element analizy okreÊlajàcej stan aktualny.
Instalacje segregacji odpadów obejmujà
sortownie i zak∏ady odzysku surowców wtórnych
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(instalacje segregacji materia∏ów do recyklingu
– sortownie mechaniczne itp.).
Instalacje odzysku obejmujà kompostownie
tlenowe i beztlenowe (zak∏ady fermentacji
metanowej odpadów ulegajàcych biodegradacji),
instalacje recyklingu (odzysku materia∏owego,
np. baterii, sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego, wraków samochodowych, opon
itp.) i inne instalacje odzysku (np. odzysk energii).
Instalacje unieszkodliwiania odpadów obejmujà
sk∏adowiska (sk∏adowiska odpadów
niebezpiecznych, sk∏adowiska odpadów
oboj´tnych i sk∏adowiska odpadów innych ni˝
niebezpieczne i oboj´tne), równie˝ sk∏adowiska
legalne nie spe∏niajàce wymagaƒ technicznych,
spalarnie (spalarnie odpadów niebezpiecznych,
spalarnie odpadów komunalnych, spalarnie
odpadów innych ni˝ niebezpieczne i komunalne)
oraz inne instalacje unieszkodliwiania odpadów,
w tym niebezpiecznych (np. metodami fizycznymi
czy chemicznymi).
W opisie powinny byç uwzgl´dnione nie b´dàce
instalacjami „dzikie” wysypiska odpadów
(nielegalne miejsca sk∏adowania odpadów).
Celem opisu jest ocena obecnej wydajnoÊci
instalacji, pozwalajàca okreÊliç zapotrzebowanie
na nowe instalacje w przysz∏oÊci. JednoczeÊnie
zostanie dokonana ocena jakoÊci us∏ug
Êwiadczonych przez te instalacje (np. czy
spe∏niajà wymogi Êrodowiskowe).
Analiza powinna zawieraç ogólny opis instalacji
segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
dzia∏ajàcych w terenie obj´tym przez plan.
Analiza powinna tak˝e zawieraç informacje
o rzeczywistej rocznej iloÊci odpadów
dostarczanych do ka˝dej instalacji i o iloÊci, którà
dana gmina/powiat lub inny wytwórca odpadów
ma prawo dostarczyç do danej instalacji
w ramach zawartej umowy. Opis powinien tak˝e
obejmowaç instalacje nie zlokalizowane
w granicach województwa, lecz do których mogà
zostaç dostarczone odpady, które powsta∏y na
terenie obj´tym planem wojewódzkim.
W opisie powinny si´ znaleêç nast´pujàce
informacje:

• nazwa instalacji, w∏aÊciciel, prowadzàcy,
• adres, oznaczenie lokalizacji na mapie,
• krótki opis rodzaju instalacji i sposobu
eksploatacji,
• obecne i przysz∏e plany rozbudowy lub
zamkni´cia instalacji,
• zgodnoÊç z pozwoleniami na wprowadzanie
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do Êrodowiska substancji lub energii (aktualne
wymogi) i zezwoleniami,
• wydajnoÊç projektowana i wykorzystywana
dla ka˝dego rodzaju odpadów,
• roczna iloÊç odpadów dostarczanych
i przetwarzanych wed∏ug rejonów,
• wynikajàce z umowy zobowiàzania
dotyczàce iloÊci odpadów wed∏ug rejonów,
• inne uwagi.

Uwagi

Rzeczywista wydajnoÊç instalacji jest niezb´dnà
informacjà przy sporzàdzaniu planów dotyczàcych
segregacji, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Wynikajàce z umowy zobowiàzania dotyczàce iloÊci
odpadów mo˝na zapisaç we wspó∏pracy
z prowadzàcymi i w∏aÊcicielami instalacji.
Informacje dotyczàce istniejàcych instalacji nale˝y
zamieÊciç na mapie wraz z informacjami o innych
instalacjach i z innymi istotnymi informacjami,
np. o terenach chronionych lub szczególnie
zanieczyszczonych.

4.5 Schemat przep∏ywu odpadów
Wytyczne

Nale˝y opracowaç schemat przep∏ywu
obejmujàcy wi´kszoÊç odpadów wytwarzanych
w województwie na podstawie informacji z bazy
danych o odpadach gmin/powiatów oraz innych
informacji uzyskanych przez planistów
wojewódzkich.
Celem schematu jest ustalenie obecnego
przep∏ywu odpadów i stworzenie podstawy do
oszacowania niezb´dnej wydajnoÊci
poszczególnych instalacji systemu gospodarki
odpadami w przysz∏oÊci.
Schemat przep∏ywu strumienia odpadów (model
„wejÊcie-wyjÊcie”) powinien uwzgl´dniaç
wszystkie g∏ówne strumienie odpadów, w tym
import i eksport odpadów i wszystkie kierunki
zagospodarowania (odzysk/unieszkodliwianie)
odpadów, wraz z wczeÊniej uzyskanymi
informacjami dotyczàcymi iloÊci obecnie
wytwarzanych odpadów.
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Szacunkowe iloÊci odpadów dostarczanych do
ró˝nych instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów mo˝na uzyskaç od s∏u˝b
eksploatujàcych te instalacje (posiadaczy
odpadów). JeÊli w okreÊlonych przypadkach
informacji nie mo˝na uzyskaç, iloÊç nale˝y
oszacowaç na podstawie prostych symulacji lub
stosujàc pomiary bezpoÊrednie.
W ten sposób otrzymane szacunki iloÊci odpadów
przyjmowanych przez instalacje mo˝na teraz
porównaç z danymi uzyskanymi z szacunków
dotyczàcych iloÊci wytwarzanych odpadów (patrz
rozdzia∏y 4.1 do 4.4). Podczas porównywania
danych z tych êróde∏ mogà wyst´powaç
rozbie˝noÊci (ró˝nice pomi´dzy iloÊcià
wytworzonych i odzyskanych/unieszkodliwionych
odpadów) wynikajàce m.in. z nielegalnego
wywozu i sk∏adowania odpadów, jak
i niedok∏adnoÊci symulacji w zakresie iloÊci
wytwarzanych odpadów.

4.6 Wykaz podmiotów
prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w zakresie gospodarki odpadami
Podstawy prawne

Ustawa o odpadach stanowi, ˝e plan gospodarki
odpadami powinien okreÊlaç aktualny stan systemu
gospodarki odpadami, w tym lokalizacj´
istniejàcych instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów oraz wykaz
podmiotów prowadzàcych dzia∏alnoÊç w tej
dziedzinie.
Wytyczne

Nale˝y sporzàdziç aktualny wykaz podmiotów
(posiadaczy odpadów) prowadzàcych dzia∏alnoÊç
w dziedzinie gospodarki odpadami na obj´tym
planem terenie. Wykaz nale˝y sporzàdziç na
podstawie informacji przekazanych przez
gminy/powiaty (przygotowujàce takie wykazy dla
potrzeb w∏asnych planów gospodarki odpadami)
lub informacji z bazy danych o odpadach etc.
Przyk∏adowo wykaz mo˝e zawieraç nast´pujàce
pozycje:

• nazwa podmiotu,
• adres,
• adres siedziby,
• wskazanie osób odpowiedzialnych
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(nazwisko kierownika lokalnego dzia∏u,
dyrektora),
• opis dzia∏alnoÊci,
• rzeczywista roczna iloÊç odpadów
dostarczanych do odzysku/unieszkodliwiania
i wytworzonych odpadów technologicznych,
• roczna iloÊç odpadów poddawanych
odzyskowi/unieszkodliwianych wed∏ug ich
rodzajów,
• pozwolenia/zezwolenia.
Opis dzia∏alnoÊci podmiotu mo˝e uwzgl´dniaç
nast´pujàce zagadnienia:
• zbieranie odpadów (odpady komunalne),
• zbieranie odpadów (inne rodzaje odpadów),
• transport odpadów,
• eksploatacja stacji prze∏adunkowej,
• eksploatacja instalacji odzysku,
• eksploatacja instalacji unieszkodliwiania
odpadów.

W opisie powinna te˝ zostaç uwzgl´dniona
obecna struktura i podzia∏ obowiàzków pomi´dzy
sektorem publicznym i prywatnym, tzn. liczba
wykonawców prywatnych Êwiadczàcych us∏ugi
w zakresie zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów wraz z okreÊleniem
ich obowiàzków.
Uwagi

Wspó∏praca w sektorze gospodarki odpadami jest
niezmiernie istotna, zw∏aszcza przy planowaniu
przysz∏ego systemu i nowych instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów (sk∏adowisk, spalarni
itp.). Na tym etapie przygotowywania planu
wystarczy jednak prosty opis stanu istniejàcego.
W rozdzia∏ach 8.2 i 9.4 poradnika przeprowadzona
zostanie szczegó∏owa analiza tych zagadnieƒ.

4.8 Koszty i op∏aty
4.7 Obecna struktura organizacyjna
i wspó∏praca z innymi
podmiotami
Podstawy prawne

Ustawa o odpadach stanowi, ˝e plany gospodarki
odpadami powinny okreÊlaç aktualny stan
gospodarki odpadami i w szczególnoÊci powinny
okreÊlaç wykaz podmiotów prowadzàcych
dzia∏alnoÊç w zakresie gospodarki odpadami.
Wytyczne

Nale˝y sporzàdziç opis istniejàcej sytuacji
w gospodarce odpadami na terenie
województwa. Opis powinien zawieraç ogólnà
ocen´ istniejàcych struktur organizacyjnych,
która umo˝liwi zaplanowanie przysz∏ych zmian
organizacyjnych, uwzgl´dniajàc nowe instalacje
i nowe metody gospodarowania odpadami.
Opis powinien zawieraç informacje o strukturze
organizacyjnej i rodzajach wspó∏pracy w zakresie
gospodarki odpadami, czyli opis obowiàzków
i podzia∏u zadaƒ pomi´dzy poszczególne
podmioty. To samo b´dzie dotyczy∏o
poszczególnych wydzia∏ów i sekcji administracji
województwa, ale i gmin/powiatów
(np. planowanie, prowadzenie dzia∏alnoÊci,
przetargi itp.) oraz opisu wspó∏pracy pomi´dzy
sàsiadujàcymi gminami lub powiatami.
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Podstawy prawne

Plany gospodarki odpadami powinny okreÊlaç
aktualny stan gospodarki odpadami.
Wytyczne

Wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien
zawieraç opis stanu aktualnego w sektorze
gospodarki odpadami na terenie województwa
(w podziale na gminy/powiaty) w zakresie
obecnych kosztów gospodarowania odpadami
i obecnego poziomu zwrotu nak∏adów.
Celem jest uzyskanie informacji na temat
obecnych kosztów, op∏at i ich struktury, aby móc
zidentyfikowaç ewentualne potrzeby rozwojowe
sektora.
Informacje te zostanà wykorzystane przy
sporzàdzaniu analizy oddzia∏ywaƒ finansowych
proponowanych w przygotowywanym planie
gospodarki odpadami, dzia∏aƒ oraz analizy
dost´pnoÊci finansowej planowanego systemu
gospodarki odpadami.
Analiza powinna uwzgl´dniaç publiczne
i prywatne wydatki oraz wszystkie koszty
zwiàzane z dzia∏alnoÊcià w dziedzinie gospodarki
odpadami.
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4. Analiza – stan istniejàcy w sektorze gospodarki...
4.9 Uwagi koƒcowe dotyczàce stanu
obecnego systemu gospodarki
odpadami i identyfikacji
problemów16
Omawiana analiza pozwoli zaanga˝owanym
stronom uzyskaç poglàd na temat stanu istniejàcego
systemu gospodarki odpadami.

gospodarki odpadami jako ca∏oÊci i w ramach
spe∏niania zasady bliskoÊci
i samowystarczalnoÊci,
• potencjalnych zmian potrzebnych do
poprawienia skutecznoÊci i struktury
organizacyjnej systemu?

IloÊç pracy jest doÊç znaczna, niezale˝nie czy jest to
weryfikacja istniejàcych danych, czy zbieranie danych
po raz pierwszy.
Analiza powinna odpowiedzieç na nast´pujàce
pytania:

1. Czy obecny system gospodarki odpadami spe∏nia
zadania polityki w zakresie:
• zapobiegania i minimalizacji wytwarzania
odpadów,
• recyklingu/odzysku,
• bezpiecznych instalacji unieszkodliwiania
odpadów?
2. Czy obecny system gospodarki odpadami
uwzgl´dnia problemy Êrodowiska, zdrowia
i bezpieczeƒstwa istotne dla terenu obj´tego
przez plan gospodarki odpadami?
3. Czy obecny system gospodarki odpadami jest
wystarczajàco wydolny, aby spe∏nia∏ obecne
i przysz∏e wymagania (na podstawie znanych
prognoz)?
4. Czy obecny system gospodarki odpadami jest
administracyjnie i organizacyjnie wystarczajàcy
(z punktu widzenia jakoÊci us∏ug oraz obszaru
obj´tego Êwiadczonymi us∏ugami w stosunku do
ca∏ego terenu obj´tego planem)?
5. Jakie sà (wst´pnie) zdefiniowane obszary
niezb´dnych dzia∏aƒ w dziedzinie:
• potencjalnych zmian koniecznych do
osiàgni´cia wytyczonych celów,
• potencjalnych zmian w celu poprawienia
efektów Êrodowiskowych, zdrowotnych
i bezpieczeƒstwa osiàganych przez obecny
system,
• potencjalnych zmian w wydajnoÊci
i eksploatacji (sprz´t do zbierania odpadów,
pojazdy, dost´p do instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów) systemu
16
Na podstawie wydawnictwa „Guidelines for Preparing a Waste Management Plan”, przygotowanego na zlecenie Komisji Europejskiej
przez European Topic Centre on Waste and Material Flows.
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5. Przewidywane zmiany –
za∏o˝enia
Streszczenie:
Zdobyç (lub przygotowaç) prognoz´
zmian demograficznych, w miar´
mo˝liwoÊci wed∏ug rejonów, rodzaju
terenu i rodzaju zabudowy
mieszkalnej.
Omówiç i sporzàdziç prognoz´
zmian innych czynników
wp∏ywajàcych na wytwarzanie
odpadów w przysz∏oÊci (np. zmiany
w PKB).
Na tej podstawie sporzàdziç
prognoz´ iloÊci odpadów
wytwarzanych w przysz∏oÊci wed∏ug
g∏ównych wytwórców odpadów,
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g∏ównych rodzajów odpadów
i rejonów. Prognoza powinna si´
opieraç na przewidywanych
zmianach ogólnego wskaênika
wytwarzania odpadów. Prognoza
dotyczy wytwarzania, a nie zbierania
odpadów.
Omówiç przewidywane zmiany
przepisów prawnych i innych, które
wp∏ynà lub mogà wp∏ynàç na
zapotrzebowanie na instalacje
gospodarki odpadami lub na
przysz∏y strumieƒ odpadów.
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5. Przewidywane zmiany – za∏o˝enia
5.1 Zmiany demograficzne

inne czynniki, jak zamo˝noÊç, styl ˝ycia i zmiany
w wielkoÊci rodziny.

Podstawy prawne

Brak jest szczegó∏owych przepisów prawnych.
Ustawa o odpadach stwierdza jednak, ˝e
prognozowane zmiany w gospodarce odpadami
zostanà okreÊlone w planach gospodarki odpadami.
Nale˝y przez to rozumieç, ˝e w planach gospodarki
odpadami powinny znajdowaç si´ opisy
przewidywanego rozwoju, np. zmiany
demograficzne, aby móc przewidzieç iloÊç odpadów
wytwarzanych w przysz∏oÊci.

Na iloÊç innych rodzajów odpadów (np. odpadów
handlowych i przemys∏owych) wp∏ywajà podobne
czynniki, zw∏aszcza rozwój ekonomiczny
i wydajnoÊç produkcji.
Liczba mieszkaƒców na wielu obszarach wiejskich
maleje ze wzgl´du na migracj´, a liczba
mieszkaƒców w okolicznych miastach roÊnie. Na
niektórych obszarach widaç tak˝e spadek ludnoÊci
spowodowany wysokà ÊmiertelnoÊcià i niskà liczbà
urodzeƒ spowodowanych kryzysem gospodarczym.

Wytyczne

Nale˝y przygotowaç (najcz´Êciej skorzystaç
z istniejàcych opracowaƒ demograficznych)
prognoz´ zmian demograficznych (w tym zmian´
liczby mieszkaƒców i inne dane demograficzne).
Na ich podstawie b´dzie mo˝na oszacowaç iloÊç
odpadów wytwarzanych w przysz∏oÊci i ich
podzia∏ na ró˝ne kategorie i rejony geograficzne.
Prognozy dotyczàce ludnoÊci dla miasta lub
innego rejonu geograficznego (rejonu obs∏ugi)
mo˝na sporzàdziç na podstawie danych
demograficznych (liczba urodzeƒ, ÊmiertelnoÊç,
d∏ugoÊç ˝ycia i migracja). Dane te sà zwykle
dost´pne w istniejàcych êród∏ach statystycznych.
JeÊli prognozy nie sà tworzone corocznie,
wystarczà tylko dwie wielkoÊci umo˝liwiajàce
okreÊlenie zmian liczby mieszkaƒców: jedna
w po∏owie okresu, który obejmuje plan, a druga
na koniec. Dane dla pozosta∏ych lat mo˝na
interpolowaç (np. przyjmujàc interpolacj´
liniowà).
Informacje na temat wzrostu liczby gospodarstw
mo˝na tak˝e uzyskaç na podstawie istniejàcych
danych statystycznych. Schemat rozmieszczenia
(liczby) gospodarstw nale˝y tak˝e stworzyç dla
ka˝dego podrejonu pokrywajàcego si´ ze
schematami gospodarowania odpadami (np. gmin
czy powiatów).
Uwagi

Zale˝noÊç pomi´dzy iloÊcià odpadów komunalnych
a liczbà mieszkaƒców jest oczywista. Z pewnymi
ograniczeniami mo˝na za∏o˝yç, ˝e zmiana w liczbie
mieszkaƒców b´dzie wprost proporcjonalna do
iloÊci wytwarzanych odpadów. Na iloÊç
wytwarzanych odpadów wp∏ywajà jednak tak˝e
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5.2 Rozwój wybranych czynników
gospodarczych
Podstawy prawne

Brak jest szczegó∏owych przepisów prawnych.
Ustawa o odpadach stwierdza jednak, ˝e
prognozowane zmiany w gospodarce odpadami
zostanà okreÊlone w planach gospodarki odpadami.
Nale˝y przez to rozumieç, ˝e w planach gospodarki
odpadami powinny znajdowaç si´ opisy
spodziewanego rozwoju, np. czynników
gospodarczych, aby móc przewidzieç przysz∏y
strumieƒ odpadów.
Wytyczne

Nale˝y przygotowaç prognoz´ rozwoju
wybranych czynników gospodarczych na
podstawie prognoz ogólnokrajowych
uzupe∏nionych w∏asnymi prognozami
województwa i/lub informacjami
z poszczególnych gmin/powiatów.
Prognozy zmian czynników gospodarczych
powinny byç uwzgl´dniane w procesie
planowania gospodarki odpadami, aby móc
stworzyç podstaw´, na której b´dzie mo˝na
oszacowaç iloÊç odpadów wytwarzanych
w przysz∏oÊci i ich podzia∏ na ró˝ne rodzaje
i regiony geograficzne.
Uwagi

Do istotnych czynników ekonomicznych mogàcych
mieç wp∏yw na wytwarzanie odpadów w przysz∏oÊci
nale˝y PKB (Produkt Krajowy Brutto), który z kolei
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zale˝y od ró˝nych czynników, takich jak bezrobocie,
si∏a nabywcza konsumentów, inflacja i zmiany
(bie˝àce i przewidywane) w kluczowych sektorach
gospodarki.
Z drugiej strony, rozwój gospodarczy w kluczowych
sektorach gospodarki cz´sto opiera si´ na
oszcz´dnych i wydajnych technologiach z du˝ym
potencja∏em zmniejszania iloÊci wytwarzanych
odpadów. Trendy te do pewnego stopnia
równowa˝à skutki wzrostu iloÊci wytwarzanych
odpadów.
Podstawowe dane gospodarcze sà zwykle dost´pne
w istniejàcych êród∏ach statystycznych (GUS, WUS).
Prognozy zmian mogà byç jednak trudniejsze do
zdobycia. W takich przypadkach nale˝y dokonywaç
szacunku zmian.

5.3 Prognozy iloÊci wytwarzanych
odpadów
Podstawy prawne

Brak jest szczegó∏owych przepisów prawnych.
Ustawa o odpadach stwierdza jednak, ˝e
prognozowane zmiany w gospodarce odpadami
zostanà okreÊlone w planach gospodarki odpadami.
Nale˝y przez to rozumieç, ˝e w planach gospodarki
odpadami powinny znajdowaç si´ informacje
okreÊlajàce spodziewanà zmian´ iloÊci wytwarzanych
odpadów. Informacje te umo˝liwià okreÊlenie
zapotrzebowania na poszczególne instalacje
gospodarki odpadami.
Wytyczne

Nale˝y przygotowaç prognoz´ iloÊci odpadów
wytwarzanych w przysz∏oÊci dla ca∏ego
województwa (np. z podzia∏em na poszczególne
gminy i powiaty lub obszary obs∏ugi
poszczególnych instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów).
Szacunki iloÊci i rozmieszczenia wed∏ug obszarów
geograficznych poszczególnych rodzajów
odpadów wytwarzanych w przysz∏oÊci pozwolà
przewidzieç potrzeb´ stworzenia nowych
systemów gospodarowania odpadami i urzàdzeƒ
do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Prognozy te sà tak˝e konieczne w celu
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analizowania skutków podj´tych dzia∏aƒ
w sektorze gospodarki odpadami.
Jak wspomniano wczeÊniej, prognozy dotyczàce
odpadów powinny si´ raczej opieraç na
kwalifikowanych szacunkach czynników rozwoju
mogàcych mieç wp∏yw na wytwarzanie odpadów
(wskaêniki nagromadzenia etc.), a nie na prostej
ekstrapolacji wynikajàcej z danych historycznych.
Prognozy dotyczàce odpadów powinny zostaç
wykonane dla ka˝dego znaczàcego strumienia
odpadów, a suma prognoz z∏o˝y si´ na ca∏kowità
iloÊç wytwarzanych w przysz∏oÊci odpadów.
Nale˝y te˝ wziàç pod uwag´ skutki ewentualnych
dzia∏aƒ majàcych na celu zmniejszenie iloÊci
wytwarzanych odpadów.
Przewidziane iloÊci wytwarzanych odpadów
zostanà skonfrontowane z planowanymi
instalacjami do odzysku i unieszkodliwiania tak,
aby prognoza si´ spe∏ni∏a. Pozwoli to przewidzieç
zapotrzebowanie na takie instalacje.
Mo˝na opracowaç dwie prognozy – jednà
odpowiadajàcà wariantowi „status quo”
(prognozowanie strumienia odpadów bez
uwzgl´dniania dzia∏aƒ i zmian w systemie
gospodarki odpadami) oraz drugà
uwzgl´dniajàcà dzia∏ania, które zostanà
wprowadzone w przysz∏oÊci i które wynikajà
z procesu planowania. Ta druga opcja b´dzie
opisana w jednym z nast´pnych rozdzia∏ów
niniejszego poradnika.

5.4 Zmiany przepisów prawnych
Podstawy prawne

Brak jest szczegó∏owych przepisów prawnych.
Ustawa o odpadach stwierdza jednak, ˝e
prognozowane zmiany w gospodarce odpadami
zostanà okreÊlone w planach gospodarki odpadami.
Nale˝y przez to rozumieç, ˝e w planach gospodarki
odpadami powinny zostaç uwzgl´dnione
przewidywane zmiany przepisów prawnych.
Wytyczne

Aby stworzyç odpowiednie podstawy do
opracowania planu gospodarki odpadami, osoby
odpowiedzialne za planowanie powinny posiadaç
informacje na temat nowych i planowanych do
wprowadzenia przepisów prawa.
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5. Przewidywane zmiany – za∏o˝enia
Istotne do uwzgl´dnienia przepisy prawa
obejmujà ustawy i rozporzàdzenia dotyczàce
ochrony Êrodowiska (w szczególnoÊci gospodarki
odpadami), jak np. ewidencja, zbieranie,
transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów
w kategoriach ogólnych lub szczegó∏owych
(np. odpady komunalne, odpady niebezpieczne,
tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe
i wraki samochodowe). Mogà to równie˝ byç
postanowienia dotyczàce recyklingu pewnych
materia∏ów, obowiàzkowych systemów zbierania
odpadów, ustalonych metod odzysku lub
unieszkodliwiania i innych.
Istotne dla planowania gospodarki odpadami sà
równie˝ przepisy finansowe (np. wprowadzenie
podatków lub op∏at od pewnych metod
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, ulgi
podatkowe itp.).
Omawiane informacje mo˝na uzyskaç
w odpowiednich ministerstwach,
np. w Ministerstwie Ârodowiska i Ministerstwie
Finansów.
Informacje dotyczàce nowego prawodawstwa itp.
powinny zostaç uwzgl´dnione
w d∏ugoterminowym programie strategii
i krótkoterminowym programie dzia∏aƒ
zwiàzanych z planem gospodarki odpadami.
Uwagi

Dyrektywy UE sà transponowane do prawa polskiego
w ramach procesu akcesji. Szereg rozporzàdzeƒ
dotyczàcych gospodarki odpadami jest w trakcie
przygotowywania przez w∏aÊciwych ministrów,
niektóre z nich wkrótce zostanà opublikowane (patrz
za∏àczniki 3 i 4). Istotne jest równie˝ uwzgl´dnienie
ciàg∏ej ewolucji prawodawstwa UE dotyczàcego
ochrony Êrodowiska, a w szczególnoÊci gospodarki
odpadami.
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6. Ustalanie polityki,
celów i zadaƒ
Streszczenie:
Zapoznaç si´ z politykami, celami
i zadaniami wyznaczonymi
w krajowym planie gospodarki
odpadami.
Ustaliç polityk´, cele i zadania dla
przysz∏ego systemu gospodarki
odpadami dla danego regionu
w zgodnoÊci z hierarchià gospodarki
odpadami.
Wyznaczyç mierzalne zadania
– iloÊciowe i jakoÊciowe.

Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami
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6. Ustalanie polityki, celów i zadaƒ
Nale˝y wyznaczyç konkretne zadania dotyczàce
systemu gospodarki odpadami w ogóle
i poszczególnych jego obszarów w szczególe (np. dla
konkretnych rodzajów odpadów).
Na podstawie wczeÊniejszej pracy i analiz
wykonanych podczas okreÊlania aktualnego stanu
gospodarki odpadami, powinno byç mo˝liwe
przedstawienie:

• polityki oraz jej celów i zadaƒ dla przysz∏ego
systemu gospodarki odpadami,
• przysz∏ych zmian umo˝liwiajàcych popraw´
warunków Êrodowiskowych, zdrowotnych
i bezpieczeƒstwa systemu obecnie
eksploatowanego i planowanego,
• przysz∏ych zmian zwiàzanych ze zdolnoÊcià
przerobowà oraz zasi´giem terytorialnym
systemu gospodarki odpadami,
• przysz∏ych zmian umo˝liwiajàcych popraw´
wydajnoÊci i struktury organizacyjnej systemu.
Kluczowym elementem niniejszego rozdzia∏u jest
pomoc w jak najskuteczniejszym, ca∏oÊciowym
opracowaniu strategii gospodarowania odpadami
i planu jej wdro˝enia przy uwzgl´dnieniu wszystkich
aspektów (politycznych, prawnych, organizacyjnych,
Êrodowiskowych, technicznych, spo∏ecznych,
ekonomicznych itp.) istotnych dla przysz∏ych ustaleƒ
w zakresie gospodarowania i kontrolowania
odpadów w danym rejonie17.
Strategi´ gospodarowania odpadami mo˝na
opracowaç jednà z dwóch metod: „zintegrowanà”
lub „tradycyjnà” ró˝niàcych si´ zakresem i u˝ytà
metodologià.
PodejÊcie „zintegrowane” obejmuje nast´pujàce
kroki:

• przygotowanie analizy istniejàcych warunków,
ustaleƒ i praktyk zwiàzanych z gospodarkà
odpadami w danym rejonie,
• rozpoznanie istotnych problemów/braków
zwiàzanych z istniejàcymi systemami,
• zdefiniowanie celów strategicznych dla
gospodarki odpadami w przysz∏oÊci,
• zidentyfikowanie i ocena dost´pnych opcji
pozwalajàcych na osiàgni´cie celów
strategicznych,

• wybór najlepszych opcji na podstawie
kompleksowej oceny (uwzgl´dniajàcej mi´dzy
innymi mo˝liwoÊci finansowe),
• sformu∏owanie zintegrowanej strategii
gospodarki odpadami,
• przygotowanie szczegó∏owego planu
wdro˝enia strategii.
PodejÊcie „tradycyjne” obejmuje nast´pujàce kroki:

• zidentyfikowanie i charakterystyka istniejàcych
i przysz∏ych êróde∏ i iloÊci poszczególnych
strumieni odpadów,
• zidentyfikowanie funkcji i dzia∏aƒ koniecznych
do unieszkodliwienia tych odpadów,
• ustalenie, jakie instalacje, systemy i inne zasoby
sà potrzebne do wykonania tych funkcji
i dzia∏aƒ,
• sformu∏owanie strategii gospodarki tymi
odpadami na podstawie elementów
wymienionych powy˝ej,
• przygotowanie szczegó∏owego planu
wdro˝enia strategii.
W podejÊciu zintegrowanym systematycznie badamy
i rozwa˝amy wszystkie istniejàce polityki
gospodarowania odpadami, instytucje, dzia∏ania,
praktyki i instalacje w danym rejonie, a nast´pnie
odpowiadamy na strategiczne pytanie: „Jakie zmiany
lub usprawnienia sà konieczne, aby osiàgnàç nasz
ogólny cel gospodarowania odpadami?”. Takie
szerokie i ca∏oÊciowe podejÊcie ostatecznie ma na
celu ustalenie w pe∏ni zintegrowanej strategii
gospodarowania odpadami.
W podejÊciu tradycyjnym zaczynamy od zbadania
rodzajów i iloÊci odpadów wytwarzanych (lub które
b´dà wytwarzane) w kraju lub rejonie, po czym
staramy si´ znaleêç odpowiedê na pytanie: „Jakie
instalacje, systemy i zasoby b´dà potrzebne do
gospodarowania tymi odpadami w przysz∏oÊci?”.
PodejÊcie tradycyjne stosuje si´ przy ograniczonych
zasobach lub w wyniku decyzji politycznej. Takie
podejÊcie koncentruje si´ na wàskim zakresie
tematów, g∏ównie na rodzajach strumieni odpadów.
Jego wynikiem sà cz´sto „usprawnienia techniczne”
systemów gospodarowania danymi rodzajami
odpadów.

17
Na podstawie podr´cznika wdra˝ania prawodawstwa Êrodowiskowego Wspólnoty Europejskiej „Gospodarka Odpadami”.
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Tradycyjny sposób opracowania strategii
gospodarowania odpadami posiada jednak szereg
wad i ograniczeƒ, np.:

• przygotowana strategia/plan mo˝e nie
uwzgl´dniç podstawowych przyczyn
istniejàcych problemów i niedociàgni´ç
w gospodarowaniu odpadami,
• nie rozpoznano wszystkich czynników
decydujàcych o ostatecznym powodzeniu lub
pora˝ce strategii i nie rozpoznano (lub nie
uwzgl´dniono) dynamicznych zale˝noÊci
pomi´dzy tymi czynnikami,
• nie rozpoznano (lub nie w pe∏ni
przeanalizowano) wszystkich za∏o˝eƒ
podstawowych, na podstawie których
zosta∏a opracowana strategia,
• nie uwzgl´dniono wszystkich potencjalnych
czynników ryzyka i konsekwencji niespe∏nienia
za∏o˝eƒ podstawowych lub uwarunkowaƒ, od
których zale˝y powodzenie strategii,
• próbujàc rozwiàzaç lub ograniczyç problemy
Êrodowiskowe zwiàzane z danym strumieniem
odpadów, strategia mo˝e „niechcàcy” stworzyç
problemy lub ujemnie wp∏ynàç na inne
elementy Êrodowiska,
• wadliwa logika lub nieprzejrzysty sposób
sformu∏owania strategii mo˝e wywo∏aç protesty
tych, na których strategia oddzia∏ywuje.
Z drugiej strony, podejÊcie zintegrowane,
zorientowane na wyznaczenie celów stanowi
szerszà, logiczniejszà i bardziej konsekwentnà
struktur´, na podstawie której mo˝na opracowaç
i nast´pnie wdro˝yç strategi´. Równie˝ w bardziej
przejrzysty sposób przedstawia proces, przy pomocy
którego ostateczna strategia zosta∏a sformu∏owana.
Zmniejsza to szans´ na jej b∏´dnà interpretacj´ lub
krytyk´. Opracowanie zintegrowanej strategii
gospodarowania odpadami i planu jej wdro˝enia
generalnie wymaga du˝o czasu i wysi∏ku, wi´c
b´dzie prawdopodobnie wymaga∏o znacznie wi´cej
nak∏adów (w tym finansowych) ni˝ w przypadku
wykorzystania podejÊcia tradycyjnego.
Z doÊwiadczenia jednak wynika, ˝e opracowana
strategia b´dzie spójniejsza, solidniejsza
i oszcz´dniejsza, a przez to ma wi´kszà szans´
odnieÊç powodzenie. Czas i fundusze w∏o˝one
w przygotowanie zintegrowanej strategii
gospodarowania odpadami b´dà stanowi∏y lepszà
inwestycj´, jeÊli pozwoli ona uniknàç w przysz∏oÊci
Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami

kosztownych b∏´dów, modyfikacji lub opóênieƒ
spowodowanych protestami i oporem spo∏eczeƒstwa
i innych zainteresowanych stron.

6.1 Polityka, cele i zadania
krajowego planu gospodarki
odpadami
Podstawy prawne

Wojewódzkie plany gospodarki odpadami muszà byç
opracowane zgodnie z politykà, celami i zadaniami
krajowego planu gospodarki odpadami oraz
z politykà ekologicznà paƒstwa.
Wytyczne

Przed ustaleniem w∏asnej polityki, celów i zadaƒ,
wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien
uwzgl´dniç i dostosowaç si´ do polityki, celów
i zadaƒ planu krajowego.
Uwagi

Dostosowanie si´ do planu krajowego nie oznacza,
˝e cele i zadania majà byç skopiowane w planach
szczebla ni˝szego. Nie zawsze jest to mo˝liwe, ani
po˝àdane. W∏adze na ró˝nych szczeblach majà
ró˝ne zakresy odpowiedzialnoÊci i obowiàzków, wi´c
zakresy poszczególnych planów te˝ b´dà si´ ró˝ni∏y.
Oznacza to, ˝e plan krajowy mo˝e uwzgl´dniaç
problemy nie zwiàzane bezpoÊrednio z dzia∏alnoÊcià
w∏adz szczebla wojewódzkiego, które mogà te
problemy ze swojego planu wykluczyç, co z kolei
wcale nie spowoduje, ˝e plany b´dà niezgodne.

6.2 Polityka i cele na szczeblu
wojewódzkim
Podstawy prawne

Ustawa o odpadach stanowi, ˝e plany gospodarki
odpadami powinny zawieraç opis dzia∏aƒ majàcych
poprawiç stan istniejàcy gospodarki odpadami.
Wymaga to ustalenia polityki, celów i zadaƒ systemu
gospodarki odpadami na poziomie województwa,
bioràego pod uwag´ polityk´, cele i zadania planu
wy˝szego szczebla.
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6. Ustalanie polityki, celów i zadaƒ
Wytyczne

Wojewódzki plan gospodarki odpadami ustala
polityk´ i wyznacza cele w zakresie gospodarki
odpadami na terenie województwa.
Polityka ta powinna byç dostosowana do zadaƒ
gospodarki odpadami na danym obszarze
(administracyjnym), powinna zobowiàzywaç
województwo (ale i nale˝àce do niego
gminy/powiaty) do poprawy stanu gospodarki
odpadami na swoim terenie oraz stanowiç ramy
dla celów, zadaƒ i programów strategicznych.
Polityka powinna byç zgodna z ogólnymi
zasadami hierarchii w zakresie gospodarki
odpadami obowiàzujàcymi w Polsce i UE:

• zapobieganie powstawaniu odpadów,
• odzysk, w tym recykling (materia∏owy
i organiczny, np. kompostowanie),
• spalanie po∏àczone z odzyskiem energii
(termiczne przekszta∏canie odpadów),
• unieszkodliwianie (np. poprzez
sk∏adowanie).
Hierarchia ta opiera si´ na czynnikach
Êrodowiskowych i ochronie zasobów naturalnych.
Decyzje okreÊlajàce sposoby zagospodarowania
odpadów w województwie nale˝y podejmowaç
na podstawie analizy czynników Êrodowiskowych,
energetycznych i ochrony zasobów naturalnych,
przeciwstawionych mo˝liwoÊciom ekonomicznym
i finansowym. Z tego powodu nie zawsze b´dzie
mo˝na w planowanym systemie zastosowaç
wszystkie z przedstawionych elementów hierarchii
gospodarki odpadami.
Uwagi

Polityka, cele, zadania i strategie sà powiàzane ze
sobà, stanowiàc hierarchiczne ramy programów
krótko- i d∏ugoterminowych sektora odpadowego.
Poni˝ej opisane zosta∏y niektóre cele ogólne na
poziomie makro:

Instytucjonalne
Ustanowiç efektywnà struktur´ instytucjonalnà dla
sektora gospodarki odpadami, b´dàcà w stanie
zapewniç rozwój systemu gospodarki odpadami
wydajnego pod wzgl´dem Êrodowiskowym
i ekonomicznym oraz odpowiednie us∏ugi dla
ludnoÊci, przemys∏u i innych organizacji. Sprawiç,
˝eby obowiàzki i zadania poszczególnych instytucji
miejskich i prywatnych oraz firm prowadzàcych
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dzia∏alnoÊç zwiàzanà z gospodarkà odpadami
zosta∏y jasno okreÊlone i skoordynowane. Poprawiç
efektywnoÊç zbierania i wymiany informacji
pomi´dzy poszczególnymi instytucjami w sektorze
gospodarki odpadami w celu usprawnienia procesu
decyzyjnego.

Ekonomiczne
Zaplanowaç system gospodarki odpadami w taki
sposób, ˝eby niepotrzebnie nie obcià˝a∏ finansowo
w∏adz regionalnych, lokalnych (bud˝etu) oraz
mieszkaƒców. System gospodarki odpadami
powinien byç opracowany tak, aby pozostawa∏
w równowadze z zasobami ekonomicznymi
województwa (powiatu czy gminy). Poprawiç
efektywnoÊç eksploatacyjnà, zw∏aszcza w sektorze
publicznym, lecz równie˝ w sektorze prywatnym.
Zwi´kszyç inwestycje prywatnego sektora
i zaanga˝owanie eksploatacyjne w sektorze
gospodarki odpadami, jeÊli przyczyni si´ to do
osiàgni´cia wy˝ej wymienionego celu zwi´kszonej
efektywnoÊci i samowystarczalnoÊci finansowej.
Spo∏eczne
Zapewniç, aby wszyscy uczestnicy systemu
gospodarki odpadami zaakceptowali wybranà
strategi´ i wszystkie jej sk∏adniki (w zakresie struktury
instytucjonalnej, prawnej i finansowej), w∏àczajàc
w to akceptacj´ lokalizacji szeregu instalacji systemu
gospodarki odpadami oraz zaakceptowanie
bezpoÊrednich op∏at za wywóz i zagospodarowanie
odpadów, a tak˝e zaostrzenie lokalnych przepisów
w zakresie gospodarki odpadami majàcych wp∏yw na
postaw´ uczestników systemu. OkreÊliç
i egzekwowaç eksploatacj´ systemów zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów
w sposób umo˝liwiajàcy uzyskanie po˝àdanego
poziomu bezpieczeƒstwa sanitarnego i estetyki,
bioràc jednoczeÊnie pod uwag´ mo˝liwoÊci
ekonomiczne poszczególnych uczestników systemu.
Ârodowiskowe
Zagwarantowaç, aby osiàgni´cie powy˝szych celów
by∏o zgodne z ogólnà, krajowà strategià ochrony
Êrodowiska, która powinna bazowaç na
zintegrowanym podejÊciu samoregulacji, regulacji
i kontroli. Nale˝y unikaç przesuwania problemów
z jednego komponentu Êrodowiska (powietrze,
ziemia, woda) na inny. Akceptacja op∏at za wywóz
i zagospodarowanie odpadów powinna byç
Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce

powiàzana z zastosowaniem zasady
„zanieczyszczajàcy p∏aci”.

6.3 Zadania na szczeblu
wojewódzkim
Podstawy prawne

Ustawa o odpadach stanowi, ˝e plany gospodarki
odpadami okreÊlà rodzaje projektów oraz
harmonogramy ich realizacji. Przed przygotowaniem
takich projektów nale˝y okreÊliç konkretne zadania
dotyczàce systemu gospodarki odpadami w ogóle
i poszczególnych jego obszarów w szczególe.
Wytyczne

Plan gospodarki odpadami wyznaczy jakoÊciowe
i iloÊciowe zadania dla systemu gospodarki
odpadami oraz poszczególnych jego obszarów
(np. dla wybranych rodzajów odpadów).
Przy okreÊlaniu zadaƒ województwo powinno si´
odnieÊç do zadaƒ na poziomie ogólnokrajowym,
wymienionych w Krajowym Planie Gospodarki
Odpadami opublikowanym przez Ministerstwo
Ârodowiska.
Powinny zostaç okreÊlone zadania dla
nast´pujàcych rodzajów odpadów:

• odpady komunalne,
• odpady przemys∏owe,
• odpady niebezpieczne (w tym odpady
niebezpieczne ze strumienia odpadów
komunalnych), w∏àcznie z olejami
odpadowymi i odpadami zawierajàcymi PCB,
• baterie i akumulatory (ogniwa galwaniczne
i akumulatorowe),
• odpady opakowaniowe, w∏àcznie
z opakowaniami wykonanymi z metali,
szk∏a, tektury i tworzyw sztucznych,
• komunalne i przemys∏owe odpady ulegajàce
biodegradacji,
• odpady medyczne i weterynaryjne,
• odpady elektryczne i elektroniczne, w∏àcznie
z lodówkami zawierajàcymi freon (CFC),
• wraki samochodowe i opony,
• odpady z sektora budowlanego.
Sposób post´powania z niektórymi wy˝ej
wymienionymi grupami odpadów jest okreÊlony
w krajowych przepisach prawnych
(jak i w obowiàzujàcych lub przygotowywanych
dyrektywach UE).
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Uzupe∏niajàco mo˝na przygotowaç zadania dla
nast´pujàcych grup odpadów:

• odpady po produktach wykonanych
z papieru, tektury i tworzyw sztucznych
(inne ni˝ materia∏y opakowaniowe),
• wielkogabarytowe odpady komunalne,
• odpady z ogrodów i z parków (tzw. odpady
„zielone”) oraz z oczyszczania ulic i placów
(tzw. zmiotki),
• osady z oczyszczania Êcieków (oczyszczalnie
miejskie i przemys∏owe),
• odpady z procesów
odzysku/unieszkodliwiania odpadów.
Ponadto nale˝y wyznaczyç zadania okreÊlajàce
poziom us∏ug w zakresie gospodarki odpadami
i innych, zwiàzanych:
• minimalny poziom us∏ug w zakresie
zbierania odpadów w danym rejonie
geograficznym (rejonie obs∏ugi),
• efektywnoÊç i cz´stotliwoÊç us∏ug zbierania
odpadów,
• kszta∏cenie i zwi´kszanie potencja∏u
jednostki planujàcej,
• kszta∏cenie spo∏eczeƒstwa i konsultacje.

Uwagi

Generalnie nie jest mo˝liwe stosowanie krajowych
zadaƒ iloÊciowych bezpoÊrednio na szczeblu
regionalnym (a tym bardziej lokalnym). Jednak zakres
zadaƒ dotyczàcych poszczególnych rodzajów
odpadów okreÊlony na szczeblu krajowym powinien
byç odzwierciedlony w zadaniach na szczeblu
wojewódzkim.
Cele ogólne dla województw mogà byç
uwzgl´dnione w strategicznych dokumentach
paƒstwowych, jak np. selektywna zbiórka surowców
wtórnych.
To, ˝e województwo wyznaczy zadanie, nie oznacza,
˝e musi podejmowaç dzia∏ania w tym obszarze.
Dane zadanie mo˝e wymagaç mniejszych lub
wi´kszych (a nawet ˝adnych) zmian w bie˝àcej
sytuacji. Wszystko zale˝y od politycznej woli
i ambicji.
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Punktem wyjÊcia przy wyznaczaniu zadaƒ b´dzie
ocena bie˝àcych iloÊci odpadów przygotowana
wed∏ug zasad opisanych w rozdziale 4 niniejszego
poradnika.
Realizacja zadaƒ dla ka˝dej grupy odpadów jest
procesem powtarzajàcym si´, wymagajàcym
uwzgl´dnienia szeregu czynników, np.:

• praktyczna mo˝liwoÊç wdro˝enia,
• zadania dla innych grup odpadów,
• umiej´tnoÊci i mo˝liwoÊci instytucji wdra˝ajàcej
zadanie,
• dost´pne urzàdzenia do unieszkodliwiania/
sk∏adowania odpadów,
• dost´pne opcje (metody techniczne i sposoby
organizacji) recyklingu,
• wzgl´dy ekonomiczne (w tym m.in., czy
u˝ytkownik mo˝e sobie na to pozwoliç?),
• mechanizmy kontrolne,
• zadania na poziomie regionalnym, krajowym
i UE,
• inne.
Proces mo˝e zawieraç procedur´ „prób i b∏´dów”
sk∏adajàcà si´ z nast´pujàcych etapów:

1. ustalenie wst´pnego zadania dla danej grupy
odpadów, bioràce pod uwag´ zadania
paƒstwowe i ponadpaƒstwowe oraz ambicje
polityczne na poziomie regionalnym,
2. analiza wymogów i konsekwencji,
3. wyniki analiz mogà spowodowaç weryfikacj´
zadania wst´pnego.
Zadania sà cz´sto wyznaczane jako iloÊciowe, ale
równie wa˝ne jest wyznaczanie zadaƒ jakoÊciowych,
majàcych na celu popraw´ jakoÊci systemów
gospodarki odpadami. Zadania powinny byç
okreÊlane jak najbardziej precyzyjnie wraz
z podaniem harmonogramu ich realizacji.
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7. Analiza opcji ekonomicznych
i technologicznych
Streszczenie:
Punktem wyjÊcia do analizy powinny byç
obecne oraz przewidywane wymogi
dotyczàce gospodarki odpadami (np.
zadania zwiàzane
z ograniczaniem iloÊci sk∏adowanych
odpadów komunalnych ulegajàcych
biodegradacji czy gospodarkà odpadami
opakowaniowymi okreÊlone w krajowym
planie gospodarki odpadami).
Na tej podstawie nale˝y wyznaczyç
optymalnà iloÊç i wielkoÊç zak∏adów
odzysku i unieszkodliwiania odpadów w
oparciu o przewidywany przysz∏y
strumieƒ odpadów. Analiza ta powinna
byç oparta zarówno na analizie kosztów
inwestycyjnych jak te˝ kosztów
eksploatacyjnych przedmiotowych
zak∏adów.
W przypadku gdy brak jest dok∏adnych
danych, analiza mo˝e zostaç wykonana
w oparciu o uniwersalne funkcje
kosztów.
Analiza powinna uwzgl´dniaç decyzje o
charakterze strategicznym

Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami

(np. dotyczàce budowy obiektów
regionalnych lub lokalnych, rodzaju
technologii czy mo˝liwoÊci lokalizacji
poszczególnych zak∏adów).
Nale˝y zidentyfikowaç mo˝liwe lokalizacje
nowych obiektów gospodarki odpadami
w oparciu
o wczeÊniejsze analizy oraz wymagania
zagospodarowania przestrzennego.
Przygotowaç dwa lub wi´cej scenariuszy
opisujàcych przysz∏à sytuacj´ w dziedzinie
gospodarki odpadami.
Przeprowadziç analiz´ ka˝dego
scenariusza pod kàtem przep∏ywu
odpadów, wst´pnej analizy
oddzia∏ywania na Êrodowisko, wst´pnej
analizy kosztów i skutków
ekonomicznych (dost´pnoÊci finansowej).
Przeprowadziç konsultacje
z przedstawicielami w∏adz politycznych w
zwiàzku z wyborem scenariusza do
dalszej analizy.
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7.1 Analiza przysz∏ej sieci instalacji
odzysku i unieszkodliwiania
odpadów

• regionalne instalacje do odzysku
materia∏owego (recyklingu) odpadów.
Analiz´ przysz∏ych instalacji gospodarki odpadami
nale˝y wykonaç pod kàtem ich optymalnej
wielkoÊci (zdolnoÊci przerobowej),
z uwzgl´dnieniem zagadnieƒ transportowych.
Analiza pozwoli na okreÊlenie optymalnej liczby
ka˝dego rodzaju instalacji.
Analiza powinna tak˝e zawieraç ocen´ wp∏ywu
proponowanych dzia∏aƒ na wynikowy strumieƒ
odpadów, wst´pnà analiz´ oddzia∏ywania na
Êrodowisko, ocen´ wst´pnych wymagaƒ
i skutków finansowych (dost´pnoÊç finansowà).
Na tym etapie procesu planowania przydatne
mogà okazaç si´ konsultacje z przedstawicielami
w∏adz politycznych.
Poszczególne elementy analizy zostanà
omówione w kolejnych rozdzia∏ach niniejszego
poradnika.

Podstawy prawne

Zgodnie z ustawà o odpadach, plany gospodarki
odpadami powinny okreÊlaç dzia∏ania zmierzajàce do
poprawy sytuacji gospodarki odpadami oraz
instrumenty finansowe wykorzystane do osiàgni´cia
wytyczonych celów. Plan gospodarki odpadami
powinien zawieraç opis proponowanego systemu
gospodarki odpadami.
Aby osoby tworzàce plan gospodarki odpadami
mog∏y zaproponowaç realny Êrodowiskowo,
technologicznie i finansowo system gospodarki
odpadami, muszà zbadaç i porównaç szereg
mo˝liwych do zastosowania opcji.
Wytyczne

W ramach wymogów prawnych, ustalonej polityki
i wyznaczonych zadaƒ dla województw nale˝y
ustaliç optymalnà liczb´ i rozmiary (zdolnoÊci
przerobowe) dla g∏ównych rodzajów instalacji
gospodarki odpadami i zbadaç je pod kàtem
konsekwencji ekonomicznych, realnoÊci
rozwiàzaƒ technologicznych, harmonogramu
wdra˝ania i innych istotnych aspektów.
Celem jest przedstawienie alternatywnych
rozwiàzaƒ do okreÊlonych zadaƒ w zakresie
gospodarki odpadami oraz alternatywnych
sposobów wykonania zadaƒ, zapewniajàc
jednoczeÊnie, ˝e proces planowania zaowocuje
kompleksowym planem, odpowiednim dla
danego rejonu.
Zaleca si´ uwzgl´dnienie tylko niektórych
(regionalnych) instalacji gospodarki odpadami, np.:

Przyk∏ady

Jednym z mo˝liwych punktów wyjÊcia do wykonania
analizy przysz∏ej sieci instalacji gospodarki odpadami
na szczeblu wojewódzkim mogà byç (transponowane
do prawa polskiego18) wymogi dyrektyw UE
w sprawie: sk∏adowania odpadów (1999/31/WE)
oraz opakowaƒ i odpadów opakowaniowych
(1994/62/WE). (Patrz za∏àcznik nr 1 do poradnika).
Dyrektywa w sprawie sk∏adowania odpadów

Dyrektywa w sprawie sk∏adowania odpadów stawia
wysokie wymagania co do zmniejszenia w latach
2010 – 2020 wywo˝onych na sk∏adowiska iloÊci
odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji
(OKB).
Ilustruje to tabelka na nast´pnej stronie:

• sk∏adowiska,
• regionalne instalacje do recyklingu
organicznego odpadów (kompostownie,
zak∏ady fermentacji metanowej),
• instalacje do termicznego przekszta∏cania
odpadów (przemys∏owych i komunalnych),
• instalacje do unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych,
18

Ustawa o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365), ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
(Dz. U. Nr 63, poz. 638), ustawa o obowiàzkach przedsi´biorców
w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639) wraz
z rozporzàdzeniami wykonawczymi do ustaw (patrz rozdzia∏ 1.3.).
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Tabela 7-1. Przyk∏ad: Docelowe wielkoÊci redukcji
OKB (odpadów komunalnych ulegajàcych
biodegradacji) wywo˝onych na
sk∏adowiska zgodnie
z dyrektywà Rady 99/31/WE w sprawie
sk∏adowania odpadów.
Zadania mierzalne

2010 r.

2013 r.
2020 r.

IloÊç OKB wywo˝onych na
sk∏adowiska musi zostaç
zredukowana do 75%
ca∏kowitej iloÊci (masy) OKB
wytworzonych w 1995 r. lub
w pierwszym roku przed
1995 r., dla którego istniejà
standardowe dane o odpadach
(zgodne z Eurostat)
redukcja do 50%
redukcja do 35%

Docelowe wielkoÊci w powy˝szej tabelce
uwzgl´dniajà fakt, ˝e w 1995 r. w Polsce na
sk∏adowiska wywo˝ono ponad 80% odpadów
komunalnych.
Do technologii pozwalajàcych na zredukowanie iloÊci
odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji
wywo˝onych na sk∏adowiska nale˝y zaliczyç:
przekszta∏canie termiczne (spalanie),
kompostowanie/wytwarzanie biogazu (recykling
organiczny) oraz odzysk materia∏owy (np. recykling
papieru/tektury).
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Poni˝ej przedstawiono analiz´ przyk∏adowych
scenariuszy (dzia∏aƒ technologicznych)
pozwalajàcych na wype∏nienie postanowieƒ
dyrektywy (przyk∏ady nie wyczerpujà wszystkich
mo˝liwoÊci):

A. Kompostowanie/fermentacja (wytwarzanie
biogazu) (cz´Êci) odpadów kuchennych
i „zielonych”; recykling (cz´Êci) papieru/tektury;
przekszta∏canie termiczne (spalanie) pozosta∏ej
frakcji ulegajàcej biodegradacji (do 65% OKB
w 2020 r.).
B. Kompostowanie/wytwarzanie biogazu (cz´Êci)
odpadów kuchennych i „zielonych”; recykling
(cz´Êci) papieru/tektury (do 65% OKB w 2020 r.).
C. Przekszta∏canie termiczne (spalanie) i recykling
(cz´Êci) papieru/tektury (do 65% OKB w 2020 r.).
D. Kompostowanie/wytwarzanie biogazu (cz´Êci)
odpadów kuchennych i „zielonych”;
przekszta∏canie termiczne (spalanie) pozosta∏ej
frakcji ulegajàcej biodegradacji (do 65% OKB
w 2020 r.).
E. Przekszta∏canie termiczne (spalanie) 65% OKB do
2020r., pozosta∏y strumieƒ odpadów (OKB)
b´dzie unieszkodliwiany poprzez sk∏adowanie.
Scenariusze te przedstawiono równie˝ w tabeli na
nast´pnej stronie.
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Tabela 7-2. Scenariusze technologiczne pozwalajàce na ograniczenie odprowadzania odpadów ulegajàcych
biodegradacji na sk∏adowiska.
Scenariusz

Technologie

A

B

C

D

E

Frakcja
OKB

Udzia∏*

WydajnoÊç
segregacji**

Odpady
Odpady
OKB
OKB poddane
sk∏adowane
odzyskowi

kompostowanie/wytwarzanie
biogazu
recykling
przekszta∏canie termiczne (spalanie)
ca∏kowita iloÊç OKB
poddana odzyskowi
ca∏kowita iloÊç OKB unieszkodliwiana na sk∏adowiskach

80%

0,5

60%

24%

20%

0,8
0,5

60%
100%

10%
33%

kompostowanie/wytwarzanie
biogazu
recykling
ca∏kowita iloÊç OKB
poddana odzyskowi
ca∏kowita iloÊç OKB unieszkodliwiana na sk∏adowiskach

80%

0,8

80%

51%

20%

0,8

80%

13%
64%

recykling

20%

0,8

60%

10%

przekszta∏canie termiczne (spalanie)
ca∏kowita iloÊç OKB
poddana odzyskowi
ca∏kowita iloÊç OKB unieszkodliwiana na sk∏adowiskach

80%

0,7

100%

56%
66%

kompostowanie/wytwarzanie
biogazu
przekszta∏canie termiczne (spalanie)
ca∏kowita iloÊç OKB
poddana odzyskowi
ca∏kowita iloÊç OKB unieszkodliwiana na sk∏adowiskach

80%

przekszta∏canie termiczne (spalanie)
ca∏kowita iloÊç OKB
poddana odzyskowi
ca∏kowita iloÊç OKB unieszkodliwiana na sk∏adowiskach

65%

67%
33%

36%

34%
0,5

60%

24%

0,42

100%

42%
66%
34%

1,0

100%

65%
65%
35%

* - „Udzia∏” oznacza liczb´ gospodarstw domowych/wytwórców
odpadów w danym rejonie bioràcych udzia∏ w konkretnym
programie.
** - „WydajnoÊç segregacji” oznacza Êrednià wydajnoÊç zbierania
danej frakcji odpadów.
Uwaga: Tabela dotyczy jedynie odpadów komunalnych ulegajàcych
biodegradacji19.

19
Aby lepiej zrozumieç tabelk´, przyjrzyjmy si´ schematowi A. 80% OKB nadaje si´ do kompostowania. W podanym przyk∏adzie 50% mieszkaƒców bierze udzia∏ w sortowaniu odpadów (udzia∏ wynosi 50%=0,5). W wyniku sortowania „przechwycone” zostaje 60% z 80% odpadów, co
oznacza, ˝e 24% ca∏kowitej iloÊci OKB jest przekazywane do kompostowania. W przypadku recyklingu jest to technologia odpowiednia dla
20% OKB. Zastosowanie tych dwóch technologii razem pozwoli na poddanie odzyskowi 34% odpadów. Pozosta∏e 66% OKB zostanie podzielone na dwie kategorie: spalanie (50%) i unieszkodliwianie na sk∏adowiskach (50%). WydajnoÊç tych technologii wynosi 100%. Ca∏kowita iloÊç
odzyskanych OKB wynosi zatem (34%+33%) 67%, a unieszkodliwianych poprzez sk∏adowanie 33%.
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Uwa˝a si´ za nierealne osiàgni´cie
d∏ugoterminowego celu (redukcja 65%) przy
wykorzystaniu jedynie kompostowania i recyklingu
(scenariusz B). Przede wszystkim dlatego, ˝e te
technologie wymagajà sortowania odpadów
domowych u êród∏a (selektywna zbiórka)
o wydajnoÊci wi´kszej, ni˝ jest praktycznie osiàgalna.
Aby osiàgnàç takie wyniki, wymagana by∏aby
wydajnoÊç 80% przy udziale ok. 80% gospodarstw
(na terenach miejskich i wiejskich). Szczególnym
utrudnieniem jest tak˝e to, ˝e potrzebne by∏yby
przynajmniej dwa osobne systemy zbierania odpadów
– jeden dla odpadów kuchennych i im podobnych,
a drugi dla papieru i tektury. Oba systemy wymagajà
wysokiej wydajnoÊci i udzia∏u mieszkaƒców. Takie
wyniki mo˝na osiàgnàç przy pomocy systemów
zbierania odpadów typu „zbiórka przy kraw´˝niku”
(w odró˝nieniu od mniej wydajnych systemów,
w których odpady sà odnoszone do punktów
gromadzenia).
Sam recykling odpadów „suchych” (papieru i tektury)
nie jest w stanie sprostaç wymogom (nie wystarczy
do osiàgni´cia wyznaczonego celu), poniewa˝ du˝a
cz´Êç odpadów ulegajàcych biodegradacji jest
„mokra” (np. odpady kuchenne).
Schematy A, C, D i E uwa˝a si´ za wykonalne pod
wzgl´dem technicznym (choç mo˝e mniej pod
wzgl´dem ekonomicznym/finansowym). Schemat A
uwzgl´dnia tak˝e podwójny system selektywnego
gromadzenia i zbierania (cz´Êci odpadów) metodà
„przy kraw´˝niku”.
Nale˝y tak˝e pami´taç, ˝e powy˝sze obliczenia b´dà
stosowane do iloÊci odpadów wytwarzanych
w przysz∏oÊci, a nie obecnie. Generalnie mo˝na si´
spodziewaç, ˝e iloÊç wytwarzanych odpadów
wzroÊnie, a ich sk∏ad ulegnie zmianie, co tylko
skomplikuje ca∏à sytuacj´.

powinien wynosiç od 25% do 45% materia∏ów20.
Projekt zmieniajàcy obowiàzujàcà dyrektyw´ stawia
jeszcze wy˝sze wymagania w tym zakresie (ogólny
poziom odzysku powinien od 2008 r21. wynosiç co
najmniej 60%, a ogólny poziom recyklingu powinien
wynosiç 55% do 80% materia∏ów).
Odzysk stanowi ∏àcznà wartoÊç recyklingu (odzysku
materia∏owego) i odzysku energii. W przypadku
wi´kszoÊci odpadów opakowaniowych recykling jest
metodà bardziej przyjaznà Êrodowisku i uzasadnionà
z punktu widzenia kosztów i korzyÊci (w stosunku do
odzysku energii). Odzysk energii powinien byç jedynie
uzupe∏nieniem recyklingu odpadów opakowaniowych.
Cele dotyczàce odzysku i recyklingu okreÊlone
w projekcie zmieniajàcym (od 2008 r.) wymagania
obowiàzujàcej dyrektywy opakowaniowej
przedstawiono w poni˝szej tabelce:

Tabela 7-3. Cele dla odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych zgodnie z projektem
[COM (2001) 729 final] zmian
dyrektywy UE.
Cel

odpady
opakowaniowe
szk∏o
papier
/tektura
metale
tworzywa
sztuczne
drewno
inne
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Recykling
Minimum Maksimum

60%

55%

80%
60%
60%
50%
22,5%

15%
brak celów

Aby osiàgnàç cele wytyczone w dyrektywie, mo˝na
zastosowaç szereg okreÊlonych technologii:

• recykling materia∏ów (osobne zbieranie
odpadów „suchych”, jak np. papier, tektura,
szk∏o, puszki metalowe, lub zbieranie kilku
frakcji razem w po∏àczeniu z instalacjami
recyklingu materia∏ów),
• przekszta∏canie termiczne (spalanie).

Dyrektywa w sprawie opakowaƒ i odpadów
opakowaniowych

Podobnie dyrektywa w sprawie opakowaƒ
i odpadów opakowaniowych stawia wysokie
wymagania wobec ich odzysku i recyklingu. Zgodnie
z zapisami dyrektywy ogólny poziom odzysku
powinien wynosiç co najmniej 50% do maksimum
65% (masy). Natomiast ogólny poziom recyklingu

Odzysk
Minimum Maksimum

20

Stawiane sà równie˝ wymagania dotyczàce poszczególnych
materia∏ów.
21
Przewidywane jest wprowadzenie okresu przejÊciowego dla Polski.
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Z powy˝szej tabelki wynika, ˝e wymagany jest
recykling co najmniej 55% wszystkich materia∏ów
opakowaniowych, co oznacza, ˝e samo spalanie
(odzysk energetyczny) nie wystarczy, nale˝y równie˝
zastosowaç system odzysku materia∏owego
(recyklingu).
Z drugiej strony, przynajmniej teoretycznie, cele
dyrektywy mo˝na osiàgnàç, stosujàc jedynie
recykling, jeÊli recyklingowi poddawane jest 60–80%
wszystkich odpadów.
Po∏àczenie dyrektywy w sprawie sk∏adowania
odpadów z dyrektywà w sprawie opakowaƒ
i odpadów opakowaniowych

Po po∏àczeniu wymogów obu dyrektyw widaç, ˝e
rozwiàzanie ca∏oÊciowe wymaga zastosowania
technologii przekszta∏cania termicznego (spalania)
w po∏àczeniu z recyklingiem (odzyskiem
materia∏owym). Technologie te mo˝na równie˝
(choç nie jest to wymagane) po∏àczyç
z recyklingiem organicznym (przetwarzaniem
biotechnologicznym).
Osiàgni´cie wymaganego poziomu odprowadzania
odpadów na sk∏adowiska i odzysku/recyklingu
jedynie przy pomocy recyklingu organicznego
i recyklingu materia∏ów bez udzia∏u spalania mo˝e
byç bardzo trudne, lub wr´cz niemo˝liwe22.
Pytania podstawowe

Po wst´pnych ustaleniach, w planie gospodarki
odpadami mo˝na postawiç sobie szereg pytaƒ:

• Ile sk∏adowisk b´dzie potrzebnych (dla danego
regionu) w okresie trwania planu, aby osiàgnàç
wytyczony poziom odprowadzania odpadów
ulegajàcych biodegradacji?
• Czy istniejà ograniczenia co do liczby
sk∏adowisk, tzn. czy sieç sk∏adowisk powinna
byç scentralizowana, czy rozproszona? (Jedno
sk∏adowisko na powiat? Wi´cej? Mniej?).
• Jakie inne instalacje odzysku/unieszkodliwiania
odpadów nale˝y zaplanowaç (spalarnie,
kompostownie/zak∏ady fermentacji)? Czy sieç
powinna byç scentralizowana, czy
rozproszona?
• Które z instalacji odzysku/unieszkodliwiania
odpadów b´dà najw∏aÊciwsze (technologicznie)
22

Nale˝y pami´taç, ˝e powy˝sze rozwa˝ania dotyczà jedynie wzgl´dnie du˝ych regionów, jak województwo lub ca∏y obszar kraju.
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dla danego regionu? (wybór technologii
instalacji).
• Inne.
PojemnoÊç sk∏adowisk

Po ustaleniu stanu istniejàcego w zakresie
gospodarki odpadami i uwzgl´dnieniu prognozy
iloÊci odpadów wytworzonych podczas okresu
planowania (patrz rozdzia∏ 5 niniejszego poradnika),
w miar´ ∏atwo (i dok∏adnie) b´dzie mo˝na ustaliç
iloÊç odpadów, które zostanà wywiezione na
sk∏adowiska w ka˝dym roku okresu planowania.
Zak∏adajàc, ˝e wzgl´dy strategiczne i wytyczone cele
planu gospodarki odpadami nie zawierajà ˝adnych
ograniczeƒ w stosunku do rzeczywistej liczby
sk∏adowisk (tzn. kwestia sieci scentralizowanej lub
rozproszonej nie jest w tym momencie istotna),
nast´pnym krokiem b´dzie okreÊlenie liczby
sk∏adowisk potrzebnych w przysz∏oÊci w danym
regionie.
Aby ustaliç liczb´ sk∏adowisk (spe∏niajàcych
wymagania techniczne) niezb´dnych dla danego
województwa na koniec okresu planowania (np. po
12 latach) wraz z ich pojemnoÊcià i okreÊlonym
czasem eksploatacji, nale˝y uwzgl´dniç szereg
czynników, np.:

• Jakie sà mo˝liwoÊci (dost´pne Êrodki)
inwestycyjne, kiedy b´dà dost´pne i jaka ma
byç (projektowana) pojemnoÊç sk∏adowisk?
• Jaki jest jednostkowy koszt unieszkodliwiania
w funkcji rocznej pojemnoÊci (ch∏onnoÊci)
instalacji?
• Jaki jest jednostkowy koszt unieszkodliwiania
w funkcji rocznej pojemnoÊci instalacji
z uwzgl´dnieniem transportu odpadów
(odleg∏oÊci do instalacji)?
• Czy jest mo˝liwe znalezienie lokalizacji dla
wszystkich potrzebnych sk∏adowisk?
• Jakie sà pojemnoÊci (zdolnoÊci przerobowe)
innych (ni˝ sk∏adowiska) instalacji
odzysku/unieszkodliwiania odpadów na terenie
województwa; jak wyglàda porównanie
kosztów jednostkowych unieszkodliwiania
odpadów, w tych instalacjiach (w porównaniu
ze sk∏adowiskami)?
Odpowiedzi na te pytania pozwolà wst´pnie
zidentyfikowaç sieç potrzebnych instalacji
Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce

odzysku/unieszkodliwiania odpadów na terenie
województwa.
Poni˝szy schemat ilustruje jeden ze sposobów
uzyskania potrzebnych informacji.
Oszacowanie optymalnej sieci instalacji w regionie

Koszty jednostkowe ma∏ych i du˝ych instalacji
unieszkodliwiania odpadów ró˝nià si´, wi´c wybór
rozmiaru instalacji jest istotny przy okreÊlaniu kosztów
jednostkowych unieszkodliwiania odpadów. Z drugiej
strony, im wi´ksza instalacja, tym wi´ksza iloÊç
odpadów potrzebna, aby instalacja dzia∏a∏a wydajnie.
Odpady sà wytwarzane na obszarze otaczajàcym
instalacj´. Im wi´ksza instalacja, tym wi´kszy obszar,
z którego b´dà do niej dowo˝one odpady, a tym
samym d∏u˝sza droga transportu odpadów.
Koszt transportu wzrasta proporcjonalnie do
odleg∏oÊci. Czy jest to czynnik istotny, zale˝y od
rodzaju i charakterystyki odpadów. Wàsko
wyspecjalizowane instalacje unieszkodliwiania
odpadów przetwarzajàce ma∏e iloÊci odpadów
(np. baterie lub inne odpady niebezpieczne) zwykle
wymagajà znacznie wi´kszych nak∏adów
inwestycyjnych, a wysokie koszty eksploatacji
i utrzymania powodujà, ˝e koszty transportu nie
odgrywajà bardzo istotnej roli.
W przypadku odpadów o stosunkowo du˝ej
obj´toÊci, jak np. odpady komunalne przeznaczone
do wywozu na sk∏adowisko lub do spalarni, koszt ich
transportu b´dzie stanowi∏ wi´kszà cz´Êç kosztów
ca∏kowitych.
Przyk∏adowy sposób na okreÊlenie optymalnej liczby
instalacji mo˝e wyglàdaç nast´pujàco:

• okreÊliç funkcje kosztów (kosztu inwestycji,
eksploatacji i utrzymania) dla danego typu
instalacji w okreÊlonym przedziale jej wielkoÊci,
• okreÊliç koszt transportu jako funkcj´
odleg∏oÊci,
• okreÊliç najodpowiedniejszy ekonomicznie
rozmiar instalacji, równowa˝àc obie funkcje
kosztów,
• oszacowaç ca∏kowità iloÊç odpadów
przewo˝onych i unieszkodliwianych przez dany
rodzaj instalacji,
• obliczyç w przybli˝eniu ca∏kowità liczb´ instalacji,
dzielàc iloÊç odpadów (w tonach na rok) przez
Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami

optymalny rozmiar instalacji (w tonach odpadów
rocznie przetwarzanych przez instalacj´).
Wynik obliczenia mo˝e w przybli˝eniu okreÊliç
po˝àdanà struktur´. JeÊli wynik b´dzie w przybli˝eniu
wynosi∏ 1 lub 2, to ostateczna struktura nie powinna
si´ opieraç na optymalizacji ekonomicznej, tylko na
innych czynnikach.
Inne czynniki, które mo˝na uwzgl´dniç:

• kwestia „centralizacji i rozproszenia” instalacji
(byç mo˝e sformu∏owana w celach ogólnych
dotyczàcych jakoÊci us∏ug Êwiadczonych
w ramach systemu gospodarki odpadami),
• zapotrzebowanie na systemy awaryjne
w przypadku awarii instalacji (wymogi
techniczne),
• inne.
Z drugiej strony, jeÊli z obliczeƒ wynika, ˝e
optymalnie powinna byç wybudowana
i eksploatowana wi´ksza liczba instalacji, mo˝e to
stanowiç punkt wyjÊcia do przeprowadzenia dalszych
badaƒ:

• wyznaczenie odpowiednich lokalizacji instalacji,
• przygotowanie bardziej szczegó∏owych
szacunków opartych na aktualnych kosztach,
w∏àcznie z kosztem nabycia terenu,
• bardziej szczegó∏owa analiza kosztów
rozwiàzaƒ transportowych.
Jak szacowaç koszty?

Przy szacowaniu nak∏adów inwestycyjnych i kosztów
eksploatacji mo˝na stosowaç Êrednie funkcje
kosztowe uzyskane na podstawie nabytego
doÊwiadczenia. Modelowe narz´dzie23 zak∏ada, ˝e
koszty inwestycji stanowià funkcj´ zaprojektowanych
mocy przerobowych, a koszty eksploatacji
i utrzymania stanowià funkcj´ iloÊci odpadów
przetwarzanych przez instalacj´ rocznie.
Wykres poni˝ej obrazuje po∏àczone koszty inwestycji
oraz koszty eksploatacji i utrzymania kompostowni
polowej (kompostowanie w pryzmach na otwartym
powietrzu). Przyj´to koszty kapita∏owe oparte na
sta∏ych odsetkach i d∏ugim terminie (30 lat) sp∏acenia
kwoty podstawowej.
23
Opracowane w ramach projektu finansowanego przez DANCEE:
“Koszty gospodarki odpadami komunalnymi - Rozszerzenie narz´dzia
wspierajàcego proces decyzyjny”. Projekt w trakcie realizacji COWI
A/S Dania (2002) - patrz www. mst.dk.
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Rysunek 3. ¸àczne koszty inwestycji (koszty kapita∏owe) oraz koszty eksploatacji i utrzymania na ton´ odpadów jako funkcja iloÊci odpadów przetwarzanych rocznie w kompostowni polowej24. Ceny sà podane dla przyk∏adu i nie odzwierciedlajà wartoÊci rzeczywistych.

Podobnie szacunek kosztów transportu jako funkcja
odleg∏oÊci od centralnie po∏o˝onej stacji
prze∏adunkowej do instalacji unieszkodliwiania.
Funkcja ta zale˝y w du˝ej mierze od stosowanej
technologii. Koszty transportu oparte sà na kosztach
transportu samochodem specjalistycznym

(Êmieciarkà) na krótkà odleg∏oÊç, na podstawie
szacunków kosztów dla stacji prze∏adunkowych
ró˝nych pojemnoÊci i ró˝nych odleg∏oÊci dla
drugiego etapu transportu (specjalistyczne
samochody wielkopojemnoÊciowe). Funkcja kosztu
pokazana jest na poni˝szym wykresie.

Rysunek 4. Funkcja kosztu transportu odpadów jako funkcja odleg∏oÊci (szacowana). Ceny sà podane dla
przyk∏adu i nie odzwierciedlajà wartoÊci rzeczywistych.

24

WartoÊci uzyskane na podstawie doÊwiadczeƒ COWI A/S, Dania. WartoÊci opierajà si´ na informacjach uzyskanych z ró˝nych instalacji.
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Rysunek 5. Koszty jednostkowe – wynikowa rocznej zdolnoÊci przerobowej instalacji, zak∏adajàca korelacj´
rocznych zdolnoÊci przerobowych i odleg∏oÊci. Ceny sà podane dla przyk∏adu i nie odzwierciedlajà wartoÊci rzeczywistych.

Funkcje kosztów

Poni˝sza tabela przedstawia szacunkowe funkcje
kosztowe dla szeregu ró˝nych instalacji
odzysku/unieszkodliwiania odpadów w zale˝noÊci od
ich zdolnoÊci przerobowych.
W poni˝szej tabeli spalarnie A i B oznaczajà nowe
instalacje odzyskujàce ciep∏o/energi´ elektrycznà (A)
oraz nowe instalacje odzyskujàce wy∏àcznie energi´

cieplnà (B). Zak∏ada si´, ˝e sk∏adowiska zosta∏y
zbudowane zgodnie z wymogami UE (spe∏niajà
wymagania techniczne).
Funkcje kosztów sà przedstawione w postaci
wzoru y = m(xi)b, gdzie y oznacza ca∏kowity koszt
inwestycji lub eksploatacji i utrzymania
(wyra˝onych w EUR), m i b sà sta∏ymi, x1 jest
projektowanà zdolnoÊcià przerobowà instalacji,

Tabela 7.4. Szacunkowe funkcje kosztowe dla ró˝nych instalacji odzysku/unieszkodliwiania odpadów w Europie*.
Instalacja

Funkcje kosztowe
Inwestycja (y)
eksploatacja
i utrzymanie (y)

Graniczne
wartoÊci
zdolnoÊci
przerobowej
instalacji (x)
[tys. ton/ rok]

Kompostownia polowa
Kompostownia komorowa
Instalacja do wytwarzania biogazu
Zak∏ad odzysku surowców wtórnych (sortownia odpadów
zmieszanych i zmieszanych surowców wtórnych)
Zak∏ad odzysku surowców wtórnych (sortownia – doczyszczanie – surowców wtórnych segregowanych u êród∏a)
Zak∏ad recyklingu odpadów z sektora budowlanego
Spalanie A
Spalanie B
Sk∏adowisko

y = 11427(x1) 0,5494
y = 42160(x1)0,5207
y = 27470(x1) 0,5854
y = 11411 (x1) 0,6226

y =12643(x2) -0,6701
y = 8965(x2) -0,5962
y = 10650 (x2) -0,5313
y = 7160 (x2) -0,5418

5–20
5–30
5–30
2,5–20

y = 33322(x1) 0,4734

y = 4681 (x2) -0,4804

2,5–20

y = 624 (x1) 0,7668
y = 9346 (x1) 0,754
y = 17778 (x1) 0,6757
y = 3863 (x1) 0,5719

y = 834 (x2) -0,4249
y = 1372 (x2) -0,333
y = 1572(x2) -0,3605
y = 1121 (x2) -0,4399

25–200
120–380
120–380
10–300

*Ceny podane w EURO. Informacje zebrane przez COWI A/S, Dania.
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a x2 jest rzeczywistà iloÊcià odpadów dostarczonà
do instalacji w ciàgu danego roku [w tonach/rok].
W przypadku sk∏adowisk x1 jest ca∏kowità
pojemnoÊcià (ch∏onnoÊcià) sk∏adowiska
w [tonach/rok], a koszty eksploatacji i utrzymania
okreÊlono dla Êredniej (uznanej jako reprezentatywna
dla wszystkich) kwatery sk∏adowania.
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Przyk∏ady funkcji kosztów

Wykresy poni˝ej pokazujà przyk∏ady funkcji kosztów
dla wymienionych wy˝ej instalacji. Koszty inwestycji
i koszty eksploatacji i utrzymania ka˝dej instalacji
zosta∏y przedstawione osobno.

Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce

Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami

75

7. Analiza opcji ekonomicznych i technologicznych

76

Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce

Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami

77

7. Analiza opcji ekonomicznych i technologicznych

78

Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce

Inne koszty

Nale˝y pami´taç, ˝e wytwarzanie „produktów” przez
wi´kszoÊç instalacji gospodarki odpadami jest
zwiàzane z kosztami (inwestycyjnymi, eksploatacji
i utrzymania opisanymi w niniejszym punkcie) oraz
przychodami (sprzeda˝ produktów).
Do produktów nale˝à materia∏y nadajàce si´ do
recyklingu, takie jak: papier, tektura, szk∏o, metal
i tworzywa sztuczne, które mo˝na sprzedaç po
cenach rynkowych. W innych przypadkach, jeÊli na
dany materia∏ nie ma ryneku zbytu (brak zdolnoÊci
przerobowych w kraju), jego recykling mo˝e
oznaczaç koszt (np. materia∏ trzeba b´dzie
wyeksportowaç).
Niektóre instalacje wytwarzajà inne produkty, jak
biogaz, nawozy pofermentacyjne czy kompost. Takie
produkty mo˝na sprzedaç bez dodatkowych kosztów
(np. dostarczajàc kompost rolnikom lub
wykorzystujàc go do kszta∏towania terenu itp).
Innych produktów ubocznych (odpadów
technologicznych) nie mo˝na sprzedaç, wi´c ich
zagospodarowanie b´dzie generowa∏o dodatkowe
koszty.
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W spalarniach powstajà popio∏y i ˝u˝el, które
zostajà wykorzystane w budownictwie lub sà
sk∏adowane na sk∏adowiskach. Pozosta∏oÊci
(odpady) powstajàce przy oczyszczaniu gazów
odlotowych (np. popio∏y lotne) równie˝ trzeba
wywieêç i sk∏adowaç na specjalnym sk∏adowisku
(sk∏adowisko odpadów niebezpiecznych nie zosta∏o
uwzgl´dnione w przedstawionym modelu),
poniewa˝ sà one klasyfikowane jako odpady
niebezpieczne.
Wreszcie, ze spalania odpadów w spalarniach i ze
spalania biogazu mo˝na odzyskaç energi´ w postaci
ciep∏a lub elektrycznoÊci. Odzyskanà energi´ mo˝na
wykorzystaç w samej instalacji lub sprzedaç krajowej
sieci energetycznej, klientom lokalnym lub okr´gowej
sieci ciep∏owniczej.

7.2 Identyfikacja potencjalnych
lokalizacji dla instalacji
gospodarki odpadami
Wytyczne

W ramach wymogów prawnych, zdefiniowanej
polityki i zadaƒ dla województwa, nale˝y okreÊliç
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lokalizacje g∏ównych rodzajów instalacji
gospodarki odpadami (patrz rozdzia∏ 1.3).
Celem tych dzia∏aƒ jest ustalenie ram w zakresie
planowania gospodarki odpadami dla
powiatów/gmin pozwalajàcych na realizacj´
wyznaczonych w planie wojewódzkim
priorytetów inwestycyjnych, co powinno sprawiç,
˝e proces planistyczny zaowocuje kompleksowym
i jak najbardziej odpowiednim planem dla
danego rejonu.
Wybór lokalizacji instalacji gospodarki odpadami

Wybór lokalizacji dla nowych instalacji gospodarki
odpadami jest bardzo istotnym problemem.
Nowoczesne technologie takich instalacji pozwalajà
na zapewnienie odpowiednich wymagaƒ w zakresie
ochrony Êrodowiska i zdrowia ludzi, ale wdro˝enie
nowoczesnych rozwiàzaƒ technologicznych wymaga
du˝ych zasobów, materia∏ów i sprz´tu. W zwiàzku
z tym priorytetem b´dzie ustalenie w∏aÊciwej
(i akceptowalnej spo∏ecznie) lokalizacji dla nowych
instalacji.
Sk∏adowiska

Oprócz ograniczeƒ w wykorzystaniu terenu,
najwa˝niejszà kwestià przy wyborze lokalizacji dla
sk∏adowiska b´dà warunki geograficzne, geologiczne
i hydrogeologiczne zapewniajàce odpowiednià
ochron´ Êrodowiska. Jednak ostateczna decyzja
wyboru lokalizacji spoÊród mo˝liwych wariantów
mo˝e zale˝eç od warunków spo∏ecznych
i ekonomicznych.
Wybór lokalizacji powinien byç taki, aby wybrane
miejsce zapewnia∏o bezpieczne sk∏adowanie
odpadów, jak najmniejszy wp∏yw na Êrodowisko,
ochron´ zdrowia ludzi, zabezpieczenie wód
gruntowych i powierzchniowych i aby by∏o jak
najmniej ucià˝liwe. Lokalizacja musi jednoczeÊnie
spe∏niaç wymogi planu gospodarki odpadami
obszaru/regionu, dla którego jest przeznaczona:
rozmiar odpowiadajàcy kosztom wdro˝enia projektu,
eksploatacji i utrzymania instalacji zgodnie
z obowiàzujàcymi wymaganiami.

Na przyk∏ad spalarnia powinna byç zlokalizowana
w miejscu, w którym ciep∏o wytworzone w wyniku
procesu termicznego przekszta∏cania odpadów
mo˝na odzyskaç poprzez zintegrowane wytwarzanie
ciep∏a i energii lub poprzez wytwarzanie pary wodnej
(odzysk energii z procesu spalania odpadów jest
obowiàzkowy). Inne kryteria lokalizacji dla spalarni
odpadów wià˝à si´ z (potencjalnym) wp∏ywem na
Êrodowisko i zdrowie ludzi. Sà to wymogi podobne
do wymogów wymienionych przy wyborze lokalizacji
dla sk∏adowiska.

7.3 Analiza przep∏ywu odpadów
Wytyczne

Analiza przep∏ywu odpadów (sposobu
post´powania z odpadami) jest narz´dziem
nieodzownym podczas badania ró˝nych
scenariuszy i dzia∏aƒ w dziedzinie gospodarki
odpadami. Jej celem jest przygotowanie
przejrzystego obrazu przysz∏ych sposobów
odzysku/unieszkodliwiania odpadów
i potrzebnego sprz´tu do zbierania i transportu
odpadów, w tym stacji prze∏adunkowych oraz
instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.
Analiza przep∏ywu odpadów opiera si´ na analizie
przep∏ywu odpadów sporzàdzonej podczas
wst´pnego badania okreÊlajàcego stan istniejàcy,
uwzgl´dnia przewidywany wzrost iloÊci odpadów
oraz proponowane zmiany i dzia∏ania w zakresie
gospodarki odpadami.

Uwagi

Analiza przep∏ywu odpadów obejmuje wszystkie
etapy gospodarki odpadami od zbierania, poprzez
transport i przekazywanie, do odzysku
i unieszkodliwiania w zasadzie wszystkich rodzajów
odpadów, w∏àcznie z surowcami wtórnymi.
Efektem analizy przep∏ywu odpadów jest opis
wp∏ywu na zmiany sposobu post´powania
z odpadami, proponowane do zastosowania dzia∏aƒ
w danym okresie planowania.

Inne instalacje

Lokalizacja innych instalacji powinna uwzgl´dniaç
podobne wymogi, bioràc jednak pod uwag´
specyfik´ technologicznà danej instalacji.
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7.4 Wst´pna analiza oddzia∏ywania
na Êrodowisko

• iloÊç wytworzonych odpadów poddanà
odzyskowi i unieszkodliwianiu.

Podstawy prawne

Uwagi

Rozporzàdzenie Ministra Ochrony Ârodowiska,
Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia 14 lipca
1998 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów inwestycji
szczególnie szkodliwych dla Êrodowiska i zdrowia
ludzi albo mogàcych pogorszyç stan Êrodowiska oraz
wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko tych inwestycji
(Dz. U. Nr 93 poz. 589) okreÊla list´ inwestycji, dla
których nale˝y przeprowadziç ocen´ oddzia∏ywania
na Êrodowisko. Instalacje gospodarki odpadami
znajdujà si´ na tej liÊcie.

Podobnie jak w przypadku analizy przep∏ywu
odpadów, wst´pna analiza oddzia∏ywania na
Êrodowisko ma sens tylko w przypadku
porównywania dwóch lub wi´cej scenariuszy (liczby
bezwzgl´dne nie pozwolà na jednoznaczne
okreÊlenie oddzia∏ywaƒ).

Wytyczne

Podczas porównywania ustalonych scenariuszy
gospodarki odpadami mo˝na pos∏u˝yç si´ wst´pnà
analizà oddzia∏ywania na Êrodowisko. Analiza ta
mo˝e pomóc w ocenie i wyborze odpowiedniego
scenariusza.
Wykonanie wst´pnej analizy oddzia∏ywania na
Êrodowisko b´dzie pomocnym narz´dziem przy
ocenie proponowanych w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami scenariuszy. Nie zwalnia to
jednak˝e z obowiàzku ustawowego
przeprowadzenia post´powania w sprawie oceny
oddzia∏ywania na Êrodowisko skutków realizacji
planów i programów (patrz rozdzia∏ 1.3
poradnika). Wst´pna analiza oddzia∏ywania nie
zastàpi równie˝ w∏aÊciwej oceny oddzia∏ywania,
której przeprowadzenie jest wymagane zgodnie
z obowiàzujàcymi przepisami dla projektowanych
instalacji.
Wst´pna analiza oddzia∏ywania na Êrodowisko
mo˝e obejmowaç m.in.:

• uwalnianie gazów cieplarnianych, w∏àcznie
z CO2 i metanem,
• wp∏yw na jakoÊç powietrza, np. emisja
py∏ów,
• wp∏yw na jakoÊç wód podziemnych,
• wp∏yw na jakoÊç wód powierzchniowych,
• wp∏yw na zdrowie i bezpieczeƒstwo,
• wp∏yw na stan akustyczny Êrodowiska,
• wp∏yw na przyrod´ (flora i fauna),
• wp∏yw zwiàzany ze zwi´kszonym ruchem
pojazdów,
• wp∏yw na krajobraz i sàsiedztwo obiektu,
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7.5 Wst´pna analiza finansowa
Wytyczne

Analiza finansowa badanych scenariuszy jest
elementem pomocniczym przy ocenie
i póêniejszym wyborze scenariusza.
Analiza finansowa mo˝e uwzgl´dniaç szacunki
dotyczàce m.in.:

• nak∏adów inwestycyjnych niezb´dnych do
zrealizowania scenariusza (w poszczególnych
okresach), np. inwestycje w zakresie
zbierania, transportu (w tym stacje
prze∏adunkowe) lub instalacje do odzysku
czy unieszkodliwiania odpadów,
• nak∏adów potrzebnych na zamkni´cie
i rekultywacj´ sk∏adowisk nie spe∏niajàcych
wymogów,
• nak∏adów inwestycyjnych powtarzajàcych si´
w czasie, np. otwieranie i zamykanie kwater
na sk∏adowiskach,
• nak∏adów reinwestycyjnych w czasie,
• kosztów eksploatacji, np. wynagrodzenie,
paliwo oraz inne koszty bie˝àce,
• kosztów utrzymania, np. koszty napraw,
• kosztów kapita∏owych, w∏àcznie ze sp∏atà
odsetek i amortyzacji.
Istotne jest okreÊlenie po˝àdanego stopnia
szczegó∏owoÊci analizy finansowej i stosowanie
go przy wszystkich badanych scenariuszach.
Nale˝y przyjàç podstawowe za∏o˝enia dotyczàce
sposobu finansowania scenariusza, np. udzia∏
Êrodków w∏asnych i pochodzàcych
z zewn´trznych (krajowych i zagranicznych)
êróde∏ finansowania. Nale˝y równie˝ przyjàç
za∏o˝enia dotyczàce szeregu czynników
ekonomicznych takich jak stopa inflacji, stopy
oprocentowania, okresy amortyzacji itp.
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7. Analiza opcji ekonomicznych i technologicznych
Uwagi

W miar´ mo˝liwoÊci analiza finansowa powinna
operowaç danymi wg aktualnej wartoÊci netto
(NPV). Umo˝liwi to porównanie ró˝nych profili
niezale˝nie od stopy inflacji i czasu trwania
inwestycji.
Wynikiem analizy b´dzie ca∏kowity koszt ka˝dego
scenariusza, porównywalny w ramach ogólnych
ograniczeƒ samej analizy i oparty na aktualnej
wartoÊci netto.
Do analizy finansowej nale˝y stosowaç (je˝eli
tylko sà dost´pne) jednostkowe wskaêniki
dostosowane do warunków regionalnych.
Pozosta∏e koszty podstawowe i koszty zwiàzane
z wybranymi technologiami (zbieranie,
transport/prze∏adunek, odzysk i unieszkodliwianie
odpadów) nale˝y uzyskaç z innych êróde∏.
Nale˝y pami´taç, ˝e analizy NPV majà swoje
ograniczenia, wi´c nale˝y je stosowaç ostro˝nie.

WysokoÊç przysz∏ych op∏at mo˝na ustaliç na
podstawie planowanych kosztów ró˝nymi
metodami. Oszacowanie wysokoÊci przysz∏ych op∏at
powinno w miar´ mo˝liwoÊci opieraç si´ na tych
samych zasadach, wed∏ug których zosta∏y ustalone
op∏aty obecne.
Plan gospodarki odpadami mo˝e równie˝
uwzgl´dniaç zmiany w systemie op∏at, lecz na tym
etapie procesu planowania b´dzie lepiej przyjàç
identyczne zasady dla systemu istniejàcego
i planowanego.

7.6 Dost´pnoÊç finansowa
Wytyczne

Analizà uzupe∏niajàcà analiz´ finansowà powinna
byç analiza dost´pnoÊci finansowej, w której
obecne koszty i op∏aty za wywóz
i zagospodarowanie odpadów zostanà
porównane z op∏atami przewidywanymi
(po uwzgl´dnieniu zmian w systemie gospodarki
odpadami) oraz poziomem op∏at, który b´dzie
jeszcze „akceptowany” przez wytwórcow
odpadów.
WysokoÊç obecnych kosztów i op∏at powinna byç
podana w opisie obecnego systemu (stanu
istniejàcego gospodarki odpadami, w miar´
mo˝liwoÊci z podzia∏em na poszczególne
gminy/powiaty) b´dàcego cz´Êcià wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami. Zak∏ada si´, ˝e
obecne koszty i op∏aty rzeczywiÊcie
odzwierciedlajà koszty istniejàcego systemu
gospodarki odpadami.
Przysz∏e (planowane) koszty nale˝y oszacowaç
wed∏ug opisu podanego w poprzednim rozdziale,
uwzgl´dniajàc wszystkie koszty przysz∏ego
systemu gospodarki odpadami.
Analiza dost´pnoÊci finansowej powinna objàç
g∏ównych u˝ytkowników systemu gospodarki
odpadami. Na podstawie jej wyników b´dzie
mo˝na podjàç decyzje dotyczàce przysz∏ego
systemu gospodarki odpadami.
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8. D∏ugoterminowy program
strategiczny (12 lat)
Streszczenie:
Opracowaç d∏ugoterminowy program
strategiczny opisujàcy rozwój systemu
gospodarki odpadami
w ciàgu najbli˝szych 12 lat.
Program d∏ugoterminowy powinien
opisywaç rozwój struktury organizacyjnej gospodarki odpadami.
Program powinien opisywaç rozwój
systemu zbierania odpadów.
Program powinien opisywaç zapotrzebowanie na nowe instalacje odzysku i
unieszkodliwiania odpadów.

z wy˝ej opisanym rozwojem
i zapotrzebowaniami.
Program d∏ugoterminowy powinien
tak˝e uwzgl´dniaç kwesti´ lokalizacji
nowych instalacji, choç nie musi okreÊlaç tych lokalizacji dok∏adnie.
Cz´Êcià programu strategicznego mo˝e
byç plan zamkni´cia i rekultywacji istniejàcych instalacji (np. sk∏adowisk nie
spe∏niajàcych wymagaƒ technicznych
czy „dzikich” wysypisk).
Przygotowaç harmonogram dzia∏aƒ.

Nale˝y przygotowaç prognozy kosztów
inwestycyjnych i innych zwiàzanych

Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami
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8. D∏ugoterminowy program strategiczny (12 lat)
Planowanie gospodarki odpadami jest zwiàzane
z d∏ugoterminowym planowaniem infrastruktury,
du˝ymi inwestycjami i d∏ugimi horyzontami
czasowymi procesu planowania.
Przygotowanie procedur planowania dla budowy
spalarni, regionalnej instalacji unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych lub lokalizacji nowego
sk∏adowiska (uwzgl´dniajàce koniecznoÊç uzyskania
akceptacji spo∏ecznej) zabiera bardzo du˝o czasu.
Procedury planowania, w∏àcznie z ocenami
oddzia∏ywania na Êrodowisko, projektami i innymi
planami mo˝na zakoƒczyç w ciàgu stosunkowo
nied∏ugiego czasu, np. czterech lat. Potem nast´puje
podpisywanie umów, budowa, testy i oddanie do
eksploatacji. Dopiero wtedy mo˝na zauwa˝yç
i oceniç rzeczywiste zmiany i ich wp∏yw na sposób
post´powania z odpadami.
Wiele opcji trzeba b´dzie szczegó∏owo
przeanalizowaç, wymieniajàc si´ doÊwiadczeniami
z innymi regionami, miastami i krajami. Cz´sto
przydatne jest zidentyfikowanie obszarów
wymagajàcych uzyskania dodatkowych informacji
i przeprowadzenia dalszych badaƒ przed podj´ciem
konkretnych dzia∏aƒ.
W kolejnych rozdzia∏ach poradnika opisano powody,
dla których plan gospodarki odpadami powinien
sk∏adaç si´ z d∏ugoterminowego programu
strategicznego i krótkoterminowego planu dzia∏aƒ.

8.1 Za∏o˝enia ogólne
Wytyczne

D∏ugoterminowy program strategiczny nale˝y
opracowaç tak, aby by∏ zgodny z innymi
d∏ugoterminowymi planami i programami
(np. z programami ochrony Êrodowiska
i z krajowym planem gospodarki odpadami,
a tak˝e z planami zagospodarowania
przestrzennego).
Podstawowym zadaniem d∏ugoterminowego
programu strategicznego jest okreÊlenie
d∏ugoterminowego rozwoju systemu gospodarki
odpadami w województwie. Program powinien
odnosiç si´ do regionów geograficznych
okreÊlonych w planie gospodarki odpadami,
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a tak˝e do polityki i celów wytyczonych przez
odpowiednie w∏adze polityczne.
Przygotowany na podstawie analizy stanu
istniejàcego gospodarki odpadami
i zidentyfikowanych problemów d∏ugoterminowy
program strategiczny powinien okreÊlaç
nast´pujàce podstawowe zagadnienia:

• potrzeb´ opracowania lub modyfikacji
struktury organizacyjnej sektora gospodarki
odpadami,
• potrzeby w zakresie wdro˝enia lub
modyfikacji systemu zbierania odpadów,
• potrzeby w zakresie budowy nowych
instalacji do odzysku,
• potrzeby w zakresie budowy nowych
instalacji unieszkodliwiania odpadów,
• zamykanie istniejàcych instalacji
(w tym sk∏adowisk odpadów),
• finansowanie nowych instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów oraz
mechanizmy zwrotu nak∏adów.
D∏ugoterminowy program strategiczny powinien
byç opracowany na okres 12 lat.
Ogólnie przy planowaniu i projektowaniu
pewnych rodzajów instalacji systemu gospodarki
odpadami (zw∏aszcza sk∏adowisk odpadów,
instalacji unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych i spalarni odpadów) nale˝y
uwzgl´dniaç czynniki ekonomiczne (w tym
szczególnie optymalizacj´ ekonomii skali
inwestycji). Pozosta∏e typy instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów majà charakter
bardziej lokalny i powinny byç budowane
w pobli˝u g∏ównych êróde∏ wytwarzania odpadów.
Taki sposób post´powania wymaga Êcis∏ej
wspó∏pracy na poziomie regionalnym (pomi´dzy
gminami, powiatami lub województwami)
i powinien byç uwzgl´dniony w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami, podsumowujàcym
potrzeby w zakresie budowy i lokalizacji instalacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Wojewódzki d∏ugoterminowy program
strategiczny powinien zawieraç zalecenia zawarte
w lokalnych d∏ugoterminowych programach
strategicznych dotyczàce zagadnieƒ o charakterze
regionalnym.
Uwagi

Kolejne rozdzia∏y poradnika opisujà wy˝ej
wymienione aspekty d∏ugoterminowego programu
strategicznego.
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8.2 Zmiana struktury organizacyjnej
Wytyczne

Celem tej cz´Êci programu strategicznego jest
okreÊlenie potrzeb restrukturyzacji systemu
gospodarki odpadami i oszacowanie kosztów
restrukturyzacji.
Potrzeby zmian w strukturze organizacyjnej mogà
wyst´powaç na trzech poziomach:

• poziomie w∏adz planistycznych
(wojewódzkich),
• w zakresie zarzàdzania gospodarkà
odpadami na obszarze administracyjnym
województwa – podzia∏ odpowiedzialnoÊci
i zadaƒ pomi´dzy sektor publiczny
i prywatny,
• w ramach organizacji skupiajàcej kilka
jednostek administracyjnych i/lub
przedsi´biorstwa sektora odpadowego.
D∏ugoterminowy program strategiczny powinien
poruszaç nast´pujàce problemy:
• okreÊlenie sposobu organizacji i zarzàdzania
przysz∏ymi pracami planistycznymi
i zadaniami operacyjnymi,
• stworzenie niezale˝nego wydzia∏u
gospodarki odpadami oraz wyznaczenie
jego odpowiedzialnoÊci i zadaƒ,
• zacieÊnienie wspó∏pracy pomi´dzy
poszczególnymi wydzia∏ami urz´du,
• realizacja programu doskonalenia kadr m.in.
poprzez szkolenia specjalistyczne.
Podstawowe pytania z dziedziny zarzàdzania
gospodarkà odpadami brzmià:
• Czy prace (zadania, us∏ugi) powinien
wykonywaç sektor publiczny, czy
zaanga˝owaç sektor prywatny?
• Jakie dziedziny sà odpowiednie dla sektora
prywatnego (np. zbieranie, transport,
prowadzenie lokalnych instalacji
odzysku/unieszkodliwiania odpadów)?
• Jak koordynowaç i kontrolowaç prywatnych
przedsi´biorców Êwiadczàcych us∏ugi?
• Kwesti´ organizacji przetargów, zwrotu
nak∏adów, op∏at za wywóz
i zagospodarowanie odpadów.
Zagadnienia dotyczàce wspó∏pracy regionalnej
mogà obejmowaç:
• wspó∏prac´ kilku jednostek
administracyjnych lub kilku przedsi´biorstw
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w sektorze odpadowym umo˝liwiajàcà np.
zorganizowanie i prowadzenie wybranych
instalacji gospodarki odpadami,
• kwestie zadaƒ sà odpowiednich dla
zwiàzków obejmujàcych kilka jednostek
administracyjnych,
• okreÊlenie warunków, zasad i wymogów
technicznych wspó∏pracy regionalnej.
Uwagi

Zalecenie pewnej konkretnej struktury organizacyjnej
dla województwa ze wzgl´du na istniejàce ró˝nice
gospodarcze, w poziomie rozwoju,
w umiej´tnoÊciach zatrudnionego personelu,
istniejàcych systemach gospodarki odpadami itp. jest
bardzo trudne lub nawet niemo˝liwe.

8.3 Systemy zbierania odpadów
Wytyczne

Celem tej cz´Êci programu strategicznego jest
ustalenie potencjalnej potrzeby wspólnych
regionalnych systemów zbierania odpadów,
oszacowanie kosztów zwiàzanych z tà
dzia∏alnoÊcià oraz ustalenie zakresu dzia∏alnoÊci.
Województwo mo˝e wp∏ywaç na system
gospodarki odpadami w danym regionie
inicjujàc/wprowadzajàc dzia∏ania w zakresie
budowy regionalnych systemów zbierania
niektórych okreÊlonych rodzajów odpadów. Taki
system mo˝e na przyk∏ad obejmowaç odpady
niebezpieczne (powstajàce w zak∏adach
przemys∏owych, zak∏adach opieki zdrowotnej czy
w gospodarstwach domowych).
Systemy zbierania odpadów powinny byç
finansowane z op∏at u˝ytkowników i mogà byç
prowadzone przez prywatnych wykonawców,
wy∏onionych w przetargu opartym na kryteriach
najlepszej ceny i jakoÊci oferowanych us∏ug.
W d∏ugoterminowym programie strategicznym
nale˝y zaplanowaç i uwzgl´dniç wdro˝enie takich
systemów zbierania odpadów.
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8. D∏ugoterminowy program strategiczny (12 lat)
8.4 Nowe instalacje odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
Wytyczne

Celem tej cz´Êci programu strategicznego jest
okreÊlenie potrzeb w zakresie budowy nowych
instalacji do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów w danym regionie, wyznaczenie ich
lokalizacji oraz oszacowanie kosztów
inwestycyjnych.
Polityka gospodarki odpadami oraz cele i zadania
planu gospodarki odpadami okreÊlajà znaczenie
danej instalacji dla ca∏ego systemu.
Województwo powinno okreÊliç zdolnoÊç
przerobowà instalacji i ustaliç horyzont czasowy
dla ich budowy i rozpocz´cia eksploatacji. JeÊli
horyzont czasowy pokrywa si´ cz´Êciowo
z krótkoterminowym programem dzia∏aƒ, takie
zadanie powinno zostaç w nim uwzgl´dnione.
Niezb´dne wydajnoÊci instalacji odzysku
i unieszkodliwiania dla poszczególnych rodzajów
odpadów nale˝y okreÊliç na podstawie
wydajnoÊci istniejàcych instalacji na koniec okresu
planowania i na podstawie przewidywanej iloÊci
wytworzonych odpadów.
Ogólne szacunki kosztów nale˝y podaç osobno
dla instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów.
Uwagi
Instalacje regionalne obs∏ugujà zwykle nie mniej
ni˝ 100 000 mieszkaƒców i charakteryzujà si´
stosunkowo d∏ugim (trwajàcym nierzadko 15–20
lat) czasem eksploatacji, mo˝na do nich zaliczyç
np.:

• sk∏adowiska odpadów,
• spalarnie,
• wi´ksze instalacje do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów (w tym
odpadów niebezpiecznych).
WydajnoÊç (zdolnoÊç przerobowa) przysz∏ej
instalacji regionalnej dla danych rodzajów
odpadów powinna byç równa:
• strumieniowi odpadów wytwarzanych na
koniec okresu planowania lub na koniec
okresu eksploatacji instalacji,
• minus wydajnoÊç istniejàcych instalacji na
koniec okresu planowania,
• plus wydajnoÊç istniejàcych instalacji, które
majà zostaç zamkni´te podczas okresu
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planowania (np. zape∏nienie sk∏adowiska lub
wygaÊni´cie umowy podpisanej z innymi
instalacjami),
• plus rezerwa na nieprzewidziane
wydarzenia.

8.5 Lokalizacja instalacji
Podstawy prawne

Zgodnie z ustawà o odpadach plan gospodarki
odpadami powinien okreÊlaç konkretne dzia∏ania
podejmowane w ramach systemu gospodarki
odpadami, w tym dzia∏ania w zakresie budowy
instalacji do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Wszystkie nowe inwestycje muszà byç lokalizowane
zgodnie z zapisami planów wy˝szego szczebla
(gospodarki odpadami i zagospodarowania
przestrzennego), a tak˝e byç zgodne z miejscowym
planem zagospodarowania przestrzennego danej
gminy. Dla nowo projektowanych obiektów
gospodarki odpadami wymagane jest
przeprowadzenie procedury oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko. Procedura ustalania warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu musi byç
zgodna z ustawà o zagospodarowaniu
przestrzennym i byç zakoƒczona prawomocnà
decyzjà w∏aÊciwego wójta/burmistrza lub prezydenta
miasta. Dlatego konieczna jest, szczególnie
w przypadku ustalania lokalizacji planowanych
instalacji, Êcis∏a wspó∏praca specjalistów
ds. planowania przestrzennego i ds. gospodarki
odpadami (zarówno szczebla wojewódzkiego,
powiatowego, jak i gminnego).
Wytyczne

Kwestia lokalizacji przysz∏ych instalacji jest bardzo
wa˝na, ale jest nie jedynà, jakà nale˝y
rozstrzygnàç.
Program strategiczny nie musi precyzyjnie
okreÊlaç konkretnych lokalizacji dla ka˝dej
planowanej instalacji (np. numerów
ewidencyjnych dzia∏ek terenu przeznaczonych
pod lokalizacj´). Wystarczà ogólne wytyczne
i uwzgl´dnienie tej kwestii w zadaniach
krótkoterminowego planu dzia∏ania.
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Przy rozwa˝aniu lokalizacji nowych instalacji
nale˝y braç pod uwag´ mo˝liwoÊç/koniecznoÊç
wprowadzania zmian w istniejàcych planach
zagospodarowania przestrzennego i procedury
administracyjne zwiàzane z uchwalaniem takich
zmian. Procedury te sà okreÊlone zapisami ustawy
o zagospodarowaniu przestrzennym
i uwzgl´dniajà uczestnictwo spo∏eczeƒstwa
w procesie ustanawiania zmian planu
zagospodarowania przestrzennego (patrz te˝
rozdzia∏ 1).
W∏aÊciwy wybór lokalizacji i ustalenie warunków
zabudowy i zagospodarowania terenu jest
procedurà czasoch∏onnà i dlatego nale˝y jà
uwzgl´dniç w zadaniach krótkoterminowego
planu dzia∏ania.
W trakcie przeprowadzania badaƒ
i przygotowywania propozycji lokalizacji nowych
instalacji, nale˝y uwzgl´dniç nast´pujàce
zagadnienia:

8.6 Przyk∏ad: Regionalne instalacje
przetwarzania odpadów
niebezpiecznych
Podstawy prawne

G∏ównym celem dyrektywy Rady 91/689/EWG
w sprawie odpadów niebezpiecznych25 (patrz
za∏àcznik 1 poradnika) jest sformu∏owanie wspólnej
definicji odpadów niebezpiecznych i wprowadzenie
wi´kszej harmonizacji w zakresie gospodarki takimi
odpadami (zapisy/wymagania dyrektywy zosta∏y
przetransponowane do prawa krajowego).
Wytyczne

Dzia∏ania podj´te w celu ustanowienia
instytucjonalnej struktury nadzoru nad
gospodarkà odpadami niebezpiecznymi na
szczeblu wojewódzkim obejmujà:

• problem NIMBY (Nie Na Moim Podwórku),
• przejrzystoÊç procesu decyzyjnego i jego
wymogów,
• uczestnictwo spo∏eczeƒstwa, kszta∏cenie
i zaanga˝owanie w proces decyzyjny przed
opublikowaniem dokumentu okreÊlajàcego
propozycje lokalizacji (wniosku o ustalenie
warunków zabudowy i zagospodarowania
terenu).

• stworzenie wojewódzkiej bazy danych
zawierajàcej informacje o pochodzeniu,
iloÊci i rodzajach wytwarzanych odpadów
niebezpiecznych (w ramach bazy danych
o odpadach i gospodarce odpadami),
• stworzenie wojewódzkiej bazy danych
zawierajàcej informacje o instalacjach
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
z podzia∏em na rodzaje instalacji oraz
informacjà o spe∏nianiu przez nie wymogów
prawnych (w ramach bazy danych
o odpadach i gospodarce odpadami),
• zatwierdzanie w drodze decyzji programów
gospodarowania odpadami
niebezpiecznymi26,
• przeglàdy ekologiczne istniejàcych instalacji
i (na tej podstawie) wydawanie decyzji
administracyjnych obligujàcych
prowadzàcych instalacje do przedstawienia
planów osiàgni´cia zgodnoÊci
z wymaganiami ochrony Êrodowiska,
• wydawanie decyzji administracyjnych
w zakresie budowy, dopuszczenia do

Uwagi

OkreÊlajàc potrzeby w zakresie lokalizacji przysz∏ych
instalacji, wystarczy wspomnieç w planie
strategicznym, ˝e np. w danym okresie b´dà
potrzebne dwa sk∏adowiska, jedno w pó∏nocnej,
a drugie w po∏udniowej cz´Êci omawianego regionu
geograficznego (województwa).
Nabycie praw do lokalizacji powinno byç
zadaniem uwzgl´dnionym w krótkoterminowym
planie dzia∏ania, pozwala to na zapewnienie 4–6
letniego okresu planowania wystarczajàcego dla
Êrednich i du˝ych instalacji gospodarki
odpadami.
25

Wytyczne w zakresie wdro˝enia dyrektywy w sprawie odpadów niebezpiecznych znajdujà si´ w „Podr´czniku do wdra˝ania przepisów
Êrodowiskowych UE”.
26
Wojewoda jest organem pierwszej instancji w sprawach dotyczàcych przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco oddzia∏ywaç na Êrodowisko,
dla których obowiàzek sporzàdzenia raportu oddzia∏ywania na Êrodowisko wynika z przepisów prawa, a tak˝e w sprawach dotyczàcych
korzystania z instalacji zlokalizowanych na terenie zak∏adów zaliczanych do tych przedsi´wzi´ç.
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8. D∏ugoterminowy program strategiczny (12 lat)
eksploatacji oraz warunków eksploatacji
instalacji,
• wydawanie decyzji administracyjnych na
prowadzenie dzia∏alnoÊci w zakresie
odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
• zatwierdzanie instrukcji eksploatacji
sk∏adowisk odpadów,
• wydawanie zgody na zamkni´cie sk∏adowisk
odpadów lub ich wydzielonej cz´Êci.
Uwagi

Dane i informacje okreÊlajàce zarówno iloÊciowo-jakoÊciowà charakterystyk´ poszczególnych
wytwarzanych w kraju rodzajów odpadów
niebezpiecznych, jak i sposoby ich odzysku i/lub
unieszkodliwiania sà w chwili obecnej niekompletne.
Przyk∏ad

W przyk∏adzie za∏o˝ono (na podstawie dost´pnych
danych27 oraz szacunków w∏asnych) nast´pujàcy
podzia∏ strumienia odpadów niebezpiecznych,
wytwarzanych w Polsce, z punktu widzenia rodzajów
technologii ich odzysku i unieszkodliwiania:

• 15% strumienia odpadów niebezpiecznych
(trafiajàcego do systemu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi) b´dzie wymaga∏o
unieszkodliwiania fizycznego/chemicznego,
• 25% b´dzie wymaga∏o przekszta∏cenia
termicznego (spalania),
• 60% b´dzie mog∏o byç unieszkodliwiane
poprzez sk∏adowanie (w tym 10% po
stabilizacji – obróbce fizykochemicznej).
Scenariusz rozwoju

Jeden z mo˝liwych scenariuszy organizacji krajowego
systemu gospodarki odpadami niebezpiecznymi
zak∏ada budow´ nast´pujàcych instalacji28:

• jedna regionalna instalacja
odzysku/unieszkodliwiania zlokalizowana
w pó∏nocnej cz´Êci kraju,
• dwie regionalne instalacje
odzysku/unieszkodliwiania zlokalizowane
w po∏udniowej cz´Êci kraju,
• regionalne instalacje przyjmowania odpadów
(stacje prze∏adunkowe),
27

G∏ównie danych pochodzàcych z G∏ównego Urz´du Statystycznego.
Nale˝y podkreÊliç, ˝e wybór iloÊci instalacji powinien wynikaç z krajowego planu gospodarki odpadami (który b´dzie uchwalony pod koniec 2002 r.), jak i w konsekwencji – z wojewódzkich planów gospodarki odpadami.
20
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• pi´ç regionalnych spalarni odpadów
medycznych.
Do potencjalnych êróde∏ finansowania omawianego
systemu nale˝y zaliczyç:

• zasoby w∏asne,
• fundusze Êrodowiskowe (NFOÂ i GW
czy fundusze wojewódzkie),
• kredyty komercyjne,
• zasoby bud˝etowe,
• êród∏a zagraniczne.
Dost´pnoÊç funduszy na rozwój zintegrowanej sieci
instalacji unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych wymaga szczegó∏owej analizy.
W d∏u˝szej perspektywie mo˝na si´ spodziewaç, ˝e
wraz z poprawà wyników gospodarczych w kraju
wi´kszà rol´ b´dà odgrywa∏y w∏asne zasoby
przedsi´biorstw i kredyty komercyjne. Usprawnienia
prowadzàce do skutecznego egzekwowania
przepisów dotyczàcych odpadów niebezpiecznych
spowodujà, ˝e inwestycje w tej dziedzinie stanà si´
bardziej atrakcyjne.
Przeszkody w planowaniu systemu

Wyst´puje uzasadniona obawa (bioràc pod uwag´
zarówno doÊwiadczenia krajowe, jak i paƒstw
cz∏onkowskich UE), ˝e planowanie (jak i lokalizacja,
budowa i eksploatacja) instalacji gospodarki
odpadami niebezpiecznymi napotka wiele przeszkód:
Po pierwsze, utworzenie instalacji gospodarki
odpadami niebezpiecznymi b´dzie wymaga∏o
poÊwi´cenia szczególnej uwagi kwestii regionalnej
wspó∏pracy i wspólnego ponoszenia kosztów.
Planowanie i projektowanie instalacji wymaga
sporzàdzenia wiarygodnych prognoz dotyczàcych
spodziewanych iloÊci i rodzajów odpadów
niebezpiecznych wymagajàcych unieszkodliwiania.
Du˝ego nak∏adu pracy b´dzie wymaga∏o
zidentyfikowanie obszarów us∏ug i potencjalnych
klientów instalacji regionalnych.
Znacznych trudnoÊci mo˝na si´ spodziewaç podczas
procesu planowania instalacji gospodarki odpadami
niebezpiecznymi. Prawdopodobny jest sprzeciw
spo∏eczeƒstwa wobec lokalizacji wybranych pod
budow´ zintegrowanych instalacji
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odzysku/unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych. Taki sprzeciw mo˝e opóêniç
oddanie instalacji do u˝ytku. Okres planowania mo˝e
wynosiç 4–6 lat.
Poszczególne regiony sà zobowiàzane zapewniç
dost´p do instalacji odzysku/unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych. Takie ograniczenia
w planowaniu zwi´kszajà potrzeb´ wspó∏pracy
pomi´dzy regionami.
Podczas planowania instalacji odzysku/unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych nale˝y pami´taç, aby nie
zaplanowaç zbyt du˝ych mocy przerobowych.
Z doÊwiadczeƒ paƒstw cz∏onkowskich UE wynika, ˝e
w praktyce do systemu trafia zaledwie 40%
wytwarzanych odpadów niebezpiecznych i ˝e
z czasem poszczególne sektory gospodarki b´dà
dà˝y∏y do ograniczenia kosztów poprzez znalezienie
innych (alternatywnych) rozwiàzaƒ w zakresie
gospodarki odpadami niebezpiecznymi (np. zmiany
technologiczne, ograniczanie powstawania itp.).
Dlatego te˝ w miar´ up∏ywu czasu iloÊç odpadów
niebezpiecznych trafiajàcych do systemu centralnych
instalacji odzysku/unieszkodliwiania odpadów
niebezpiecznych b´dzie raczej maleç ni˝ wzrastaç.

8.7 Zamykanie istniejàcych instalacji
Wytyczne

Cz´Êcià wojewódzkiego d∏ugoterminowego
programu strategicznego mo˝e byç plan
zamkni´cia istniejàcych instalacji (np. sk∏adowisk
nie spe∏niajàcych wymogów i „dzikich” wysypisk).
Taki plan powinien byç zgodny z planami budowy
nowych instalacji odzysku i unieszkodliwiania
odpadów, tak aby dany region zawsze
dysponowa∏ wystarczajàcymi zdolnoÊciami
przerobowymi.
Procedura zamykania/modernizacji istniejàcych
instalacji powinna byç oparta o wyniki
przeglàdów ekologicznych i wydawanych na ich
podstawie decyzji administracyjnych obligujàcych
prowadzàcych instalacje do okreÊlonych dzia∏aƒ
(np. przedstawienia planów osiàgni´cia
zgodnoÊci z wymaganiami ochrony Êrodowiska
lub planów zamkni´cia i rekultywacji).
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8.8 Finansowanie, zwrot nak∏adów
Podstawy prawne

Ustawa o odpadach stanowi, ˝e plan gospodarki
odpadami powinien uwzgl´dniaç Êrodki potrzebne
do wykonania wytyczonych w nim zadaƒ, w∏àcznie
z ustaleniem dost´pnych êróde∏ finansowania.
Wytyczne

Zgodnie z ogólnie przyj´tà zasadà
„zanieczyszczajàcy p∏aci” (wynikajàcà z ustawy
– Prawo ochrony Êrodowiska), wszystkie przysz∏e
koszty zwiàzane z gospodarkà odpadami
powinny byç ponoszone przez u˝ytkowników
systemu gospodarki odpadami, tzn. przez
gospodarstwa domowe, instytucje handlowe
i publiczne, przedsi´biorstwa, przemys∏ itp.
Oznacza to, ˝e nale˝y wprowadziç lub utrzymaç
skuteczny mechanizm zwrotu nak∏adów, który
sk∏oni u˝ytkowników do finansowania systemu
gospodarki odpadami. Jest to mo˝liwe tylko
wtedy, gdy wniesione op∏aty pokrywajà ca∏oÊç
albo przynajmniej wi´kszà cz´Êç kosztów systemu
gospodarki odpadami.
Najlepiej, gdy mechanizm zwrotu nak∏adów jest
zarzàdzany przez jednostk´ publicznà
(samodzielny wydzia∏ gospodarki odpadami,
publiczny podmiot zajmujàcy si´ gospodarkà
odpadami lub zwiàzek kilku jednostek
administracyjnych). Zapewni to odpowiednie
zbieranie Êrodków, które pokryjà koszty
dzia∏alnoÊci i utrzymania, a tak˝e zapewnià
fundusze na przysz∏e inwestycje w sektorze
gospodarki odpadami.
W zwiàzku z tym d∏ugoterminowy program
strategiczny powinien zawieraç zapisy dotyczàce
zasad przysz∏ego finansowania dzia∏aƒ w sektorze
gospodarki odpadami, w∏àcznie z inwestycjami
oraz kosztami eksploatacji i utrzymania.
D∏ugoterminowy program strategiczny powinien
równie˝ uwzgl´dniç Êrodki na rozwój
mechanizmu zwrotu nak∏adów dla wszystkich
g∏ównych rodzajów u˝ytkowników systemu
gospodarki odpadami.
Uwagi

Województwo ma ograniczony wp∏yw na gospodark´
odpadami komunalnymi w podleg∏ych mu
jednostkach administracyjnych, poniewa˝ ta
odpowiedzialnoÊç spoczywa g∏ównie na gminach.
89
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Województwo mo˝e jednak mieç wp∏yw na rozwój
w tej dziedzinie, zalecajàc wdra˝anie systemów
wspólnych.
Aby zapewniç utrzymanie kontroli politycznej,
mo˝liwoÊci pozyskania kapita∏u (m.in. uzyskania
dotacji i kredytów preferencyjnych) i wyrównania
op∏at u˝ytkowników w okresach wzmo˝onych
inwestycji, najlepszym rozwiàzaniem jest powierzenie
w∏adzom publicznym wdro˝enia i prowadzenia
mechanizmu zwrotu nak∏adów.
Ârodki finansowe kontrolowane przez takie
mechanizmy zostanà wykorzystane do pokrycia
kosztów prowadzenia systemu gospodarki
odpadami, w∏àczajàc w to wynagrodzenie
wynikajàce z podpisanych umów ze spó∏kami
prywatnymi zajmujàcymi si´ zbieraniem, transportem
i prowadzeniem instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.

np. w zakresie zmian struktury organizacyjnej czy
budowy nowych instalacji gospodarki odpadami.
W trakcie opracowywania harmonogramu nale˝y
okreÊliç decyzje strategiczne wytyczajàc konkretne
dzia∏ania, czas potrzebny na ich realizacj´ oraz
odpowiedzialnych za ich wykonanie.
Harmonogram d∏ugoterminowy powinien
obejmowaç okres dwunastu lat i opisywaç
g∏ówne dzia∏ania podj´te w trakcie tego okresu.
Pierwsze cztery lata zostanà opisane szczegó∏owo
w krótkoterminowym programie dzia∏ania.
W harmonogramie dobrze jest umieÊciç
szacowane koszty inwestycyjne zwiàzane
z poszczególnymi planowanymi dzia∏aniami.

Przyk∏ady

W poni˝szej tabeli przedstawiono prosty przyk∏ad
d∏ugoterminowego harmonogramu dzia∏aƒ.

8.9 Harmonogram dzia∏aƒ
Wytyczne

Harmonogram wykonania zadaƒ jest ostatnim
elementem d∏ugoterminowego programu
strategicznego. Podsumowuje on potrzeby

Rysunek 6. Przyk∏adowy harmonogram dzia∏aƒ d∏ugoterminowych.
Rok

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Dzia∏ania krótkoterminowe
(patrz oddzielny harmonogram)
Budowa stacji prze∏adunkowej
dla odpadów niebezpiecznych
Wyznaczenie lokalizacji
nowego sk∏adowiska
Studium wykonalnoÊci
dla spalarni
Wyznaczenie lokalizacji spalarni
Budowa spalarni
Weryfikacja d∏ugoterminowego
planu strategicznego

90

Planowanie Gospodarki Odpadami w Polsce

9. Krótko-terminowy plan
dzia∏ania (4 lata)
Streszczenie:
Krótkoterminowy plan dzia∏ania
powinien uwzgl´dniaç wszystkie
rodzaje odpadów i powinien opisywaç:
• Êrodki podejmowane w celu
ograniczenia i zapobiegania
wytwarzania odpadów,
• nowe systemy zbierania odpadów
oraz rozszerzenie istniejàcych
systemów (w∏àcznie z systemami dla
odpadów niebezpiecznych),
• planowane inicjatywy w zakresie
zbierania, odzysku (w tym
recyklingu) odpadów
opakowaniowych,
• zapotrzebowanie na nowe instalacje
odzysku i unieszkodliwiania
odpadów wraz z ich mocami
przerobowymi (na podstawie
prognozy istniejàcych mocy
przerobowych i wyznaczonych
celów i zadaƒ),
• potrzebne inwestycje i zwiàzane
z nimi koszty.
Wszystkie planowane instalacje
powinny zostaç naniesione na map´
razem z instalacjami istniejàcymi.
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W zale˝noÊci od dokonanych wyborów
krótkoterminowy plan dzia∏ania
powinien równie˝ uwzgl´dniaç zmiany
organizacyjne.
Krótkoterminowy plan dzia∏ania
powinien tak˝e zawieraç zapisy
dotyczàce finansowania planu
i planowanych mechanizmów zwrotu
nak∏adów.
Ponadto, plan powinien zawieraç:
• opis wdro˝enia prawid∏owego
systemu ewidencji odpadów,
• procedur´ przyj´cia planu
(uwzgl´dniajàcà uczestnictwo
spo∏eczeƒstwa),
• Êrodki potrzebne dla doskonalenia
umiej´tnoÊci personelu
zaanga˝owanego
w proces planowania,
• harmonogram dzia∏aƒ.
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9. Krótkoterminowy plan dzia∏ania (4 lata)
Krótkoterminowy plan dzia∏ania stanowi
podstawowy element planu gospodarki odpadami.
Plan ten powinien precyzyjnie okreÊlaç podejmowane
przez województwo dzia∏ania, pozwalajàce na
osiàgni´cie celów i wykonanie zadaƒ w ramach
planowanego systemu gospodarki odpadami. Plan
powinien ponadto okreÊlaç jednoznaczny
harmonogram realizacji poszczególnych zadaƒ (wraz
z wyznaczeniem jednostki odpowiedzialnej za
wykonanie danego zadania).

9.1 Za∏o˝enia ogólne
Wytyczne

Uwagi

Krótkoterminowy plan dzia∏ania mo˝na podzieliç na
szereg cz´Êci, z których ka˝da dotyczy pewnego
priorytetu.
Poni˝ej omówiono inicjatywy, do których
województwo powinno przywiàzywaç szczególnà
uwag´ podczas przygotowania planu
krótkoterminowego.

9.2 Zapobieganie powstawaniu
odpadów i ograniczenie ich
wytwarzania
Podstawy prawne

Krótkoterminowy plan dzia∏ania nale˝y
opracowaç, uwzgl´dniajàc zapisy
d∏ugoterminowego programu strategicznego
przygotowanego w ramach wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami, jak
i innych planów i programów (np. programu
ochrony Êrodowiska i krajowego planu
gospodarki odpadami).
Wdra˝ajàc krótkoterminowy plan dzia∏ania,
województwo mo˝e oceniç: wp∏yw
zastosowanych dzia∏aƒ na strumieƒ odpadów,
potrzeby i zasoby finansowe oraz konsekwencje
finansowe planu, w∏àcznie z jego wp∏ywem na
op∏aty za wywóz i zagospodarowanie odpadów.
Krótkoterminowy plan dzia∏ania obejmuje okres
czterech lat.
Plan powinien uwzgl´dniaç wszystkie rodzaje
odpadów wytwarzane na terenie województwa,
a tak˝e odpady importowane, jeÊli takie istniejà.
Do przyk∏adowych dzia∏aƒ krótkoterminowego
planu mo˝na zaliczyç:

• ograniczenie i zapobieganie powstawaniu
odpadów,
• instalacje do unieszkodliwiania odpadów,
a tak˝e instalacje do odzysku (w tym
recyklingu),
• zmiany organizacyjne,
• finansowanie, kredyty, zwrot nak∏adów,
• systemy ewidencjonowania odpadów,
• zaanga˝owanie spo∏eczeƒstwa,
• rozwój regionalnych/lokalnych mo˝liwoÊci.
Mo˝na równie˝ uwzgl´dniç systemy zbierania
i transportu, np. odpadów niebezpiecznych.
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Ustawa o odpadach wymaga podj´cia dzia∏aƒ
zapobiegajàcych powstawaniu odpadów oraz
Êrodków majàcych zapewniç popraw´ gospodarki
odpadami. Ustawa stanowi tak˝e, ˝e ktokolwiek
podejmuje dzia∏ania, których skutkiem mo˝e byç
powstawanie odpadów, powinien zaplanowaç,
zaprojektowaç i prowadziç swojà dzia∏alnoÊç tak,
aby zapobiegaç powstawaniu odpadów lub
ograniczaç iloÊç wytwarzanych odpadów i ich
szkodliwy wp∏yw na Êrodowisko podczas produkcji,
eksploatacji i po zakoƒczeniu u˝ytkowania
produktów (art. 5).
Wytyczne

Plan powinien zawieraç opis inicjatyw w zakresie
zapobiegania powstawaniu odpadów
i ograniczenia ich wytwarzania, które
województwo zamierza podjàç w trakcie
planowanego okresu.
Poniewa˝ po przeprowadzeniu analizy
okreÊlajàcej stan istniejàcy województwo b´dzie
posiada∏o doÊç szczegó∏owe informacje
o rodzajach odpadów i ich wytwórcach,
w naturalny sposób najlepiej nadaje si´ ono do
wprowadzania inicjatyw w zakresie zapobiegania
powstawaniu odpadów i ograniczania ich
wytwarzania.
Polityka paƒstwa w zakresie ochrony Êrodowiska
przed odpadami oraz decyzje administracyjne
mogà nak∏oniç przedsi´biorstwa do przyj´cia
norm technologicznych dla wytwarzania
produktów i opakowaƒ przy u˝yciu mniejszych
iloÊci surowca, mniejszych iloÊci substancji
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niebezpiecznych lub substancji, które ostatecznie
znalaz∏yby si´ w strumieniu odpadów. Wdro˝enie
przez poszczególne przedsi´biorstwa programów
zapobiegania powstawaniu odpadów, redukcji
êróde∏ wytwarzania i formalnych systemów
zarzàdzania Êrodowiskowego mo˝e si´ przyczyniç
do wprowadzenia takich norm.
Poprzez uczestnictwo w obrocie towarowym
(zakup produktów) w∏adze wojewódzkie oraz
inne instytucje i jednostki publiczne sà równie˝
wytwórcami odpadów. Zmieniajàc odpowiednio
swojà polityk´ dokonywania zakupów, b´dà one
mog∏y zredukowaç iloÊç wytwarzanych przez
siebie odpadów i u˝ywanych substancji
niebezpiecznych.
Innym skutecznym Êrodkiem na zapobieganie
powstawaniu odpadów i ograniczanie ich
wytwarzania jest przyj´cie bezpoÊrednich i/lub
zmiennych op∏at za wywóz i zagospodarowanie
odpadów w praktyce popierajàcych ÊwiadomoÊç
Êrodowiskowà (zachowania proÊrodowiskowe
skutkujà ni˝szymi op∏atami).

Uwagi

Generalnie w∏adze wojewódzkie/powiatowe mogà
mieç bardzo znaczny wp∏yw na przemys∏
i wytwarzanie odpadów poprzez zatwierdzanie
obowiàzkowych programów gospodarki odpadami
niebezpiecznymi dla przemys∏u oraz podejmowanie
innych decyzji administracyjnych dotyczàcych
gospodarowania odpadami.

9.3 Instalacje odzysku
i unieszkodliwiania odpadów
Podstawy prawne

Zgodnie z ustawà o odpadach, plan gospodarki
odpadami powinien okreÊlaç konkretne dzia∏ania
w ramach systemu gospodarki odpadami, w∏àczajàc
w to dzia∏ania zwiàzane z budowà nowych instalacji
do odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Wytyczne

i unieszkodliwiania odpadów oraz okreÊlenie
potrzebnej wydajnoÊci tych instalacji. Ustalenia
powinny byç dokonywane na podstawie
przewidywanych strumieni odpadów (prognoza
odpadów), wydajnoÊci istniejàcych instalacji oraz
zaplanowanych celów i zadaƒ.
Ta cz´Êç planu gospodarki odpadami powinna
zawieraç list´ instalacji, z których województwo
zamierza korzystaç na swoim terenie lub poza
nim, opis przewidywanej iloÊci odpadów, które
województwo zamierza poddawaç odzyskowi
i unieszkodliwiaç oraz przewidywanà wydajnoÊç
instalacji obj´tych umowami.
Potrzeba strategicznego planowania instalacji
odzysku i unieszkodliwiania odpadów jest tym
wa˝niejsza, ˝e zaplanowanie i budowa typowej
instalacji unieszkodliwiania odpadów trwa 3–5
lat.
W przypadku sk∏adowisk i spalarni ten okres
mo˝e byç znacznie d∏u˝szy, zw∏aszcza jeÊli na
etapie lokalizacji obiektów pojawi si´ konflikt
interesów.
Aby zoptymalizowaç wykorzystanie zasobów
i finansów, rozmiary instalacji powinny byç
zaplanowane rozsàdnie. Oznacza to, ˝e okres
eksploatacji nowych instalacji nie powinien byç
krótszy ni˝ 10 lat, a instalacja unieszkodliwiania
odpadów powinna obs∏ugiwaç co najmniej 100
000 mieszkaƒców.
Wszystkie planowane instalacje powinny byç
oznaczone na mapie wraz z istniejàcymi
sk∏adowiskami (zarówno spe∏niajàcymi, jak i nie
spe∏niajàcymi wymagaƒ technicznych), miejscami
magazynowania odpadów, miejscami
magazynowania komunalnych osadów
Êciekowych itp. oraz innymi instalacjami
gospodarki odpadami.
Uwagi

Analiza kosztów i inwestycji mo˝e si´ opieraç na
wst´pnej analizie finansowej wykonanej w ramach
analizy opcji technologicznych i ekonomicznych
(rozdzia∏ 7 niniejszego poradnika).
Przed podj´ciem ostatecznej decyzji dotyczàcej budowy
du˝ej instalacji nale˝y przeprowadziç szczegó∏owe
konsultacje z w∏adzami lokalnymi regionu.

Podstawowym problemem jest ustalenie, czy
w okresie obj´tym planem niezb´dna b´dzie
budowa nowych instalacji odzysku
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9.4 Przyk∏ad:
Odpady niebezpieczne
Niniejszy rozdzia∏ stanowi uzupe∏nienie informacji
zawartych w rozdziale 8.3.
Wytyczne

IloÊciowo odpady niebezpieczne powstajàce
w gospodarstwach domowych stanowià jedynie
0,5–2% strumienia odpadów komunalnych.
Sk∏adajà si´ z wielu ró˝nych produktów
pochodzàcych z wielu ró˝nych êróde∏
powstawania. Podstawowe przyk∏ady odpadów
niebezpiecznych to: farby i rozpuszczalniki, lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierajàce rt´ç,
przeterminowane leki cytotoksyczne
i cytostatyczne, baterie, akumulatory o∏owiowe,
oleje odpadowe, substancje chemiczne, azbest,
odpady medyczne itp.
Wojewódzkie plany gospodarki odpadami
powinny zawieraç opis inicjatyw dotyczàcych
odpadów niebezpiecznych powstajàcych
w gospodarstwach domowych oraz w
instytucjach handlowych i publicznych, jak
i wytwarzanych przez zak∏ady przemys∏owe.
Plan powinien zawieraç opis metody nadzoru
administracyjnego na szczeblu wojewódzkim.
W∏adze lokalne powinny ustaliç system zbierania
odpadów niebezpiecznych pochodzàcych
z gospodarstw domowych w celu ich w∏aÊciwego
(zgodnego z wymaganiami ochrony Êrodowiska)
zbierania, transportowania, odzysku
i unieszkodliwienia.
W∏adze lokalne mogà równie˝ ustaliç system
zbierania odpadów niebezpiecznych
pochodzàcych z instytucji handlowych. W∏adze
lokalne powinny uczestniczyç w ewentualnych
krajowych lub regionalnych (np. wojewódzkich)
programach zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych
z wy˝ej wymienionych i z innych êróde∏.
Zak∏ady opieki zdrowotnej wytwarzajà odpady
niebezpieczne w postaci odpadów medycznych.
Województwo mo˝e ustaliç system zbierania,
transportu i unieszkodliwiania dla tej grupy
odpadów niebezpiecznych.
Dla ka˝dego systemu zbierania nale˝y wykonaç
analiz´ potrzebnych inwestycji i kosztów.
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Uwagi

Analiza kosztów i inwestycji mo˝e si´ opieraç na
wst´pnej analizie finansowej wykonanej w ramach
analizy opcji technologicznych i ekonomicznych
(rozdzia∏ 7 niniejszego poradnika). Mo˝na jà
wzbogaciç dodatkowà, szczegó∏owà analizà
finansowà i ekonomicznà.

9.5 Organizacja
Niniejszy rozdzia∏ stanowi uzupe∏nienie informacji
zawartych w rozdziale 8.2.
Podstawy prawne

Ustawa o odpadach stanowi, ˝e jednym z celów
planu gospodarki odpadami jest poprawa sytuacji
gospodarki odpadami, w tym struktury
organizacyjnej. Krótkoterminowy plan dzia∏ania
powinien uwzgl´dniaç Êrodki majàce na celu
rozpocz´cie procesu poprawy.
Wytyczne

D∏ugoterminowy program strategiczny
uwzgl´dnia Êrodki konieczne do osiàgni´cia
d∏ugoterminowych celów i zadaƒ planu
gospodarki odpadami oraz identyfikuje potrzeby
zmian w strukturze organizacyjnej na niektórych
lub wszystkich z nast´pujàcych szczebli:

• w∏adze odpowiedzialne za planowanie
(województwo),
• podzia∏ odpowiedzialnoÊci i zadaƒ pomi´dzy
sektor prywatny i publiczny,
• organizacje i przedsi´biorstwa sektora
odpadowego obejmujàce wi´cej ni˝ jednà
jednostk´ administracyjnà.
Krótkoterminowy plan dzia∏ania powinien
okreÊlaç konkretne kroki, które nale˝y podjàç
w tym kierunku.
W∏adze wojewódzkie powinny przeanalizowaç
struktur´ organizacyjnà i inne zwiàzane z nià
zagadnienia w zakresie gospodarki odpadami np.:
• Który wydzia∏ b´dzie odpowiedzialny za
realizacj´ planowanych zadaƒ?
• Czy województwo przyjmie na siebie
w przysz∏oÊci obowiàzki eksploatacyjne
(uwzgl´dniajàc zaanga˝owanie sektora
prywatnego)?
Polityka, cele i zadania wytyczone w planie
gospodarki odpadami powinny uwzgl´dniaç
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mo˝liwoÊci wspó∏pracy sektora publicznego
i prywatnego w dziedzinie gospodarki odpadami.
Jest to tym bardziej istotne, i˝ w wielu
przypadkach w∏adze lokalne ju˝ rozpocz´∏y
wspó∏prac´ z sektorem prywatnym, a wiele
wytyczanych w przysz∏oÊci zadaƒ b´dzie
odpowiednich dla sektora prywatnego.
Zaanga˝owanie sektora prywatnego wymaga
jednak, aby w∏adze odpowiedzialne za
gospodark´ odpadami sprawowa∏y nad regionem
kontrol´ strategicznà, a nie tylko kontrolowa∏y
i monitorowa∏y prace obj´te umowà. Zaleca si´
równie˝, aby w∏adze odpowiedzialne za
gospodark´ odpadami kontrolowa∏y wysokoÊç
op∏at za wywóz i zagospodarowanie odpadów.
Krótkoterminowy plan dzia∏ania powinien
okreÊlaç, które z zadaƒ powinny byç wykonywane
przez sektor prywatny, a które winny pozostaç
w sektorze publicznym. Plan powinien tak˝e
ustanowiç ogólne zasady i warunki
zaanga˝owania sektora prywatnego oraz jego
przysz∏à rol´.
Podczas planowania instalacji do
unieszkodliwiania odpadów (np. sk∏adowiska,
spalarnie) nale˝y braç pod uwag´ ich op∏acalnoÊç
(ekonomia skali). Jak ju˝ wspomniano,
d∏ugoterminowy program strategiczny powinien
t´ kwesti´ poruszyç, ale krótkoterminowy plan
dzia∏ania powinien zawieraç za∏o˝enia dotyczàce
potencjalnej wspó∏pracy pomi´dzy kilkoma
jednostkami administracyjnymi w dziedzinie
gospodarki odpadami:

• Jaki jest najstosowniejszy rodzaj wspó∏pracy
i kto powinien uczestniczyç
w przedsi´wzi´ciu?
• Jaki b´dzie podzia∏ obowiàzków,
kompetencji
i odpowiedzialnoÊci pomi´dzy uczestnikami
przedsi´wzi´cia?
• Jaki b´dzie podzia∏ obowiàzków,
kompetencji
i odpowiedzialnoÊci pomi´dzy uczestnikami
przedsi´wzi´cia i operatorami prywatnymi
Êwiadczàcymi us∏ugi w sektorze
odpadowym?
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9.6 Finansowanie, zwrot nak∏adów
i kredyty
Niniejszy rozdzia∏ stanowi uzupe∏nienie informacji
zawartych w rozdziale 7.5.
Podstawy prawne

Ustawa o odpadach wymaga, aby plan gospodarki
odpadami uwzgl´dnia∏ Êrodki na wykonanie
wytyczonych zadaƒ, w∏àcznie z ocenà êróde∏
finansowania.
Wytyczne

Jak wspomniano ju˝ przy okazji omawiania
d∏ugoterminowego programu strategicznego,
wszystkie przysz∏e koszty zwiàzane z wdro˝eniem
krótkoterminowego planu dzia∏ania powinny byç
poniesione przez u˝ytkowników systemu
gospodarki odpadami – posiadaczy odpadów
– tzn. gospodarstwa domowe, instytucje
handlowei publiczne, przedsi´biorstwa
produkcyjne itp.
W zwiàzku z tym nale˝y ustanowiç i egzekwowaç
sprawny mechanizm zwrotu nak∏adów,
sk∏aniajàcy u˝ytkowników do finansowania
systemu gospodarki odpadami w ca∏oÊci lub
przynajmniej w znaczàcej jego cz´Êci.
Krótkoterminowy plan dzia∏ania powinien
uwzgl´dniç odpowiednie Êrodki w tym zakresie:

• wytyczne dla gmin w zwiàzku
z zamierzonym systemem zwrotu nak∏adów,
• ustalenie wymogów dotyczàcych
finansowania lokalnych inwestycji
z funduszy wojewódzkich,
• zak∏adanie jednostek regionalnych lub
obejmujàcych kilka jednostek
administracyjnych w sektorze gospodarki
odpadami, uprawnionych do pobierania
op∏at od u˝ytkowników.
Krótkoterminowy plan dzia∏ania powinien
okreÊlaç podstawy dla finansowania przysz∏ych
projektów w sektorze gospodarki odpadami,
w∏àcznie z nak∏adami inwestycyjnymi oraz
kosztami sta∏ymi i kosztami eksploatacji.
Ponadto plan krótkoterminowy powinien
uwzgl´dniaç Êrodki na opracowanie mechanizmu
zwrotu nak∏adów dla wszystkich rodzajów
u˝ytkowników systemu gospodarki odpadami.
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9.7 Ewidencja i monitoring
odpadów

9.8 Informacja, edukacja
i konsultacje

Podstawy prawne

Podstawy prawne

Ustawa o odpadach zobowiàzuje marsza∏ka
województwa do stworzenia wojewódzkiej bazy
danych i sporzàdzania raportów do centralnej bazy
danych.

Zgodnie z ustawà o odpadach, plan gospodarki
odpadami podlega opiniowaniu w∏adz (patrz
rozdzia∏ 1 poradnika). Konsultacje
z zainteresowanymi stronami i mieszkaƒcami
podczas procesu planowania gospodarki odpadami
sà jednak konieczne.

Wytyczne

Kontrolowanie strumienia odpadów w przysz∏oÊci
zale˝y od sprawnie dzia∏ajàcego systemu
ewidencji odpadów.
W krótkoterminowych planach dzia∏ania
województwa powinny umieÊciç inicjatywy
majàce na celu wprowadzenie odpowiednich
systemów ewidencji odpadów we wszystkich
instalacjach gospodarki odpadami, w∏àcznie
z instalacjami do prze∏adunku, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów. Systemy b´dà
sk∏ada∏y si´ z instalacji do wa˝enia odpadów,
sprz´tu komputerowego i oprogramowania do
wprowadzania danych, kontroli dost´pu,
portierni itp. Systemy przyczynià si´ do
prawid∏owego funkcjonowania instalacji. B´dà
równie˝ dostarcza∏y dane do baz danych
wojewódzkich i centralnej.
Ponadto w ramach krajowego systemu baz
danych o odpadach województwo powinno
stworzyç i prowadziç baz´ danych obejmujàcà
informacje o wytwarzaniu opakowaƒ oraz
gospodarce opakowaniami i odpadami
opakowaniowymi. Celem tych baz danych jest
zbieranie, przetwarzanie i analiza danych
odzwierciedlajàcych stan gospodarki
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi
w danym rejonie. Informacje uzyskane na
podstawie tych danych zostanà wykorzystane do
zaplanowania nowych inwestycji w dziedzinie
gospodarki odpadami i do ustalenia
spodziewanych trendów w tej dziedzinie.
Organy administracji publicznej uprawnione do
podejmowania decyzji, organy nadzoru i urz´dy
statystyczne b´dà mia∏y gwarantowany dost´p do
zasobów wojewódzkiej bazy danych.
Wojewódzka baza danych powinna stanowiç
narz´dzie pomocne w pracy gmin/powiatów
i województw uczestniczàcych w procesie
planowania gospodarki odpadami, a tak˝e dla
inspektorów nadzorujàcych posiadaczy odpadów.
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Wytyczne

Udzielanie informacji, zaanga˝owanie
spo∏eczeƒstwa i konsultacje sà niezb´dnymi
elementami ka˝dego planu gospodarki
odpadami.
Dobrze przeprowadzona kampania informacyjna
i konsultacje mogà si´ znaczàco przyczyniç do
osiàgni´cia celów i zadaƒ wyznaczonych
w planie.
Najlepszy schemat lub inicjatywa nie zda si´ na
nic, jeÊli mieszkaƒcy i inni wytwórcy odpadów
(u˝ytkownicy systemu gospodarki odpadami) nic
o nich nie wiedzà lub nie wiedzà, jak z nich
korzystaç. W zwiàzku z tym informowanie
o systemach powinno stanowiç istotnà cz´Êç
dzia∏alnoÊci wydzia∏ów odpowiedzialnych za
gospodark´ odpadami.
Zapotrzebowanie na informacje o gospodarce
odpadami wzroÊnie z powodu wdra˝ania coraz
bardziej z∏o˝onych systemów i wymogów
prawnych. Informacje o poszczególnych
systemach powinny w zwiàzku z tym byç
przekazywane bezpoÊrednio do ich u˝ytkowników,
jak i do mediów. Celowym wydaje si´ byç
zaanga˝owanie pozarzàdowych organizacji
ekologicznych w proces informacyjno-edukacyjny.
Ka˝de województwo powinno opracowaç
strategi´ informacyjnà obejmujàcà plan dzia∏aƒ
na swoim terenie. Ponadto powinno
w regularnych odst´pach oceniaç
zapotrzebowanie na dzia∏ania dodatkowe
w tym zakresie.
Plan gospodarki odpadami jest dokumentem
bardzo szczegó∏owo opisujàcym planowane
inicjatywy i dzia∏ania w dziedzinie gospodarki
odpadami, dlatego województwo powinno
wybraç najodpowiedniejszà form´ opublikowania
planu (forma, media etc.) stanowiàcego wa˝ny
materia∏ informacyjny.
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Przed uchwaleniem planu województwo powinno
podjàç decyzj´ co do sposobu zaanga˝owania
mieszkaƒców, instytucji publicznych i handlowych
oraz przedsi´biorstw w proces decyzyjny.
Przyk∏adowe metody zaanga˝owania to ankiety
pytajàce o opinie na temat przysz∏ego systemu
gospodarki odpadami, dyskusje publiczne
o recyklingu i segregacji odpadów albo kampania
reklamowo-informacyjna, broszury informacyjne itp.
Województwo powinno skonsultowaç si´
z mieszkaƒcami w zwiàzku z planem gospodarki
odpadami. Na konsultacje nale˝y przeznaczyç
wystarczajàcà iloÊç czasu (aby mieszkaƒcy mogli
si´ zapoznaç z planem i mieli okazj´ do
zg∏oszenia uwag i wniosków). W ten sposób
publiczna dyskusja przyczyni si´ do zwi´kszenia
poziomu wiedzy o planie gospodarki odpadami
i tym samym pozwoli na ∏atwiejsze osiàgni´cia
wytyczonych w nim celów i zadaƒ.

Uwagi

JeÊli województwo zdecyduje si´ na konsultacje
spo∏eczne, okres przyjmowania uwag i wniosków
powinien trwaç co najmniej 8–10 tygodni. Nale˝y
równie˝ przeznaczyç odpowiednià iloÊç czasu przed
i po okresie przyjmowania uwag i wniosków na
konsultacje na poszczególnych szczeblach
politycznych.

9.9 Doskonalenie kadr
Wytyczne

Nowoczesne planowanie gospodarki odpadami
w wielu aspektach przedstawia nowe koncepcje
i, co za tym idzie, stawia nowe wyzwania
administracji publicznej i urz´dnikom. Nowe
elementy to zw∏aszcza procedury administracyjne,
elementy powtarzajàce si´, udzia∏ sektora
prywatnego i potencjalne zaanga˝owanie
spo∏eczeƒstwa w proces planowania.
Proces planowania ukierunkowany strategicznie
i oparty na definiowaniu polityk, celów i zadaƒ
wydaje si´ trudniejszy dla osoby zajmujàcej si´
planowaniem od podejÊcia technicznego,
nastawionego na rozwiàzanie konkretnych
problemów. W zwiàzku z tym szczególnie istotne
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sà kompetencje pracowników wydzia∏ów
odpowiedzialnych za gospodark´ odpadami i ich
doskonalenie zawodowe.
Krótkoterminowy plan dzia∏ania powinien
uwzgl´dniaç Êrodki umo˝liwiajàce dokszta∏canie
osób zaanga˝owanych w tworzenie planu
gospodarki odpadami. Edukacja i szkolenia mogà
uwzgl´dniaç nast´pujàce tematy i dziedziny:

• edukacja ogólna, w∏àcznie z kursami
j´zykowymi,
• szkolenia w zakresie ogólnych zasad
planowania i problemów zwiàzanych
z planowaniem gospodarki odpadami,
• rozwiàzania technologiczne dla sektora
odpadowego – systemy zbierania odpadów,
transportu (w tym prze∏adunku) odpadów,
instalacje do odzysku i unieszkodliwiania
odpadów,
• kwestia uczestnictwa sektora prywatnego,
w∏àcznie z dokumentacjà i procedurami
przetargowymi, ocenà ofert i wyborem
wykonawcy, negocjacje umowy, monitoring
kontraktu i dzia∏ania uzupe∏niajàce;
monitoring wykonania umowy i dzia∏ania
uzupe∏niajàce,
• kontrola dzia∏alnoÊci i planowanie,
eksploatacja instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów,
• kwestie zarzàdzania – systemy rachunkowe,
zatrudnienie, powo∏ywanie zespo∏ów,
podzia∏ obowiàzków,
• kwestie polityki – rozpowszechnianie
informacji, konsultacje spo∏eczne,
zrozumienie i zatwierdzenie planu
gospodarki odpadami, zaanga˝owanie
spo∏eczeƒstwa w proces planowania.

9.10 Harmonogram dzia∏aƒ
Podstawy prawne

Ustawa o odpadach stanowi o koniecznoÊci
sporzàdzania harmonogramu wdra˝ania
poszczególnych dzia∏aƒ planowanych w zakresie
gospodarki odpadami. OczywiÊcie w harmonogramie
powinny byç uwzgl´dnione równie˝ dzia∏ania
okreÊlone planem krótkoterminowym.
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Wytyczne

Po przygotowaniu krótkoterminowego planu
dzia∏ania nale˝y przygotowaç harmonogram
i zintegrowaç go z planem. Harmonogram
powinien uwzgl´dniaç wszystkie g∏ówne zadania,
terminy ich wprowadzenia lub wdro˝enia oraz
nazwy jednostek lub wydzia∏ów
odpowiedzialnych za ich wprowadzenie lub
wdro˝enie.
Harmonogram podsumowuje poszczególne
dzia∏ania wchodzàce w sk∏ad krótkoterminowego
planu dzia∏ania (patrz rozdzia∏y 9.2 do 9.9).
Harmonogram w przejrzysty i prosty sposób
pokazuje wszystkie zadania wyznaczone w planie.
Harmonogram stanowi równie˝ podstaw´ do
oceny potrzeb finansowych i kosztów planu, jako
˝e pozwala okreÊliç realizacj´ planowanych
inwestycji i zwiàzanych kosztów
w poszczególnych latach.
Harmonogram powinien uwzgl´dniaç wszystkie
zaplanowane dzia∏ania, lecz stopieƒ
szczegó∏owoÊci nale˝y dok∏adnie rozwa˝yç
i zostawiç miejsce na póêniejsze poprawki.
Uwagi

W wi´kszoÊci przypadków odpowiednià jednostkà
czasu b´dzie 1 kwarta∏ lub 1 rok.
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10. Analiza oddzia∏ywania
Streszczenie:
Nale˝y wykonaç analiz´
oddzia∏ywania proponowanego
planu gospodarki odpadami.

Nast´pnie nale˝y oszacowaç
potrzeby inwestycyjne okreÊlone
planem gospodarki odpadami.

Analiza oddzia∏ywania powinna
zawieraç wp∏yw planu na przysz∏y
przep∏yw odpadów.

Nale˝y przeprowadziç analiz´
kosztów systemów gospodarki
odpadami zorganizowanych lub
wykorzystywanych przez
województwo.

Nale˝y równie˝ dokonaç analizy
sytuacji planowanej w porównaniu
z sytuacjà obecnà pod kàtem
skutków Êrodowiskowych.
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10. Analiza oddzia∏ywania
10.1 Uwagi ogólne
Podstawy prawne

Zgodnie z ustawà o odpadach, plan gospodarki
odpadami powinien opisywaç proponowany system
gospodarki odpadami, w∏àcznie z ustaleniem
harmonogramu wydatkowania Êrodków finansowych
i êród∏em ich pochodzenia. W planie powinna
znaleêç si´ równie˝ analiza oddzia∏ywania: zmian
sposobów post´powania z poszczególnymi
rodzajami odpadów, êróde∏ finansowania i wielkoÊci
op∏at.
Ponadto ustawa – Prawo ochrony Êrodowiska
wymaga, aby krajowy i wojewódzkie i plany
gospodarki odpadami oraz programy ochrony
Êrodowiska zosta∏y ocenione pod wzgl´dem ich
wp∏ywu na Êrodowisko (post´powanie w sprawie
oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko skutków
realizacji planów i programów).
Wytyczne

Analiza powinna opisywaç oddzia∏ywanie
krótkoterminowego programu dzia∏ania na:

• przep∏yw odpadów,
• wp∏yw na Êrodowisko,
• potrzebne inwestycje,
• koszty,
• koszty u˝ytkowników systemu gospodarki
odpadami (posiadaczy odpadów) – wielkoÊç
op∏at.
Ponadto nale˝y wykonaç ocen´ mo˝liwych êróde∏
finansowania.

10.2 Analiza przep∏ywu odpadów
Wytyczne

Nale˝y wykonaç analiz´ wp∏ywu planu
gospodarki odpadami na przep∏yw odpadów
(sposoby post´powania z odpadami).
Na tym etapie analiza przep∏ywu odpadów jest
analogiczna do analizy wykonanej zgodnie
z rozdzia∏em 4.5, z wyjàtkiem tego, ˝e powinna
ona odzwierciedlaç sytuacj´ na koniec okresu
planowania, w∏àcznie z inicjatywami
krótkoterminowego planu dzia∏ania.
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Nadrz´dnym celem analizy jest ustalenie
iloÊciowych i jakoÊciowych parametrów
(niezb´dnej liczby i zdolnoÊci przerobowych)
planowanych instalacji do odzysku
i unieszkodliwiania odpadów. Wyniki analizy
stanowiç b´dà podstaw´ dla dalszego
planowania tych instalacji.
Innym powodem do szacowania przysz∏ego
przep∏ywu odpadów jest ustalenie, czy
wykonywane sà zadania planu gospodarki
odpadami, jak i zadania wytyczone na poziomie
krajowym.
Analiza przep∏ywu odpadów powinna okreÊliç
ca∏kowità iloÊç odpadów spodziewanà na koniec
okresu planowania, a tak˝e okreÊliç spodziewane
iloÊci odpadów dla ka˝dego z g∏ównych
sposobów ich zagospodarowania,
np. recykling/odzysk, spalanie i sk∏adowanie.
Ponadto analiza powinna okreÊlaç iloÊci odpadów
kierowanych do planowanych i istniejàcych
instalacji do odzysku (w tym recyklingu)
i unieszkodliwiania odpadów. Analiza powinna
uwzgl´dniaç iloÊci powstajàcych w wyniku
dzia∏alnoÊci tych instalacji odpadów
poprocesowych.

10.3 Wst´pna analiza
oddzia∏ywania na Êrodowisko
Wytyczne

Analiza oddzia∏ywania na Êrodowisko jest
podobna do analizy scenariuszy przedstawionej
w rozdziale 7.4. Zamiast jednak analizowania
poszczególnych scenariuszy, ta cz´Êç planu
gospodarki odpadami porównuje sytuacj´
istniejàcà do planowanej. Wst´pna analiza
oddzia∏ywania na Êrodowisko mo˝e
uwzgl´dniaç parametry okreÊlone w rozdziale
7.4. poradnika.
Z uwagi na interdyscyplinarny charakter analizy
jej wykonanie wymaga zaanga˝owania ró˝nych
(zajmujàcych si´ poszczególnymi
komponentami Êrodowiska) specjalistów.
Wykonanie wst´pnej analizy oddzia∏ywania na
Êrodowisko b´dzie pomocnym narz´dziem przy
ocenie rozwiàzaƒ proponowanych
w wojewódzkim planie gospodarki odpadami.
Nie zwalnia to jednak˝e z obowiàzku
ustawowego przeprowadzenia post´powania
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w sprawie oceny oddzia∏ywania na Êrodowisko
skutków realizacji planów i programów (patrz
rozdzia∏ 1.3. poradnika).

Zaleca si´ wykonanie takiej oceny dla ka˝dego
z wymienionych w rozdzia∏ach 9.1 do 9.12
systemów, po czym dokonanie zestawienia tych
danych w ramach opisywanej w niniejszym
rozdziale cz´Êci planu gospodarki odpadami.

10.4 Analiza kosztów
Uwagi
Wytyczne

Celem niniejszego punktu jest przeanalizowanie
finansowych konsekwencji wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.
Ogólnie wojewódzki plan gospodarki odpadami
nie b´dzie zawiera∏ zbyt wielu planowanych
inwestycji lub schematów wymagajàcych du˝ych
nak∏adów lub finansowania, poniewa˝ wi´kszoÊç
dzia∏aƒ w dziedzinie gospodarki odpadami b´dzie
wykonywana przez przedsi´biorców oraz
gminy/powiaty (osobno lub przez zwiàzki).
Niemniej niektóre dzia∏ania mo˝e zorganizowaç
i przeprowadziç województwo. Sà to
np. regionalne systemy zbierania odpadów
(np. niebezpiecznych). Takie dzia∏ania mogà
wp∏ynàç bezpoÊrednio na stan finansów
województwa.
Z kolei inne inwestycje b´dà finansowane
z wojewódzkich funduszy ochrony Êrodowiska
i gospodarki wodnej (np. instalacje
unieszkodliwiania odpadów, w∏àcznie z instalacjami
unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych).
W zwiàzku z tym plan powinien zawieraç analiz´
potrzebnych inwestycji, które mogà byç
finansowane z wojewódzkich funduszy ochrony
Êrodowiska. List´ takich inwestycji nale˝y ustaliç
w kolejnoÊci priorytetowej.
Analiza kosztów sk∏ada si´ z dwóch g∏ównych
cz´Êci. Pierwsza to szacunek nak∏adów
inwestycyjnych niezb´dnych dla realizacji planu
gospodarki odpadami. Druga dotyczy rocznych
kosztów kapita∏owych wraz z kosztami
eksploatacji i utrzymania istniejàcej infrastruktury
w zakresie gospodarki odpadami.
Potrzeby inwestycyjne zostanà okreÊlone w planie
gospodarki odpadami niezale˝nie od tego, czy
inwestorem b´dà w∏adze regionalne/lokalne, czy
te˝ inwestor prywatny lub instytucjonalny.
Oprócz okreÊlenia szacunku wszystkich inwestycji
potrzebnych w sektorze gospodarki odpadami do
wykonania krótkoterminowego programu
dzia∏aƒ, nale˝y przygotowaç ocen´ potencjalnych
êróde∏ finansowania.
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èród∏ami Êrodków inwestycyjnych mogà byç
komercyjne lub preferencyjne po˝yczki lub dotacje ze
êróde∏ krajowych albo zagranicznych, w∏àcznie
z funduszami ochrony Êrodowiska i gospodarki
wodnej poszczególnych szczebli, kredyty, po˝yczki
dwustronne czy mi´dzynarodowe instytucje
finansowe (Bank Âwiatowy, EBOR, UE itp.).

10.5 Ocena op∏at (dost´pnoÊci
finansowej)
Wytyczne

Uzupe∏nieniem analizy finansowej b´dzie analiza
poziomu op∏at u˝ytkowników. Analiza ta jest
równorz´dna z analizà dost´pnoÊci finansowej
opisanà w rozdziale 7.6.
Gminy/powiaty okreÊlajà wysokoÊç op∏at na
podstawie jednostki obj´toÊci odpadów (lub
w inny sposób), w ramach swoich systemów
gospodarki odpadami.
W przeciwieƒstwie do gmin/powiatów plan
wojewódzki powinien analizowaç skutki
proponowanych zmian w systemie gospodarki
odpadami na poziomie op∏at u˝ytkowników,
tzn. zmiany w ogólnym poziomie op∏at
wnoszonych przez u˝ytkowników systemu.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e wojewódzki plan
gospodarki odpadami zostanie opracowany przed
planami gminnymi/powiatowymi, a poniewa˝
wi´kszoÊç szczegó∏owych projektów lokalnych
zostanie uwzgl´dniona w∏aÊnie w planach
gminnych/powiatowych, dok∏adne ustalenie
przysz∏ych op∏at nie b´dzie mo˝liwe lub b´dzie
bardzo trudne.
Przy szacowaniu poziomu przysz∏ych op∏at nale˝y
przyjàç szereg za∏o˝eƒ, w tym terminy wdra˝ania
projektów inwestycyjnych przeprowadzanych
przez województwo i poszczególne
gminy/powiaty.
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10. Analiza oddzia∏ywania
G∏ównà zasadà ustalania wysokoÊci op∏at jest to,
˝eby ca∏kowity przychód by∏ równy ca∏kowitym
kosztom systemu gospodarki odpadami w danym
okresie, uwzgl´dniajàc te˝ mo˝liwoÊç
gromadzenia Êrodków finansowych na potrzeby
przysz∏ych inwestycji.
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11. Plan jako dokument
Streszczenie:
Nale˝y przygotowaç dokument
stanowiàcy plan gospodarki
odpadami.
Jego struktura mo˝e byç podobna
do struktury zaproponowanej
w rozdzia∏ach 3–10 niniejszego
poradnika.
Bardzo przydatne mo˝e byç
równie˝ przygotowanie
streszczenia planu w j´zyku
niespecjalistycznym (np. dla
czytelnika, któremu brakuje czasu
na szczegó∏owà lektur´).

Poradnik – wojewódzkie plany gospodarki odpadami
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11. Plan jako dokument
Podstawy prawne

Ustawa o odpadach nie okreÊla szczegó∏owych
wymagaƒ wobec struktury dokumentu stanowiàcego
plan. Wymagania takie b´dà okreÊlone
w rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska.
Niniejszy rozdzia∏ przedstawia proponowanà
struktur´ dokumentu – plan gospodarki odpadami.

przygotowujàcy plan mo˝e wywo∏aç wi´ksze
zainteresowanie dokumentem, uatrakcyjniajàc
jego form´ graficznà i uk∏ad edycyjny. Dotyczy to
szczególnie streszczenia.
Roboczà wersj´ dokumentu mo˝na równie˝
umieÊciç na stronie internetowej
– zainteresowane osoby/instytucje bàdà mog∏y
w ten sposób zg∏aszaç swoje uwagi
bezpoÊrednio.

Wytyczne

Plan powinien uwzgl´dniaç prezentowane
w niniejszym poradniku wytyczne oraz
podstawowe wymagania dotyczàce struktury
ogólnej dokumentu. Plan mo˝e si´ sk∏adaç
z jednego lub kilku tomów i powinien
uwzgl´dniaç nast´pujàce rozdzia∏y g∏ówne:

0. Wst´p, streszczenie
1. Za∏o˝enia i dane podstawowe
2. Analiza stanu istniejàcego w sektorze
gospodarki odpadami
3. Przewidywane zmiany
4. Polityka, cele i zadania
5. Analiza opcji ekonomicznych
i technologicznych
6. D∏ugoterminowy program strategiczny
7. Krótkoterminowy plan dzia∏ania
8. Analiza oddzia∏ywania
9. Wdro˝enie
10. Monitoring i aktualizacja
ZawartoÊç i metodologia ka˝dej z wy˝ej
wymienionych cz´Êci zosta∏y opisane
w odpowiednich rozdzia∏ach niniejszego
poradnika.
Streszczenie planu gospodarki odpadami mo˝na
(a nawet powinno si´) rozpowszechniaç wÊród
mieszkaƒców i prezentowaç cz∏onkom organów
politycznych uchwalajàcych plan. Streszczenie
powinno byç napisane j´zykiem
niespecjalistycznym.
Dokument, jakim jest plan gospodarki odpadami,
powinien byç krótki i zwi´êle napisany.
Szczególnie istotne powinny byç elementy
strategiczne, a nie opis stanu istniejàcego.
Oznacza to, ˝e rozdzia∏ 4 i nast´pne b´dà
w dokumencie najwa˝niejsze.
Uk∏ad edycyjny dokumentu mo˝na przygotowaç
na szereg sposobów. Tradycyjna forma prezentacji
sk∏adajàcej si´ z tekstu, tabel i kilku elementów
graficznych (wykresy ko∏owe, s∏upkowe, mapy
itp.) jest ca∏kowicie wystarczajàca, chocia˝ zespó∏
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12.Wdro˝enie
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12. Wdro˝enie
Wytyczne

Realizacja polityki, celów i zadaƒ planu wymaga
zatem nie tylko pe∏nego zaanga˝owania sejmiku
województwa popartego kompetentnà i sprawnà
administracjà, ale równie˝ inicjatyw samej
administracji we wdra˝aniu dzia∏aƒ i projektów
wchodzàcych w sk∏ad planu gospodarki
odpadami.
Nie oznacza to, ˝e wszystkie bez wyjàtku zadania
zostanà wdro˝one przez administracj´/w∏adze
wojewódzkie. Oznacza to jednak, ˝e
administracja/w∏adze muszà podejmowaç
inicjatywy i odgrywaç przewodnià rol´ we
wdra˝aniu planu.
Wdro˝enie planu gospodarki odpadami stanowi
zatem jego integralnà cz´Êç. Wdro˝enie planu
le˝y w gestii w∏adz województwa, które sà
odpowiedzialne za podj´cie dzia∏aƒ potrzebnych
do zrealizowania projektów i postanowieƒ planu.
Krótkoterminowy plan dzia∏ania opisany
w rozdziale 9 niniejszego dokumentu powinien
zawieraç szczegó∏owe opisy dzia∏aƒ (kto, kiedy,
jak) koniecznych do realizacji strategii i celów.
Zatem wdro˝enie planu jest to podj´cie dzia∏aƒ
majàcych na celu realizacj´ projektów okreÊlonych
w krótkoterminowym programie dzia∏aƒ.
Osoby odpowiedzialne za wdro˝enie systemu
gospodarki odpadami powinny byç odpowiednio
zaanga˝owane w t´ prac´ i posiadaç do tego
wszystkie potrzebne kompetencje.

powinien wspieraç mi´dzygminne,
mi´dzypowiatowe porozumienia w zakresie
gospodarki odpadami.
Regionalne w∏adze lub jednostki odpowiedzialne za
system gospodarki odpadami (np. zwiàzki celowe
gmin/powiatów lub zarzàdy regionalne) mogà
dzia∏aç bardzo skutecznie, jednak˝e w takim
przypadku wymagane jest przekazanie cz´Êci
kompetencji w zakresie zarzàdzania gospodarkà
odpadami przez ka˝dà z gmin/powiatów na rzecz tej
jednostki.
Aby móc dzia∏aç skutecznie, jednostka nadrz´dna
musi posiadaç wystarczajàce kompetencje
pozwalajàce jej wdro˝yç system gospodarki
odpadami. Zakres jej obowiàzków mo˝e obejmowaç:

• wykonywanie us∏ug i eksploatacj´ instalacji
gospodarki odpadami,
• zawieranie umów z dostawcami us∏ug i innymi
w∏adzami lub jednostkami,
• pobieranie op∏at za us∏ugi od ludnoÊci i innych
wytwórców odpadów,
• zaciàganie kredytów i prowadzenie ewidencji
zad∏u˝enia dla celów finansowania us∏ug
i instalacji,
• ustalanie sposobu post´powania
z poszczególnymi grupami odpadów
(przep∏ywu strumienia odpadów) w ramach
poszczególnych systemów i instalacji.

Uwagi

Wzmacnianie administracji

Wybór jednostki wdra˝ajàcej plan29

Wzmocnienie administracji regionalnej/lokalnej jest
konieczne do wdro˝enia innych aspektów planu
gospodarki odpadami. Mo˝e ono obejmowaç
nast´pujàce dzia∏ania:

Przy ustalaniu i wprowadzaniu nowych us∏ug
i instalacji w zakresie gospodarki odpadami
sejmik/zarzàd województwa czy rada/organ
wykonawczy gminy/powiatu musi pe∏niç rol´
jednostki odpowiedzialnej za wdro˝enie tych us∏ug
i instalacji. JeÊli w tworzeniu systemu gospodarki
odpadami bierze udzia∏ kilka gmin/powiatów, b´dzie
to zwiàzek gmin/powiatów lub w przypadku
porozumienia jedna z gmin. Jedna z gmin musi,
w przypadku porozumienia gmin, zostaç
wyznaczona jako nadrz´dna, stajàc si´ jednostkà
odpowiedzialnà za wdro˝enie planu i b´dàc
jednoczeÊnie dostawcà us∏ug. Sejmik województwa
29
Na podstawie materia∏ów i informacji kursu US EPA na temat
zintegrowanego planowania gospodarki odpadami, 1998 r.
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• rozwój lub stworzenie nowych wydzia∏ów
gospodarki odpadami ze zwi´kszonymi
zakresami obowiàzków i kompetencjami,
w∏àcznie ze zwi´kszeniem liczby pracowników
zajmujàcych si´ gospodarkà odpadami,
• wprowadzenie ogólnych programów
szkoleniowych dla pracowników administracji
w celu zwi´kszenia ich kompetencji przy
wykonywaniu zadaƒ zwiàzanych z gospodarkà
odpadami,
• szkolenie pracowników administracji i radnych
w zakresie zarzàdzania gospodarkà odpadami
(system zarzàdzania charakteryzujàcy si´
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Êwiadomà politykà, wyznaczonymi celami
i zadaniami, kontrolowany przez administracj´
i obejmujàcy us∏ugi Êwiadczone przez
kontrahentów prywatnych i/lub publicznych),
• wyznaczanie wydzia∏om odpowiedzialnym za
gospodark´ odpadami nowych zadaƒ,
np. rozwój, planowanie i wdro˝enie nowych
systemów zbierania odpadów
(eksploatowanych przez prywatnych lub
publicznych dostawców us∏ug wy∏onionych
z przetargów), zgodnych z wymogami planu
gospodarki odpadami i, co z tym zwiàzane,
zgodnych z wymogami paƒstwowymi
i wymogami UE,
• popraw´ jakoÊci us∏ug, aby u˝ytkowanie
systemu gospodarki odpadami sta∏o si´
skuteczniejsze i zgodne z wyznaczonymi celami
polityki w zakresie gospodarki odpadami,
• wprowadzenie publicznie kontrolowanych
i zarzàdzanych systemów zwrotu nak∏adów
umo˝liwiajàcych administracji finansowanie
bie˝àcej i przysz∏ej dzia∏alnoÊci na podstawie
zasady „zanieczyszczajàcy p∏aci”, niezale˝nie od
zewn´trznych êróde∏ finansowania.
Struktura w∏asnoÊciowa

Instalacje gospodarki odpadami mogà byç
w∏asnoÊcià prywatnà korporacji, spó∏ki lub osoby
fizycznej. Wybór rodzaju w∏asnoÊci wp∏ywa na
sposoby i êród∏a finansowania oraz formy
organizacyjno-prawne prowadzenia dzia∏alnoÊci.

Rozwój wspó∏pracy sektora publicznego
i prywatnego

Niezale˝nie od wyboru struktury w∏asnoÊciowej,
w sektorze gospodarki odpadami nale˝y rozwinàç
stosunki partnerskie pomi´dzy sektorem publicznym
a prywatnym:

• zwi´kszyç liczb´ przetargów, aby rozwinàç
rynek i uzyskaç rozwiàzania najskuteczniejsze
finansowo,
• kreowaç dzia∏ania umo˝liwiajàce
zaanga˝owanie sektora prywatnego,
• zweryfikowaç lub rozwiàzaç istniejàce umowy
z operatorami, zawrzeç nowe umowy na
Êwiadczenie us∏ug z dzia∏ajàcymi na terenie
województwa profesjonalnymi kontrahentami,
• rozpoczàç rozmowy ze wszystkimi
zainteresowanymi stronami, w∏àcznie
z operatorami prywatnymi, w∏aÊcicielami
instalacji unieszkodliwiania odpadów,
potencjalnymi êród∏ami finansowania,
organizacjami pozarzàdowymi i in. o roli, którà
ka˝da z nich mog∏aby odgrywaç przy
wdra˝aniu planu,
• zawrzeç dobrowolne umowy z organizacjami
i stowarzyszeniami przemys∏owymi, sieciami
handlu detalicznego itp., majàce na celu
podj´cie dzia∏aƒ zach´cajàcych do wi´kszego
udzia∏u ludnoÊci w inicjatywach dotyczàcych
odzysku i recyklingu (w tym odpadów
opakowaniowych).
Sektor prywatny

W∏adze lokalne/regionalne majà lepsze mo˝liwoÊci
kontroli nad instalacjà, której sà w∏aÊcicielem.
W wi´kszoÊci krajów zaleca si´, aby instalacje
gospodarki odpadami (w tym szczególnie odzysku
i unieszkodliwiania) by∏y w∏asnoÊcià publicznà, co
uznawane jest za rozwiàzanie bardziej praktyczne
i skuteczniejsze finansowo. Nie oznacza to jednak, ˝e
operatorzy prywatni sà wykluczeni z dzia∏alnoÊci
w dziedzinie gospodarki odpadami (patrz poni˝ej).
Wdro˝enie projektów publicznych wymaga zwykle
mniej czasu i staraƒ, a zwiàzane z nim ryzyko jest
znikome lub ˝adne. Ponadto finansowanie
publicznych projektów zwiàzanych z gospodarkà
odpadami jest zwolnione od podatków i cz´sto
∏atwiejsze do uzyskania, ni˝ dla projektów prywatnych.
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Nale˝y okreÊliç rol´ sektora prywatnego
w Êwiadczeniu us∏ug zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów oraz ustaliç
odpowiednià polityk´. Dzia∏ania te mogà przyjàç
postaç zaproszeƒ do zaoferowania instalacji lub
rozwa˝enia konkretnych inicjatyw ze strony sektora
prywatnego.
Mo˝na okreÊliç rodzaj i zakres us∏ug, wydajnoÊci
instalacji i zakres umów dotyczàcych eksploatacji
systemu. Mo˝na tak˝e rozwa˝yç zmiany systemu
w zakresie pobierania op∏at za us∏ugi wykonywane
przez operatorów prywatnych. Nale˝y tak˝e
rozpatrzyç wp∏yw proponowanych zmian na
istniejàce struktury organizacyjne systemu gospodarki
odpadami.
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Zwi´kszenie ÊwiadomoÊci ekologicznej
spo∏eczeƒstwa

Sejmik i administracja województwa wdra˝ajàce plan
gospodarki odpadami mogà napotkaç szereg
przeszkód zwiàzanych z brakiem zrozumienia przez
spo∏eczeƒstwo problematyki dotyczàcej gospodarki
odpadami. Przezwyci´˝enie tych przeszkód mo˝e
wymagaç m.in.:

Poprawy dost´pu do informacji30. Brak wiedzy o tym,
gdzie, kiedy i jakie odpady wytwarzane sà
w gospodarstwach domowych, stanowi cz´sto
prawdziwà przeszkod´ dla ustanowienia
zrównowa˝onej gospodarki odpadami.
Akceptacji odpowiedzialnoÊci. Mieszkaƒcom cz´sto
si´ wydaje, ˝e po umieszczeniu odpadów
w pojemniku problem ich zagospodarowania zosta∏
rozwiàzany. W rzeczywistoÊci jest to dopiero
pierwsze z szeregu dzia∏aƒ (zbiórka, transport,
segregacja, odzysk, unieszkodliwianie) na drodze do
ustanowienia zrównowa˝onej gospodarki odpadami.
Akceptacji skutecznoÊci dzia∏ania. Nawet jeÊli
mieszkaƒcy Êwiadomi sà iloÊci i jakoÊci wytwarzanych
przez siebie odpadów, panuje powszechne
przekonanie, ˝e nie mo˝na nic zrobiç, ˝eby t´
iloÊç/jakoÊç ograniczyç. Informowanie i edukacja
spo∏eczeƒstwa w zakresie: ograniczania
powstawania odpadów, selektywnej zbiórki
surowców wtórnych czy kreowania „mody” na
trwalsze i Êrodowiskowo przyjazne produkty
(np. zawierajàce mniejszà iloÊç i/lub lepszà z punktu
widzenia odzysku jakoÊç materia∏ów
opakowaniowych) mo˝e znaczàco przyczyniç si´ do
zmiany takich przekonaƒ i zaktywizowaç udzia∏
spo∏eczeƒstwa w planowanych zintegrowanych
dzia∏aniach gospodarki odpadami.
Rozwoju infrastruktury wspierajàcej. Wi´kszoÊç
mieszkaƒców jest sk∏onna uczestniczyç w systemach
selektywnego zbierania odpadów. Warunkiem
niezb´dnym jest zapewnienie odpowiedniej
i „przyjaznej dla uczestnika” (w∏aÊciwie
zlokalizowanej i umo˝liwiajàcej proste segregowanie
30
Na podstawie: G. Clapton: “The Use of Waste Management Plans
as a Driver for Change. Paper in the Phare Twinning Project”
Wykorzystanie planów gospodarki odpadami jako czynników
post´potwórczych. Referat przygotowany w ramach projektu Phare
Twinning. (PL98/IB-EN-01).
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odpadów) infrastruktury technicznej. Brak takiej
infrastruktury jak np. us∏ug w zakresie zbierania
odpadów metodà „przy kraw´˝niku” (bezpoÊrednio
z posesji) albo centralnych czy osiedlowych punktów
zbierania odpadów jest cz´sto przyczynà
niepowodzeƒ i ma∏ej efektywnoÊci systemów
selektywnego zbierania i odzysku, w tym recyklingu
odpadów.
Ustalenie priorytetów przy wdra˝aniu zadaƒ

W trakcie przygotowywania strategii i planów
wdro˝eniowych województwa b´dà musia∏y ustaliç
list´ priorytetów dla poszczególnych wytyczonych
zadaƒ. W trakcie przygotowania planu gospodarki
odpadami zosta∏y okreÊlone problemy zwiàzane
z gospodarkà odpadami (patrz rozdzia∏y 1–5
niniejszego poradnika). Polityka, cele i zadania
zosta∏y ustalone zgodnie z zaleceniami rozdzia∏u 6,
a opcje rozwiàzania problemów, zwiàzane z tym
koszty i korzyÊci wynikajàce z tych opcji,
finansowanie inwestycji i inne zasoby potrzebne do
ich wdro˝enia zosta∏y opisane w rozdziale 7.
Priorytety i horyzonty czasowe ich wdra˝ania sà
natomiast ustalone i sformalizowane w planach
krótko- i d∏ugoterminowych przygotowanych na
podstawie wytycznych zawartych w rozdzia∏ach 8
i 9. Skutki wdro˝enia krótko- i d∏ugoterminowego
planu na lokalny bud˝et i na inne czynniki zosta∏y
opisane w rozdziale 10.
Poni˝ej opisano szereg kwestii do rozwa˝enia oraz
czynników mogàcych mieç wp∏yw na wdro˝enie
planu31.
Kwestie Êrodowiskowe

Najbardziej rozpowszechnionà metodà
unieszkodliwiania odpadów w Polsce jest ich
sk∏adowanie, a niew∏aÊciwie zaprojektowane,
eksploatowane i nieodpowiednio kontrolowane
sk∏adowisko mo˝e byç êród∏em znacznych emisji
zanieczyszczeƒ i innych zagro˝eƒ dla Êrodowiska.
W zwiàzku z tym najpierw mo˝na skupiç si´ na
wdro˝eniu dzia∏aƒ majàcych na celu popraw´
i lepszà kontrol´ sposobów zarzàdzania i eksploatacji
istniejàcych sk∏adowisk, a dopiero póêniej rozwa˝yç

31
Na podstawie: Podr´cznik do wdra˝ania prawodawstwa
Êrodowiskowego Wspólnot Europejskich. Komisja UE.
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mo˝liwoÊç stosowania bardziej zaawansowanych
metod unieszkodliwiania odpadów.
Dzia∏ania ograniczajàce wp∏yw istniejàcych i starych
sk∏adowisk na Êrodowisko, jak równie˝ budowa
nowych sk∏adowisk sà przedsi´wzi´ciami bardzo
kosztownymi. Nale˝y ustaliç, która z opcji jest
najskuteczniejsza i najbardziej wydajna.
W przypadku spalarni odpadów nale˝y wziàç pod
uwag´ szereg d∏ugotrwa∏ych czynników zwiàzanych
z ich eksploatacjà: zmniejszenie iloÊci wytwarzanych
odpadów (aby by∏y ekonomicznie op∏acalne,
spalarnie powinny byç projektowane
i eksploatowane dla unieszkodliwiania du˝ego
strumienia odpadów), ograniczenie potrzeb
w zakresie sk∏adowania odpadów (spalanie
zmniejsza iloÊç odpadów wymagajàcych finalnego
unieszkodliwiania, ale powoduje powstawanie
odpadów technologicznych stanowiàcych du˝e
zagro˝enie Êrodowiskowe i wymagajàcych
bezpiecznego unieszkodliwiania).
Plany muszà przede wszystkim zapewniç
zapobieganie powstawaniu odpadów i odzysk
(w∏àcznie z recyklingiem, w tym
z kompostowaniem).
EfektywnoÊç finansowa

Dzia∏ania bardziej efektywne finansowo (powodujàce
wi´ksze korzyÊci Êrodowiskowe w przeliczeniu na
jednostk´ poniesionych kosztów) powinny mieç
wy˝szy priorytet od dzia∏aƒ mniej wydajnych.
Z drugiej strony nie mo˝na jednak ignorowaç lub
odk∏adaç realizacji dzia∏aƒ wymagajàcych du˝ych
nak∏adów inwestycyjnych (np. budowa nowych
instalacji). Nale˝y planowaç rozwój, finansowanie
i budow´ takich instalacji i przygotowaç
spo∏ecznoÊç/przedsi´biorców do koniecznoÊci ich
przysz∏ego powstania.

Ustawy o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami jaki
o op∏acie produktowej i op∏acie depozytowej oraz
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych
wymagajà wprowadzenia istotnych zmian do
produkcji, dystrybucji i u˝ycia materia∏ów
opakowaniowych we wszystkich sektorach gospodarki
oraz wyznaczajà iloÊciowe cele okreÊlajàce poziomy
odzysku (w tym recyklingu) i ograniczenie iloÊci
wytwarzanych odpadów opakowaniowych, co
w oczywisty sposób wp∏ynie na sektor przemys∏owy
i handlowy, powo∏ywane organizacje odzysku, ale
równie˝ dzia∏ania gmin/powiatów czy województw
zwiàzane z gospodarkà tymi odpadami.
W trakcie opracowywania strategii gospodarki
odpadami województwa powinny zidentyfikowaç
dost´pne êród∏a finansowania, jak np. krajowe
fundusze ochrony Êrodowiska i gospodarki wodnej
albo êród∏a zewn´trzne (np. ISPA).
Ogólnie dzia∏ania podj´te przez województwa
muszà byç zgodne z planem krajowymi, który z kolei
musi byç zgodny z politykà i prawodawstwem
krajowym w zakresie gospodarki odpadami.
Harmonogram wdro˝eƒ

Harmonogram wdro˝eƒ powinien byç realistyczny.
Po zg∏oszeniu uwag przez zainteresowane strony
mo˝na dopracowaç szczegó∏y harmonogramu.
Harmonogram powinien przyk∏adowo zawieraç
nast´pujàce etapy:

• opracowania wst´pne,
• przygotowanie projektów,
• budowa,
• eksploatacja.
JeÊli plan gospodarki odpadami zak∏ada budow´
nowych instalacji, czas konieczny do wdro˝enia
programu b´dzie d∏u˝szy ni˝ w przypadku, gdy
zostanà wykorzystane instalacje istniejàce.

Aspekty ekonomiczne

Ka˝de województwo musi rozwa˝yç, które pozycje
w planie b´dà mia∏y znaczàcy wp∏yw na gospodark´.
W pierwszej kolejnoÊci nale˝y rozwa˝aç dzia∏ania
majàce wp∏yw na sektor przemys∏owy i handlowy,
a w nast´pnej kolejnoÊci dzia∏ania dotyczàce mniej
istotnych dziedzin gospodarki.
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Podsumowanie

Wdro˝enie planu gospodarki odpadami wymaga
(m.in.) nast´pujàcych dzia∏aƒ:

• ustanowienia struktur organizacyjnych,
w∏àcznie z powo∏aniem nowych wydzia∏ów na
szczeblu wojewódzkim odpowiedzialnych
m.in. za planowanie, zarzàdzanie danymi
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i systemami raportowania, egzekwowanie,
• ustalenia bud˝etów i êróde∏ finansowania,
• opracowania i wdro˝enia programów
wspierajàcych spo∏eczeƒstwo w dzia∏aniach
pozwalajàcych na minimalizacj´ iloÊci
wytwarzanych odpadów oraz zwi´kszenie
recyklingu,
• rozpatrzenia i koordynacji potencjalnej roli
sektora prywatnego,
• przygotowania studiów wykonalnoÊci, planów
i ocen oddzia∏ywaƒ na Êrodowisko
poszczególnych inwestycji (w przypadkach, gdy
jest to wymagane),
• przygotowania projektów technicznych
i przetargów zgodnie z obowiàzujàcymi
przepisami o przetargach,
• innych formalnoÊci prawnych, w∏àcznie
z nabywaniem nieruchomoÊci, zawieraniem
umów itp.,
• realizacji poszczególnych etapów procesu
inwestycyjnego (budowy i zlecania wykonania
instalacji),
• wdro˝enia projektu (w etapach).
Powy˝sze dzia∏ania powinny zostaç uwzgl´dnione
w krótko- lub d∏ugoterminowym planie dzia∏ania.
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13. Ocena
13.1 Procedury oceniania
Podstawy prawne

Zgodnie z ustawà o odpadach plan gospodarki
odpadami powinien byç weryfikowany przynajmniej
raz na cztery lata.
Wytyczne

Weryfikacji powinna zostaç poddana ca∏oÊç
planu, w∏àcznie z jego warunkami, za∏o˝eniami
dalszego rozwoju i innymi danymi poczàtkowymi
w celu sprawdzenia, czy wcià˝ sà aktualne.
Weryfikacja powinna tak˝e objàç polityk´, cele
i zadania.
Zweryfikowany plan powinien zawieraç nowy opis
istniejàcej sytuacji (nowy, bo stan gospodarki
odpadami uleg∏ zmianom po wdro˝eniu za∏o˝eƒ
i dzia∏aƒ planu pierwotnego).
Wreszcie, weryfikacja powinna objàç aktualizacj´
i/lub weryfikacj´ programu d∏ugoterminowego,
a zw∏aszcza krótkoterminowego planu dzia∏aƒ
wraz z analizà oddzia∏ywaƒ.
Nowy plan nale˝y opublikowaç i przekazaç do
zaopiniowania przez w∏aÊciwe w∏adze, zgodnie
z wymaganiami okreÊlonymi w ustawie
o odpadach. Ostatecznie zaktualizowany plan
zostanie zatwierdzony (w drodze uchwa∏y) przez
sejmik województwa.
JeÊli za∏o˝enia czy dane podstawowe ulegnà
istotnym zmianom lub jeÊli zajdà jakiekolwiek
inne istotne zmiany mogàce uniemo˝liwiç
wdro˝enie obecnego planu, weryfikacj´ mo˝na
(a cz´sto trzeba) przeprowadziç przed up∏ywem
czteroletniego okresu.

Najistotniejszymi pytaniami podczas weryfikacji sà:

• Czy zosta∏y rozwiàzane podstawowe problemy
zidentyfikowane w poprzednim planie?
• Czy pojawi∏y si´ nowe problemy?
• Czy osiàgni´to cele postawione w polityce?
• Czy zosta∏y wykonane zadania postawione
w poprzednim planie? W jakim stopniu? JeÊli
nie, to dlaczego?
• Czy zosta∏y wykonane zadania postawione
przed administracjà? W jakim stopniu?
• Czy zosta∏y wdro˝one inne dzia∏ania, np. czy
zosta∏y spe∏nione warunki umów przez
zawierajàce je strony? JeÊli nie, to dlaczego?
OczywiÊcie weryfikacja planu mo˝e byç zadaniem
∏atwiejszym od opracowania go po raz pierwszy, ale
podczas weryfikacji nale˝y koniecznie wykonaç
ponownà analiz´ problemów i strumienia odpadów.
Wiele opisów ze „starego” planu nie zmieni si´
w „nowym” (jeÊli np. nie ulegnà zmianie systemy
zbierania odpadów). Jednak w ramach realizacji
pierwszego planu mog∏y zostaç wdro˝one nowe
systemy, które w nowym planie zostanà opisane jako
istniejàce. W praktyce wdro˝enie niektórych
systemów b´dzie odbiega∏o od za∏o˝eƒ
(np. efektywnoÊç zbierania odpadów itp.), nale˝y to
wi´c uwzgl´dniç w opisie istniejàcej (nowej) sytuacji.

Proces weryfikacji powinien si´ rozpoczàç nie póêniej
ni˝ trzy lata od uchwalenia poprzedniego planu.

Polityka i postawione przez nià cele
najprawdopodobniej nie ulegnà zmianom, jednak˝e
nale˝y zweryfikowaç wyznaczone zadania. JeÊli
wykonanie zadaƒ odbiega znaczàco od za∏o˝eƒ,
nale˝y rozwa˝yç ich zmian´/modyfikacj´,
a jednoczeÊnie tak zmieniç planowane Êrodki
i dzia∏ania, aby wp∏ywaç na lepszà wykonalnoÊç
konkretnych zadaƒ nowego planu, zamiast
powtarzaç w nim zapisy i zadania niewykonane
w poprzednim planie.

Z przedstawionych powy˝ej wytycznych wynika,
˝e weryfikacji nale˝y poddaç ca∏y plan. Mo˝e si´
jednak okazaç, ˝e niektóre cz´Êci planu wymagajà
ca∏kowitego uaktualnienia, a inne tylko drobnych
zmian, w zale˝noÊci od okolicznoÊci.

Z drugiej strony, jeÊli zadania zosta∏y (prawie)
wykonane, nale˝y przygotowaç zadania nowe,
ambitniejsze, zgodnie z wymogami prawa
stanowiàcymi o koniecznoÊci sta∏ej poprawy sytuacji
w gospodarce odpadami.

Uwagi

Tak czy inaczej, nale˝y przygotowaç nowà wersj´
dokumentu i przekazaç jà do zatwierdzenia przez
sejmik.
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Procedura weryfikacyjna mo˝e si´ sk∏adaç
z nast´pujàcych etapów:

• weryfikacja za∏o˝eƒ i warunków
podstawowych,
• sprawdzenie, czy zadania zosta∏y wykonane,
analiza dlaczego tak lub nie,
• weryfikacja analizy strumienia odpadów
z uwzgl´dnieniem nowych elementów
wprowadzonych do systemu w ramach
poprzedniego planu,
• stwierdzenie, czy istnieje koniecznoÊç
dokonania zmian w polityce i postawionych
w niej celach ogólnych,
• wyznaczenie nowych zadaƒ (jeÊli poprzednie
zadania nie zosta∏y wykonane, wykonaç analiz´
dlaczego i odpowiednio wyznaczyç nowe
zadania; jeÊli poprzednie zadania zosta∏y
wykonane, wyznaczyç nowe, ambitniejsze),
• weryfikacja programu d∏ugoterminowego (jeÊli
wystàpi taka potrzeba),
• zdefiniowanie nowych projektów i inicjatyw lub
powtórzenie starych, jeÊli wcià˝ sà istotne i nie
zosta∏y wdro˝one (w takim przypadku nale˝y
zbadaç dlaczego i wyciàgnàç odpowiednie
wnioski),
• zbadanie skutków i konsekwencji nowego
planu, zw∏aszcza w odniesieniu do bud˝etu
województwa i wysokoÊci op∏at dla
u˝ytkowników,
• sporzàdzenie nowego planu, przekazanie do
opiniowania/konsultacji,
• zatwierdzenie nowego planu przez sejmik.
W przypadku wystàpienia koniecznoÊci weryfikacji
planu przed up∏ywem okresu czteroletniego
(np. ze wzgl´du na powa˝ne zmiany w za∏o˝eniach
podstawowych lub z innych istotnych powodów)
mo˝e si´ okazaç, ˝e potrzebna jest jedynie
weryfikacja krótkoterminowego planu dzia∏ania
i bud˝etu.
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13.2 SprawozdawczoÊç
Podstawy prawne

Zgodnie z ustawà o odpadach zarzàd województwa
powinien sk∏adaç sejmikowi sprawozdanie z realizacji
planów gospodarki odpadami raz na dwa lata.
Wytyczne

Sprawozdanie powinno zawieraç informacje
o wykonaniu jakoÊciowych i iloÊciowych zadaƒ
postawionych w planie gospodarki odpadami.
Ponadto w sprawozdaniu mo˝e znaleêç si´ opis
post´pu we wdra˝aniu inicjatyw zawartych
w krótkoterminowym planie dzia∏ania.
W sprawozdaniu mogà si´ równie˝ znaleêç
informacje dotyczàce spodziewanych zmian,
np. w za∏o˝eniach podstawowych, alokacjach
bud˝etu i nowych wymogach (prawnych)
powodujàcych koniecznoÊç wprowadzenia
nowych inicjatyw lub weryfikacji planu.
Uwagi

Poniewa˝ g∏ównym celem sprawozdania jest opis
wykonania zadaƒ, plan gospodarki odpadami
powinien okreÊlaç mierzalne (umo˝liwiajàce ocen´
stopnia ich realizacji) zadania, co z kolei pozwoli na
ocen´, czy osiàgni´te zosta∏y okreÊlone w planie cele
polityczne.
Wa˝ny jest tak˝e dobrze funkcjonujàcy system
monitoringu i ewidencji odpadów pozwalajàcy na
kontrolowanie strumienia odpadów oraz na
stwierdzenie, czy wdro˝one dzia∏ania sà skuteczne.
Sprawozdanie dwuletnie mo˝e byç po prostu
podsumowaniem krótkoterminowego planu
dzia∏ania ze wskazaniem planowanych dzia∏aƒ/zadaƒ
i stwierdzeniem, czy (lub w jakim stopniu) zosta∏y
one wykonane. Na koƒcu sprawozdania nale˝y
zamieÊciç krótkà informacj´ opisujàcà potrzebne
zmiany w obecnym planie dzia∏ania oraz ich skutki
i konsekwencje, zw∏aszcza dla bud˝etu
województwa.
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13. Ocena
13.3 Monitoring, kontrola,
egzekwowanie
Podstawy prawne

Ustawa o odpadach stanowi, ˝e plan gospodarki
odpadami powinien zawieraç opis systemu
monitoringu i oceny wdro˝enia zadaƒ i celów.
JednoczeÊnie ustawa o odpadach (art. 37) definiuje
nowy system monitoringu – baz danych o odpadach,
prowadzony przez urz´dy marsza∏kowskie32. System
ten powinien byç podstawowym êród∏em informacji
o odpadach wykorzystywanym przy opracowywaniu,
wdra˝aniu i ocenie realizacji planów gospodarki
odpadami.
Wytyczne

Krótkoterminowy plan dzia∏ania i program
d∏ugoterminowy powinny identyfikowaç
stanowiàce integralnà cz´Êç planu wszelkie
dzia∏ania konieczne do prawid∏owego
prowadzenia systemu ewidencji
i monitoringu odpadów w województwie, jeÊli
taki system jeszcze nie funkcjonuje
(uwzgl´dniajàc okreÊlony w ustawie o odpadach
system ewidencji danych o odpadach
i gospodarce odpadami).
Podstawowym celem systemów ewidencji
i monitoringu jest okreÊlenie iloÊci odpadów na
poszczególnych etapach systemu
gospodarowania odpadami (od wytwórców do
instalacji odzysku
i unieszkodliwiania odpadów) oraz kontrola
wytwórców odpadów i posiadaczy odpadów
prowadzàcych dzia∏alnoÊç w zakresie zbierania
i transportu odpadów.
Nale˝y równie˝ kontrolowaç i egzekwowaç
przepisy dotyczàce odzysku i unieszkodliwiania
odpadów (zadania kontrolne okreÊlone
ustawowo).

32

Na podstawie zbiorczych zestawieƒ danych uzyskanych od
posiadaczy odpadów i informacji uzyskanych od wojewodów
i starostów, marsza∏ek województwa b´dzie prowadzi∏ wojewódzkà
baz´ danych dotyczàcà wytwarzania i gospodarowania odpadami
wraz z rejestrem zezwoleƒ udzielonych w zakresie wytwarzania
odpadów i gospodarki odpadami. Marsza∏ek przygotuje te˝ raport
wojewódzki i przeka˝e go ministrowi w∏aÊciwemu do spraw
Êrodowiska.
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Uwagi

Zadaniem systemu monitoringu, kontroli
i egzekwowania przepisów jest zapewnienie, aby
wszystkie jednostki zobligowane do posiadania
okreÊlonych zezwoleƒ czy pozwoleƒ (w zakresie
prowadzenia dzia∏alnoÊci zwiàzanej z gospodarkà
odpadami)33 rzeczywiÊcie je posiada∏y i spe∏nia∏y
wszystkie okreÊlone w tych decyzjach
administracyjnych warunki. System ma tak˝e
zapewniç spe∏nianie wymogów prawnych
i obowiàzujàcych norm.
G∏ówne zadania zwiàzane z monitoringiem, kontrolà
i egzekwowaniem przepisów to:

• monitoring i kontrola instalacji gospodarki
odpadami,
• monitoring i kontrola przewoêników
i poÊredników (posiadaczy odpadów)
zajmujàcych si´ gospodarkà odpadami,
• monitoring i kontrola instalacji nie
wymagajàcych zezwoleƒ,
• monitoring i kontrola przemieszczania pewnych
rodzajów odpadów,
• monitoring i kontrola transgranicznego
przemieszczania odpadów,
• identyfikacja nielegalnych instalacji lub dzia∏aƒ
• egzekwowanie przepisów w zwiàzku
z niedotrzymaniem warunków posiadania
pozwoleƒ lub z∏amaniem wymogów bàdê
obowiàzujàcych norm.
Skuteczny system monitoringu, kontroli
i egzekwowania przepisów powinien:

• jasno okreÊlaç uprawnienia do
przeprowadzania kontroli i egzekwowania
przepisów,
• wprowadzaç wystarczajàco surowe sankcje
sk∏aniajàce do przestrzegania przepisów,
• mieç do dyspozycji wystarczajàcy, posiadajàcy
odpowiednie kwalifikacje i umotywowany
personel,
• posiadaç odpowiednie zasoby techniczne
(sprz´t itp.),
33
Ustawa o odpadach stanowi, ˝e wszystkie przedsi´biorstwa
zajmujàce si´ odzyskiem i unieszkodliwianiem (art. 26) oraz
zbieraniem i transportem (art. 28) odpadów na prowadzenie tej
dzia∏alnoÊci wymagajà zezwolenia wydanego przez wojewod´ lub
starost´, a w przypadku odpadów komunalnych (ustawa
o utrzymaniu czystoÊci i porzàdku w gminach) przez organ
wykonawczy gminy (wójta, burmistrza lub prezydenta miasta).
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• posiadaç sprecyzowane i odpowiednio
udokumentowane systemy i procedury
operacyjne,
• posiadaç kompleksowe systemy
przechowywania, zapisywania i uzyskiwania
danych i informacji.
Brak wy˝ej wymienionych elementów systemu
monitoringu utrudni lub wr´cz uniemo˝liwi
wdro˝enie ustalonej polityki i wykonanie
zaplanowanych zadaƒ w ramach budowy systemu
gospodarki odpadami.
Rutynowy monitoring i kontrola posiadaczy
odpadów powinny obejmowaç regularne wizyty
przedstawicieli kompetentnych w∏adz, którzy
np. sprawdzà zapisy ewidencyjne, pobiorà próbki
odpadów i ocenià wyniki dzia∏alnoÊci.
Informacje i wnioski uzyskane podczas kontroli
powinny zostaç przekazane na piÊmie kierownictwu
jednostki kontrolowanej w mo˝liwie najkrótszym
terminie. Wyniki i informacje mogà byç tak˝e
udost´pnione do publicznego wglàdu.
Na wszelkie naruszenia warunków posiadania decyzji
administracyjnych lub inne wykroczenia nale˝y
reagowaç natychmiast, zw∏aszcza jeÊli mogà one
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spowodowaç powa˝ne zagro˝enia dla Êrodowiska
lub zdrowia ludzkiego.
Koszty kontroli i egzekwowania przepisów powinny
byç pokrywane z op∏at oraz z przychodów
uzyskanych z kar pieni´˝nych.
Wprowadzenie i stosowanie formalnych systemów
zarzàdzania Êrodowiskowego i systemów
kontrolnych zwiàzanych z dzia∏alnoÊcià i instalacjami
odpadowymi (takich jak EMAS – Eco-Management
and Audit Scheme lub normy z serii ISO 14000)
mo˝e u∏atwiç monitoring i egzekwowanie przepisów.
Powy˝sze systemy i normy sà coraz cz´Êciej
stosowane w sektorze gospodarki odpadami
zarówno w krajach Unii Europejskiej, jak i w Polsce.
Baza danych

Zarzàdzanie systemem gospodarki odpadami
wymaga zbierania i ewidencjonowania du˝ej iloÊci
danych i informacji dotyczàcych iloÊci i rodzajów
wytwarzanych odpadów oraz instalacji do ich
odzysku i unieszkodliwiania. Zadanie to realizowane
b´dzie przez system monitoringu (baz danych)
o odpadach, prowadzony przez urz´dy
marsza∏kowskie.
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Za∏àczniki
Za∏àcznik 1
Regulacje prawne Unii Europejskiej
Prawodawstwo Unii Europejskiej okreÊla ogólne ramy prawne
i zasady gospodarki odpadami. Zadaniem krajów
cz∏onkowskich jest transponowanie i wdra˝anie postanowieƒ
dyrektyw UE do prawodawstwa krajowego.
Wykaz aktów prawnych Unii Europejskiej w zakresie
gospodarki odpadami (stan na 15 wrzeÊnia 2002 r.)
przedstawiono w za∏àczniku 5 do poradnika.
Nowe dyrektywy sà przygotowywane przez komisje na
podstawie rezolucji Rady z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie
strategii Wspólnoty w zakresie gospodarki odpadami
(OJ C 076 11.03.1997 p.1). Kluczowym elementem strategii
gospodarki odpadami jest gospodarka okreÊlonymi
strumieniami odpadów przy uwzgl´dnieniu hierarchii
post´powania z odpadami.
Planowanie gospodarki odpadami jest kluczowym aspektem
prawodawstwa europejskiego dotyczàcego gospodarki
odpadami i jest podstawà do opracowywania strategii
gospodarki odpadami na poziomie lokalnym, regionalnym
i krajowym. Na poziomie europejskim, dyrektywa Rady
75/442/EWG (tzw. dyrektywa „ramowa”) zobowiàzuje kraje
cz∏onkowskie do przygotowywania takich planów. Ka˝dy
z planów powinien tak˝e odnosiç si´ (w oddzielnych
rozdzia∏ach) do problematyki zagospodarowania odpadów
niebezpiecznych i odpadów opakowaniowych. Oprócz
strategicznych i ekologicznych aspektów planowania
gospodarki odpadami plany te sà wa˝nym instrumentem
wykorzystywanym w procesie podnoszenia ÊwiadomoÊci
i uczestnictwa obywateli w zakresie gospodarki odpadami.
Zgodnie z takà politykà i z konwencjà z Aarhus sugeruje si´,
aby w Unii Europejskiej obywatele byli formalnie w∏àczani do
opracowywania planów gospodarki odpadami.
Ogólnà struktur´ efektywnego gospodarowania odpadami
okreÊlono w dyrektywie w sprawie odpadów
i w uzupe∏niajàcej jà dyrektywie w sprawie odpadów
niebezpiecznych. Obie dyrektywy stanowià ramy gospodarki
odpadami, które sprecyzowano w dwóch rodzajach dyrektyw
„córek”:

• w jednej grupie dyrektyw okreÊlono wymagania dla
uzyskiwania zezwoleƒ i warunków eksploatacji
instalacji do unieszkodliwiania odpadów,
• druga grupa dyrektyw dotyczy szczególnych rodzajów
odpadów, jak oleje odpadowe, opakowania i odpady
opakowaniowe, baterie i akumulatory (patrz poni˝szy
schemat).
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Rysunek 7. Struktura prawodawstwa UE dotyczàcego gospodarki odpadami.

Odpady elektroniczne
i elektryczne
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Za∏àczniki
Dyrektywa w sprawie odpadów (ramowa)
Dyrektywa Rady 75/442/EWG wprowadza regulacje, na mocy
których kraje cz∏onkowskie winny nadzorowaç gospodark´
odpadami na szczeblu krajowym, a nie lokalnym, jak
poprzednio. Dyrektywa ta by∏a gruntownie zmieniona
i uzupe∏niona w 1991 roku (91/156/ EWG).
Zgodnie z wymaganiami tej dyrektywy gospodarowanie
odpadami musi odbywaç si´ w sposób bezpieczny dla
zdrowia ludzkiego i Êrodowiska; w dyrektywie opisano
kluczowe elementy strategii gospodarowania odpadami,
a mianowicie hierarchi´ post´powania z odpadami
(patrz poni˝ej). Kraje cz∏onkowskie sà zobligowane do
zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania iloÊci
wytwarzanych odpadów i zmniejszania ich szkodliwego
oddzia∏ywania na Êrodowisko poprzez promowanie rozwoju
czystszych technologii, poprawy procesów produkcyjnych
i technik unieszkodliwiania. Muszà one tak˝e zach´caç do
odzysku, w tym wykorzystywania odpadów jako êróde∏
energii.
Zabronione jest porzucanie, „dzikie” lub niekontrolowane
sk∏adowanie odpadów. Wszystkie instalacje do odzysku
i unieszkodliwiania (w tym sk∏adowania) odpadów muszà
uzyskiwaç zezwolenia i byç przedmiotem okresowych
kontroli.
Ponadto dyrektywa ramowa zawiera wiele definicji terminów
dotyczàcych odpadów. Wydany zosta∏ tak˝e wykaz rodzajów
odpadów, znany jako Europejski Katalog Odpadów. Zgodnie
z wymaganiami tej dyrektywy kraje cz∏onkowskie muszà
tworzyç odpowiednie (wystarczajàce jakoÊciowo i iloÊciowo)
systemy instalacji do unieszkodliwiania odpadów, które – przy
kompleksowym podejÊciu – pozwalajà na uzyskiwanie
samowystarczalnoÊci w zakresie gospodarki odpadami.
Rysunek 8. Europejska hierarchia post´powania
z odpadami.

odpadów. Zgodnie z zapisami dyrektywy organy administracji
publicznej powinny wydawaç zezwolenia na prowadzenie
dzia∏alnoÊci w zakresie zbierania, transportu, odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.
Zgodnie z zasadà „zanieczyszczajàcy p∏aci” koszty zbierania,
transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów muszà byç
ponoszone przez posiadacza, w tym tak˝e wytwórc´
odpadów.
Rozwa˝ania dotyczàce realizacji
Za∏o˝eniem gospodarki odpadami w Unii Europejskiej jest
istnienie odpowiedniego systemu zarzàdzania na poziomie
krajowym, regionalnym i lokalnym, a tak˝e odpowiedniej
infrastruktury umo˝liwiajàcej bezpieczne zbieranie,
sortowanie, transport, recykling, odzyskiwanie materia∏ów
i energii z odpadów oraz unieszkodliwianie wszystkich
rodzajów wytwarzanych odpadów.
W trakcie przygotowywania prawa krajowego nale˝y
poÊwi´ciç wiele uwagi definicjom obowiàzujàcym w UE,
szczególnie tym, które okreÊlajà „rodzaj” odpadów, poj´cia
„gospodarowanie”, „posiadacz odpadów”, „zbieranie”
i „odzysk”, a tak˝e hierarchii post´powania z odpadami,
zasadzie „zanieczyszczajàcy p∏aci”, zasadzie „bliskoÊci”
i samowystarczalnoÊci.
Nale˝y wyznaczyç organy, które b´dà odpowiedzialne za
wdra˝anie dyrektywy ramowej, rozporzàdzenia w sprawie
nadzoru i kontroli przesy∏ania odpadów wewnàtrz, do i z UE
oraz innych dyrektyw dotyczàcych gospodarki odpadami.
Odpowiednie struktury administracyjne b´dà potrzebne na
poziomie lokalnym, regionalnym i krajowym.
W∏aÊciwe wdro˝enie b´dzie wymaga∏o szerokich konsultacji
i wspó∏pracy z sektorami przemys∏u, handlu, a tak˝e
z konsumentami. Informacje nale˝y przekazywaç
spo∏eczeƒstwu.
Plany gospodarki odpadami na poziomie lokalnym
i regionalnym oraz strategiczne plany gospodarki odpadami
na poziomie krajowym nale˝y przygotowywaç odpowiednio
wczeÊnie.
Nale˝y ustanowiç systemy wydawania zezwoleƒ na
prowadzenie dzia∏alnoÊci zwiàzanej z odzyskiem
i unieszkodliwianiem odpadów; nale˝y te˝ opracowaç systemy
ewidencjonowania (rejestracji) decyzji administracyjnych
wydawanych jednostkom zajmujàcym si´ zbieraniem
i transportem odpadów lub profesjonalnym brokerom
zajmujàcym si´ sprzeda˝à us∏ug w zakresie odzysku
i unieszkodliwiania odpadów.
Do minimalizowania iloÊci wytwarzanych odpadów b´dà
zach´ca∏y czytelne instrumenty ekonomiczne, takie jak:
podatki, op∏aty i systemy depozytowe.

Odpady niebezpieczne
Zgodnie z omawianà dyrektywà odpowiedzialne za wdro˝enie
dyrektywy organy administracji publicznej muszà jak
najszybciej przygotowaç plany gospodarki odpadami
okreÊlajàce rodzaje odpadów, które majà byç poddane
odzyskowi lub unieszkodliwianiu, wymagania techniczne,
rozwiàzania szczegó∏owe dotyczàce okreÊlonych rodzajów
odpadów, a tak˝e odpowiednie instalacje do
unieszkodliwiania i sk∏adowania odpadów. Plany mogà tak˝e
okreÊlaç osoby odpowiedzialne oraz koszty i Êrodki
wykorzystywane do stymulowania dzia∏aƒ w zakresie
racjonalizacji zbiórki, sortowania i unieszkodliwiania
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G∏ównym celem dyrektywy Rady 91/689/EWG w sprawie
odpadów niebezpiecznych jest sformu∏owanie definicji
odpadów niebezpiecznych i wprowadzenie wi´kszej
harmonizacji w zakresie gospodarki takimi odpadami.
Odpady niebezpieczne obejmujà wiele ró˝nych rodzajów
odpadów. Dyrektywa o odpadach niebezpiecznych
(91/689/ EWG) obejmuje swym zakresem wszystkie odpady
zdefiniowane w za∏àcznikach I, II i III do dyrektywy i odpady
oznaczone jako niebezpieczne w Europejskim Katalogu
Odpadów. Odpady sà uwa˝ane za niebezpieczne, jeÊli
charakteryzujà si´ okreÊlonym miejscem powstawania,
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zawierajà okreÊlone substancje niebezpieczne, i/lub wykazujà
w∏aÊciwoÊci, które powodujà, ˝e sà one niebezpieczne.
Dyrektywa o odpadach niebezpiecznych jest uzupe∏niona
szeregiem dyrektyw regulujàcych zasady post´powania
z okreÊlonymi rodzajami odpadów niebezpiecznych.
Podstawowe za∏o˝enia ramowej dyrektywy o odpadach
i dyrektywy o odpadach niebezpiecznych, dotyczàce na
przyk∏ad zezwoleƒ na unieszkodliwianie, w tym sk∏adowanie
odpadów niebezpiecznych, majà tak˝e zastosowanie
w przypadku indywidualnych dyrektyw dotyczàcych ró˝nych
rodzajów odpadów niebezpiecznych.
Kryteria okreÊlania odpadów jako niebezpiecznych sà przede
wszystkim oparte na aspektach zdrowotnych: toksycznoÊci,
w∏aÊciwoÊciach ˝ràcych, wywo∏ujàcych podra˝nienia
miejscowe, wywo∏ujàcych uczulenia, w∏aÊciwoÊciach
rakotwórczych, mutagennych, teratogennych, zagra˝ajàcych
p∏odnoÊci i zakaênych. Innymi kryteriami, pozwalajàcymi
zaliczyç odpady do niebezpiecznych, sà w∏aÊciwoÊci
ekotoksyczne, palne i wybuchowe.
Plany gospodarki odpadami niebezpiecznymi muszà byç
publikowane przez w∏aÊciwe organy, albo jako cz´Êç
ogólnego planu gospodarki odpadami (zgodnie z dyrektywà
75/442/EWG), albo jako oddzielne raporty. Kraje cz∏onkowskie
sà zobligowane do:

• zarejestrowania i zidentyfikowania ka˝dej instalacji, do
której sà dostarczane odpady niebezpieczne,
• pakowania i znakowania, zgodnie ze standardami Unii
i standardami mi´dzynarodowymi, jeÊli prowadzona
jest zbiórka takich odpadów, ich transport, lub sà one
czasowo magazynowane.
W∏aÊciwe organy muszà przeprowadzaç kontrole instalacji
wytwarzajàcych i odbierajàcych odpady niebezpieczne,
a tak˝e Êrodków transportu odpadów.

Dyrektywa wprowadza zaostrzenie wartoÊci granicznych, co
b´dzie prowadzi∏o do znaczàcych redukcji emisji do
powietrza kilku najwa˝niejszych substancji
zanieczyszczajàcych, zagra˝ajàcych ludzkiemu zdrowiu. Na
poziomie Unii Europejskiej zostanà osiàgni´te znaczàce
redukcje emisji gazów kwaÊnych, takich jak: NOx, SO2 i HCl,
a tak˝e metali ci´˝kich, szczególnie kadmu i rt´ci. Spalarnie sà
identyfikowane jako g∏ówne êród∏o emisji do atmosfery
dioksyn i furanów; w odniesieniu do tych organicznych
sk∏adników szkodliwych tak˝e wprowadzono ostre wartoÊci
graniczne emisji. Wprowadzono równie˝ zaostrzonà wartoÊç
emisji dla ca∏kowitej emisji py∏ów. Wdra˝anie tej dyrektywy
b´dzie oznacza∏o, ˝e wiele zak∏adów eksploatowanych
obecnie w Unii Europejskiej albo b´dzie musia∏o byç
zamkni´tych, albo b´dzie musia∏o zainstalowaç dodatkowe
urzàdzenia s∏u˝àce do oczyszczania gazów.
Po raz pierwszy, w celu zredukowania zanieczyszczeƒ wód
morskich i ekosystemów wodnych przez spalarnie,
wprowadzono wartoÊci graniczne emisji Êcieków. WartoÊci
graniczne majà przede wszystkim na celu zmniejszenie emisji
metali ci´˝kich.
Zgodnie z dyrektywà iloÊç i toksycznoÊç odpadów
pochodzàcych ze spalarni (odpadów poprocesowych) muszà
byç minimalizowane. Sposoby i metody ograniczenia
szkodliwoÊci odpadów powstajàcych w spalarniach powinny
byç okreÊlone przed ich gospodarczym wykorzystaniem lub
sk∏adowaniem.
Nowa dyrektywa przewiduje tak˝e konsultacje spo∏eczne,
dost´p do informacji i uczestniczenie spo∏eczeƒstwa
w procedurze udzielania zezwoleƒ dla spalarni.
Rysunek 9. Harmonogram wdra˝ania nowej dyrektywy
w sprawie spalania odpadów (2000/76/WE).

Transgraniczne przemieszczanie odpadów
Rozporzàdzenie Rady 1993/259 w sprawie nadzoru i kontroli
przesy∏ania odpadów wewnàtrz, do i z Unii Europejskiej,
zosta∏o zaktualizowane przez rezolucj´ Rady 1997/120.
OkreÊlone zosta∏y szczegó∏owe zasady transgranicznego
przemieszczania odpadów niebezpiecznych, jednak˝e
planowanie i monitorowanie tej dzia∏alnoÊci odbywa si´
g∏ównie na poziomie centralnym.

Instalacje do spalania i sk∏adowania odpadów
Spalanie odpadów w nowych i eksploatowanych
instalacjach
Celem dyrektywy w sprawie spalania odpadów (2000/76/WE)
jest zapobieganie lub minimalizowanie potencjalnych
negatywnych wp∏ywów na Êrodowisko emisji do powietrza,
wód, gleb, wód powierzchniowych i gruntowych, a tak˝e
jakiegokolwiek ryzyka, jakie mo˝e powstaç dla zdrowia
ludzkiego. Cel ten ma zostaç osiàgni´ty dzi´ki spe∏nianiu
przez spalarnie (i instalacje do wspó∏spalania odpadów)
ostrych wymagaƒ eksploatacyjno-technicznych i stosowaniu
wartoÊci granicznych emisji. Dyrektywa obejmuje wszystkie
rodzaje odpadów (bez podzia∏u na odpady niebezpieczne
i inne ni˝ niebezpieczne) i od 28 grudnia 2002 r. ma objàç
nowe, a od 28 grudnia 2005 r. istniejàce instalacje. Zastàpi
ona dotychczasowe dyrektywy w sprawie spalania odpadów
komunalnych (89/369/EWG i 89/429/EWG) i w sprawie
spalania odpadów niebezpiecznych (94/67/WE) (patrz:
harmonogram obok).
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Dyrektywa w sprawie sk∏adowania odpadów
Celem dyrektywy w sprawie sk∏adowania odpadów
(1999/31/WE) jest zapewnienie minimalnych wymagaƒ
w zakresie unieszkodliwiania odpadów przez sk∏adowanie na
sk∏adowiskach w UE, w celu zapobiegania lub redukcji
mo˝liwych ujemnych wp∏ywów na Êrodowisko, wynikajàcych
z emisji do powietrza, gleb, wód powierzchniowych
i podziemnych, a tak˝e jakiegokolwiek ryzyka dla ludzkiego
zdrowia przez ca∏y okres eksploatacji sk∏adowiska. Cel ten ma
zostaç osiàgni´ty poprzez spe∏nianie surowych wymagaƒ
eksploatacyjnych i technicznych.
Dyrektywa zobowiàzuje kraje cz∏onkowskie do podejmowania
szeregu dzia∏aƒ prowadzàcych do spe∏nienia tego celu, w tym
do obróbki odpadów przed sk∏adowaniem, wykluczenia
wspó∏sk∏adowania (mieszania odpadów niebezpiecznych
z innymi odpadami), prowadzenia monitoringu w trakcie
eksploatacji i po zamkni´ciu, i rekultywacji sk∏adowiska.
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Za∏àczniki
Zgodnie z omawianà dyrektywà kraje cz∏onkowskie muszà
tak˝e przygotowywaç i wdro˝yç krajowe strategie
prowadzàce do zredukowania iloÊci sk∏adowanych odpadów
komunalnych ulegajàcych biodegradacji w celu osiàgni´cia
okreÊlonych celów i przygotowywaç plany naprawcze dla
istniejàcych sk∏adowisk w celu dostosowania ich do
wymogów stawianych prze dyrektyw´.
Kraje cz∏onkowskie muszà zapewniç, ˝e dotychczas
eksploatowane sk∏adowiska zostanà zamkni´te, jeÊli nie
spe∏nià w okreÊlonym czasie wymogów tej dyrektywy.
Kraje cz∏onkowskie sà równie˝ zobligowane do
przekazywania (co trzy lata) Komisji raportów omawiajàcych
wdra˝anie wymagaƒ dyrektywy.
W dyrektywie okreÊlono ró˝ne typy sk∏adowisk odpadów.
OkreÊla ona warunki stawiane wszystkim typom sk∏adowisk,
definiowanych jako miejsca unieszkodliwiania odpadów,
poprzez ich deponowanie na lub w gruncie. Sk∏adowiska
podzielono na trzy typy:

• sk∏adowiska odpadów niebezpiecznych,
• sk∏adowiska odpadów innych ni˝ niebezpieczne,
• sk∏adowiska odpadów oboj´tnych.
Zapisy dyrektywy nie sà stosowane m.in. do:

• rolniczego stosowania osadów (w tym komunalnych
osadów Êciekowych i osadów powstajàcych w wyniku
pog∏´biania zbiorników),
• wykorzystywania odpadów oboj´tnych w pracach
rekultywacyjnych,
• sk∏adowania nie zanieczyszczonych gleb lub
bezpiecznych Êrodowiskowo odpadów oboj´tnych
pochodzàcych z robót poszukiwawczych lub
wydobywczych, unieszkodliwiania, w tym sk∏adowania
surowców mineralnych, a tak˝e odpadów
powstajàcych w kopalniach.
W dyrektywie okreÊlono standardowà procedur´
przyjmowania odpadów na sk∏adowiska, majàcà na celu
unikanie wszelkich zagro˝eƒ Êrodowiskowych:

• odpady muszà byç poddane obróbce przed ich
sk∏adowaniem na sk∏adowiskach34,
• odpady niebezpieczne muszà byç sk∏adowane
wy∏àcznie na sk∏adowiskach odpadów
niebezpiecznych,
• sk∏adowiska odpadów innych ni˝ niebezpieczne nale˝y
wykorzystywaç dla potrzeb sk∏adowania odpadów
komunalnych i pozosta∏ych odpadów innych ni˝
niebezpieczne,
• sk∏adowiska odpadów oboj´tnych nale˝y
wykorzystywaç wy∏àcznie do sk∏adowania odpadów
oboj´tnych.
Nast´pujàce odpady nie mogà byç przyjmowane na
sk∏adowiska: odpady p∏ynne, odpady ∏atwopalne, wybuchowe
lub utleniajàce, zakaêne odpady medyczne, opony
(z pewnymi wyjàtkami), a tak˝e wszelkie inne odpady, które
nie spe∏niajà kryteriów okreÊlonych w za∏àczniku II do
dyrektywy. Obróbka odpadów przed sk∏adowaniem oznacza
zastosowanie procesów fizycznych, termicznych, chemicznych
lub biologicznych, w tym sortowania, które zmieniajà
34

Zasada ta mo˝e nie byç stosowana do odpadów oboj´tnych, których obróbka
przed sk∏adowaniem nie jest mo˝liwa technicznie, a tak˝e do wszelkich innych odpadów, w przypadku których taka obróbka nic nie wnosi do realizacji
celu dyrektywy okreÊlonego w artykule 1 (zredukowanie iloÊci odpadów lub
zagro˝eƒ zdrowia ludzkiego lub Êrodowiska).
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charakterystyk´ odpadów w celu zmniejszenia ich obj´toÊci
lub powodowanych przez nich zagro˝eƒ, umo˝liwiajà ich
magazynowanie lub zwi´kszajà mo˝liwoÊci odzysku.
Dyrektywa okreÊla ogólne wymagania dotyczàce lokalizacji,
projektowania, monitoringu i eksploatacji sk∏adowisk. Na
przyk∏ad, proponowana lokalizacja sk∏adowiska musi spe∏niaç
okreÊlone wymagania, m.in. odleg∏oÊci mi´dzy
proponowanym miejscem a zabudowà mieszkaniowà,
obszarami u˝ytkowanymi rolniczo, terenami rekreacyjnymi,
a tak˝e uwzgl´dniaç wyst´powanie wód podziemnych
i przybrze˝ne obszary chronione czy obszary chronionej
przyrody. Nowe sk∏adowiska, na których sk∏adowane sà
odpady ulegajàce biodegradacji, nale˝y wyposa˝yç
w instalacje do odgazowania, a biogaz powinien byç
wykorzystywany do odzyskiwania energii lub przynajmniej
unieszkodliwiany poprzez spalanie w pochodniach.
Sk∏adowiska muszà byç wyposa˝one w uszczelnienie
mineralne i sztuczne; w celu zminimalizowania ryzyka
zagro˝enia i ska˝enia gleb, wód podziemnych
i powierzchniowych. Oprócz kontrolowania i monitoringu
eksploatowanego sk∏adowiska dyrektywa okreÊla tak˝e
procedury zamykania i obs∏ugi poeksploatacyjnej, w tym
zakres kontroli i monitoringu.
Wszystkie nowo budowane sk∏adowiska muszà w pe∏ni
spe∏niaç wymagania dyrektywy. S∏u˝by eksploatacyjne
istniejàcych sk∏adowisk muszà przedstawiç plan dzia∏aƒ
dostosowawczych dotyczàcy ich sk∏adowiska do lipca 2002 r.,
w planie tym powinno zostaç szczegó∏owo okreÊlone, w jaki
sposób sk∏adowisko zostanie zmodyfikowane, aby spe∏nia∏o
wymagania dyrektywy, najpóêniej do lipca 2007 r. (dla
sk∏adowisk odpadów innych ni˝ niebezpieczne).
W dyrektywie okreÊlono te˝ kryteria przyjmowania odpadów
na sk∏adowiska. Sk∏adowanie niektórych rodzajów odpadów
(w tym odpadów p∏ynnych, zakaênych odpadów medycznych,
a tak˝e wszystkich innych odpadów, które nie spe∏niajà
wymagaƒ dotyczàcych przyjmowania odpadów), zosta∏o
zakazane od lipca 2001 r. Sk∏adowanie u˝ywanych opon jest
tak˝e zabronione: ca∏ych opon od lipca 2003 r., a opon
rozdrobnionych od lipca 2006 r.
OkreÊlono nast´pujàce wartoÊci docelowe dotyczàce iloÊci
odpadów komunalnych ulegajàcych biodegradacji
przekazywanych na sk∏adowiska:

• 75% w 2006 r. w porównaniu z masà odpadów
komunalnych ulegajàcych biodegradacji, wytworzonych
w roku 1995
• 50% w 2009 r. w porównaniu z masà odpadów
komunalnych ulegajàcych biodegradacji, wytworzonych
w roku 1995
• 35% w 2016 r. w porównaniu z masà odpadów
komunalnych ulegajàcych biodegradacji, wytworzonych
w roku 1995
Osiàgni´cie powy˝szych celów mo˝na opóêniç o okres do
4 lat w przypadku tych krajów cz∏onkowskich, w których
w 1995 roku by∏o sk∏adowanych ponad 80% wytwarzanych
odpadów komunalnych (zapis ten ma zastosowanie w
przypadku Polski).
Zezwolenie na prowadzenie sk∏adowiska nie mo˝e byç
wydane, jeÊli eksploatator nie udokumentuje zabezpieczenia
finansowego (tzw. zabezpieczenie roszczeƒ). Zabezpieczenie
finansowe musi obejmowaç wymagania techniczne okreÊlone
w dyrektywie, w tym budow´ i eksploatacj´ sk∏adowiska,
procedur´ zamkni´cia i ustalenia dotyczàce obs∏ugi
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poeksploatacyjnej. Eksploatator sk∏adowiska jest
odpowiedzialny za obs∏ug´ eksploatacyjnà, monitoring
(w tym analizowanie sk∏adu gazu sk∏adowiskowego
i odcieków) oraz kontrolowanie (monitoring)
poeksploatacyjne sk∏adowiska przez okres, w którym dzia∏ania
takie b´dà przez kompetentne w∏adze uwa˝ane za
niezb´dne.
Op∏aty pobierane przez eksploatatora za unieszkodliwianie
odpadów powinny pokrywaç wszelkie koszty zwiàzane
z eksploatacjà, zamkni´ciem i rekultywacjà obiektu oraz
monitoringiem sk∏adowiska w okresie eksploatacji od
utworzenia sk∏adowiska do momentu nast´pujàcego
przynajmniej 30 lat po jego zamkni´ciu.

Wybrane odpady
Baterie i akumulatory zawierajàce substancje
niebezpieczne
W celu zobowiàzania do odzysku i kontrolowanego
unieszkodliwiania zu˝ytych baterii i akumulatorów
zawierajàcych okreÊlone iloÊci rt´ci, kadmu lub o∏owiu
przyj´to dyrektyw´ Rady 91/157/EWG, precyzujàcà
specyficzne dzia∏ania w ramach obowiàzujàcej dyrektywy
Rady 75/442/EWG o odpadach.
Baterie niklowo-kadmowe (NiCd), akumulatory o∏owiowe
i baterie litowe sà klasyfikowane jako odpady niebezpieczne.
Zgodnie z wymaganiami dyrektywy35 istnieje obowiàzek
selektywnej zbiórki i unieszkodliwiania/finalnego
zagospodarowania zu˝ytych baterii i akumulatorów
zawierajàcych rt´ç, kadm lub o∏ów. Celem jest w tym
przypadku ograniczenie iloÊci tych metali ci´˝kich trafiajàcych
na sk∏adowiska lub do spalarni.
Od 1 stycznia 2000 roku istnieje zakaz wprowadzania na
rynek:

• manganowych baterii alkalicznych zawierajàcych
wi´cej ni˝ 0,0005% rt´ci w stosunku do swojej wagi,
w tym tak˝e urzàdzeƒ, które zawierajà w sobie takie
baterie i akumulatory,
• wszelkich innych baterii alkalicznych, które zawierajà
wi´cej ni˝ 0,025% rt´ci w stosunku do swojej wagi.
Sformu∏owano wymagania dotyczàce systemu
etykietowania/oznakowania baterii i akumulatorów.
Jako jednà z mo˝liwych metod zbiórki okreÊlono system kaucji
zwrotnych; wymienia si´ tak˝e inne instrumenty
ekonomiczne, które majà zach´caç do prowadzenia
recyklingu.
Kraje cz∏onkowskie sà zobligowane ponadto do opracowania
programów majàcych na celu redukowanie zawartoÊci metali
ci´˝kich w bateriach i akumulatorach. Programy takie
powinny tak˝e uwzgl´dniaç koniecznoÊç rozwijania
ÊwiadomoÊci spo∏ecznej w celu zach´cania do prowadzenia
selektywnej zbiórki baterii i akumulatorów.
Opakowania i odpady opakowaniowe
Dyrektywa 94/62/WE okreÊla strategi´ UE w zakresie
odpadów opakowaniowych. Jej celem jest harmonizowanie
dzia∏aƒ krajowych wykorzystywanych do zarzàdzania
odpadami opakowaniowymi, minimalizowanie wp∏ywów
odpadów opakowaniowych na Êrodowisko i unikanie
tworzenia barier w handlu w ramach Unii Europejskiej.
Dyrektywa okreÊla opakowania jako wszelkie produkty
35

wytworzone z jakiegokolwiek materia∏u w celu
przechowywania, ochrony, przewozu, dostarczania lub
prezentacji towarów, od surowców po materia∏y
przetworzone, od producentów po u˝ytkownika/konsumenta.
Dotyczy to wszystkich opakowaƒ, wykorzystywanych lub
wprowadzanych na rynek przez przemys∏, handel, dzia∏alnoÊç
biurowà, us∏ugowà, gospodarstwa domowe lub innych
u˝ytkowników lub wytwórców, bez wzgl´du na rodzaj
wykorzystywanego materia∏u opakowaniowego. OkreÊlono
trzy rodzaje opakowaƒ:

• opakowania pierwotne (jednostkowe, wprowadzane
na rynek przez jednostki sprzeda˝y detalicznej
i trafiajàce do u˝ytkownika/konsumenta w punkcie
zakupu),
• opakowania zbiorcze (które mo˝na usunàç z produktu
bez zmiany jego w∏aÊciwoÊci),
• opakowania transportowe (w celu umo˝liwienia
magazynowania, transportowania i ochrony towaru
przed uszkodzeniami).
SzeÊcioma podstawowymi materia∏ami opakowaniowymi
(których wykaz podano w za∏àczniku 1 do dyrektywy) sà:
tworzywa sztuczne, papier i tektura, metale, drewno,
materia∏y tekstylne i szk∏o.
Omawiana dyrektywa jest pierwszym przyk∏adem dyrektywy
w pe∏ni opartej na hierarchii post´powania z odpadami.
Dyrektywa ta zawiera postanowienia dotyczàce zapobiegania
powstawaniu odpadów opakowaniowych, w tym promocji
systemów ich ponownego wykorzystania jako opakowaƒ.
Wymagania dotyczàce projektowania opakowaƒ stawiane
w dyrektywie sà skierowane do producentów
(lub importerów) opakowaƒ. Ich celem jest zredukowanie
iloÊci i szkodliwego wp∏ywu opakowaƒ i odpadów
opakowaniowych na Êrodowisko. W dyrektywie okreÊlono
poziomy st´˝eƒ metali ci´˝kich w opakowaniach, a tak˝e
podstawowe wymagania co do sk∏adu i charakterystyki
opakowaƒ.
W dniu 7 grudnia 2001 roku Komisja przyj´∏a ostatecznà
propozycj´ nowej dyrektywy o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych: propozycja ta okreÊla nowe, bardziej
ambitne cele recyklingu i odzyskiwania, które majà byç
osiàgni´te do 30 czerwca 2006 roku. Ogólny poziom
recyklingu i odzyskiwania musi osiàgnàç wartoÊci
odpowiednio mi´dzy 60% i 75% oraz 55% i 70%. OkreÊlono
tak˝e specyficzne cele dla poszczególnych materia∏ów: 60%
dla szk∏a, 55% dla papieru i tektury, 50% dla metali i 20% dla
tworzyw sztucznych (tylko recykling mechaniczny
i chemiczny). Grecja, Irlandia i Portugalia cele te muszà
osiàgnàç do 30 czerwca 2009 roku.
W omawianej propozycji zasygnalizowano potrzeb´ nowego
okreÊlenia „surowców” i recyklingu chemicznego. Zawiera
ona tak˝e interpretacj´ definicji opakowaƒ.
Wraki samochodowe
Porzucone i wyeksploatowane pojazdy sà klasyfikowane jako
odpad niebezpieczny, równie˝ ich niektóre cz´Êci sà
klasyfikowane jako odpady niebezpieczne po ich oddzieleniu
lub usuni´ciu z pojazdu; dotyczy to w szczególnoÊci tych
elementów, które zawierajà metale ci´˝kie lub kwasy. Ró˝ne
frakcje odpadów powstajà zarówno przed, jak i po
z∏omowaniu pojazdów. Wraki samochodowe zawierajà takie
odpady, jak ˝elazo i cz´Êci z innych metali, opony, tworzywa
sztuczne, szk∏o, oleje i inne p∏yny eksploatacyjne.

Uzupe∏nionej przez dyrektyw´ 93/86/EWG i dyrektyw´ 98/101/WE.
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Za∏àczniki
Celem dyrektywy o wycofanych z eksploatacji pojazdach
(2000/53/WE) jest ochrona przed wrakami pojazdów
i promowanie zbiórki, ponowne u˝ycie cz´Êci oraz recykling
powsta∏ych odpadów. Dyrektywa ustala wprowadzenie
systemu zbiórki pojazdów na koszt producenta, zgodnie
z zasadà „zanieczyszczajàcy p∏aci”.
Celem dyrektywy jest podniesienie poziomu ponownego
u˝ycia i odzysku do poziomu 85% przeci´tnej wagi pojazdu
rocznie do roku 2006 i do poziomu 95% do roku 2015,
a tak˝e podniesienie poziomu ponownego u˝ycia i recyklingu
w ciàgu tego samego czasu, odpowiednio do poziomu
przynajmniej 80% i 85% przeci´tnej wagi pojazdu w ciàgu
roku. ¸agodniejsze cele mogà byç okreÊlone dla pojazdów
wyprodukowanych przed rokiem 1980.
Dyrektywa ustala, ˝e producenci pojazdów, a tak˝e
producenci materia∏ów i wyposa˝enia muszà:

• w fazie projektowania pojazdów dà˝yç do
maksymalnego ograniczenia wykorzystywania
substancji niebezpiecznych,
• projektowaç i produkowaç pojazdy, które pozwalajà
na rozmontowywanie, wykorzystanie cz´Êci, odzysk,
w tym recykling, odpadów,
• zwi´kszaç poziom wykorzystywania materia∏ów
z odzysku do produkcji nowych pojazdów,
• zapewniç, ˝e elementy pojazdów wprowadzonych na
rynek po 1 lipca 2003 roku nie b´dà zawieraç rt´ci,
szeÊciowartoÊciowego chromu, kadmu lub o∏owiu, za
wyjàtkiem przypadków okreÊlonych w za∏àczniku II.
Kraje cz∏onkowskie sà zobligowane do utworzenia systemu
zbiórki wraków i u˝ywanych cz´Êci pojazdów. Muszà tak˝e
zadbac by wszystkie pojazdy by∏y transportowane do
odpowiednich zak∏adów unieszkodliwiania i muszà utworzyç
system wyrejestrowywania (po przedstawieniu zaÊwiadczenia
o przekazaniu pojazdu do unieszkodliwiania). ZaÊwiadczenia
takie majà byç wydawane po bezp∏atnym przetransportowaniu
pojazdu do zak∏adu odzysku/unieszkodliwiania. Ostatni
w∏aÊciciel pojazdu b´dzie móg∏ przekazaç go bezp∏atnie
(zgodnie z zasadà „bezp∏atnego zwrotu”). Producenci muszà
pokryç wszystkie koszty zwiàzane z wprowadzeniem
okreÊlonych dyrektywà rozwiàzaƒ lub ich znaczàcà cz´Êç.
Magazynowanie i unieszkodliwianie wraków pojazdów sà
tak˝e przedmiotem Êcis∏ej kontroli, przeprowadzanej zgodnie
z postanowieniami dyrektywy 75/442/EWG, a tak˝e
postanowieƒ zawartych w za∏àczniku I do tej dyrektywy.
Zak∏ady prowadzàce dzia∏alnoÊç zwiàzanà
z unieszkodliwianiem muszà usunàç z wraków, przed
poddaniem ich unieszkodliwianiu lub odzyskowi, wszystkie
elementy, które sà niebezpieczne dla Êrodowiska. Szczególne
znaczenie dyrektywa nadaje ponownemu u˝yciu wybranych
cz´Êci pojazdów (m.in. akumulatorów, opon, olejów) oraz
recyklingowi powstajàcych odpadów.

w sposób bardziej przyjazny dla Êrodowiska. Wreszcie, w celu
zapobiegania tworzeniu odpadów niebezpiecznych, zostanà
na∏o˝one restrykcje na wykorzystywanie niektórych substancji
niebezpiecznych, a po 1 stycznia 2008 r. b´dzie wymagane
zast´powanie metali ci´˝kich i bromowanych opóêniaczy
zap∏onu w nowych urzàdzeniach elektrycznych
i elektronicznych innymi substancjami.
Dyrektywa obejmie ca∏y sprz´t elektryczny i elektroniczny
wykorzystywany przez konsumentów lub przeznaczony do
u˝ytku profesjonalnego, który mo˝e trafiç do strumienia
odpadów komunalnych i nale˝y do nast´pujàcych kategorii
wyposa˝enia elektrycznego i elektronicznego:

•
•
•
•
•
•
•
•
•

wyposa˝enie gospodarstw domowych,
sprz´t informatyczny i telekomunikacyjny,
wyposa˝enie konsumentów,
sprz´t oÊwietleniowy,
narz´dzia elektryczne i elektroniczne,
zabawki,
systemy wyposa˝enia medycznego,
instrumenty do monitoringu i kontroli,
dozowniki automatyczne.

Kraje cz∏onkowskie sà zobligowane do utworzenia systemu
zbiórki, w ramach którego ostatni posiadacze i dystrybutorzy
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego b´dà mogli, bez
dodatkowych op∏at, zwracaç taki sprz´t. Kraje cz∏onkowskie
muszà tak˝e zapewniç, ˝e dystrybutorzy oferujàcy nowe
produkty b´dà bezp∏atnie odbieraç sprz´t elektryczny
i elektroniczny z prywatnych gospodarstw domowych, przy
za∏o˝eniu, ˝e jest on wolny od zanieczyszczeƒ. Producenci
muszà stwarzaç mo˝liwoÊci zbiórki odpadów ze êróde∏ innych
ni˝ prywatne gospodarstwa domowe. Kraje cz∏onkowskie
muszà zapewniç, ˝e ca∏y zu˝yty sprz´t elektryczny
i elektroniczny b´dzie przetransportowany do odpowiednich
miejsc unieszkodliwiania.
Najpóêniej do 31 grudnia 2005 roku musi zostaç osiàgni´ty
minimalny poziom efektywnoÊci selektywnej zbiórki zu˝ytego
sprz´tu elektrycznego i elektronicznego okreÊlany
wskaênikiem – 4 kilogramy na mieszkaƒca/rok.
Cel ten oparto na wynikach uzyskanych w trakcie realizacji
projektów pilota˝owych w Unii Europejskiej i nie jest on
obowiàzujàcy z prawnego punktu widzenia. Obowiàzujàce
wielkoÊci zbiórki zostanà okreÊlone w momencie, gdy zostanà
zebrane wymagane informacje. Poziomy zbiórki zostanà
prawdopodobnie okreÊlone w stosunku do poziomu
sprzeda˝y sprz´tu elektrycznego i elektronicznego w danym
kraju.

Odpady elektryczne i elektroniczne

Uwa˝a si´, ˝e do 90% baterii u˝ywanych przez konsumentów
b´dzie usuwanych jako cz´Êç sprz´tu elektrycznego
i elektronicznego, bez ich wczeÊniejszego wyj´cia z tego
sprz´tu (COM(2000)347). Dlatego oddzielna zbiórka tego
sprz´tu stanowi niezb´dnà cz´Êç efektywnego sposobu
zbierania baterii.

Komisja przyj´∏a projekt dyrektywy (COM(2000) 347), której
celem jest zredukowanie iloÊci odpadów urzàdzeƒ
elektrycznych i elektronicznych poprzez zapobieganie ich
powstawaniu i zwi´kszenie ponownego ich u˝ycia, recyklingu
i innych form odzysku. Konsumenci b´dà mogli zwracaç swój
sprz´t bezp∏atnie do producentów, którzy b´dà
odpowiedzialni za przyjmowanie takich zwrotów
i poddawanie ich recyklingowi. To zach´ci producentów do
projektowania sprz´tu elektrycznego i elektronicznego

Zgodnie z zasadà „zanieczyszczajàcy p∏aci”
i z odpowiedzialnoÊcià producenta, producenci powinni
utworzyç i finansowaç zbiórk´, odzysk i unieszkodliwianie
sprz´tu AGD i RTV. Gospodarstwa domowe b´dà mog∏y, bez
ponoszenia dodatkowych op∏at, zwracaç sprz´t AGD i RTV do
punktów zbiórki. W celu zredukowania kosztów producentów
zwiàzanych z gospodarowaniem sprz´tem AGD i RTV
wprowadzonym na rynek przed wejÊciem w ˝ycie dyrektyw
ustanowiono okres przejÊciowy trwajàcy 5 lat.
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Decyzje dotyczàce finansowania gospodarki odpadami
sprz´tu AGD i RTV przez u˝ytkowników innych ni˝ prywatne
gospodarstwa domowe muszà zostaç uzgodnione pomi´dzy
producentem i u˝ytkownikiem sprz´tu w momencie zakupu.
Konsumentów nale˝y informowaç i zach´caç do
uczestniczenia w programach zbiórki sprz´tu AGD i RTV.
Producenci muszà przekazywaç informacje o charakterystyce
sprz´tu AGD i RTV do zak∏adów unieszkodliwiania. Kraje
cz∏onkowskie sà zobligowane do przekazywania informacji
potrzebnych do oceny, w jakim zakresie zosta∏y zrealizowane
poszczególne okreÊlone w dyrektywie cele.
Najpóêniej do 31 grudnia 2003 roku poziom odzysku musi
osiàgnàç 80% przeci´tnej wagi du˝ych urzàdzeƒ wyposa˝enia
gospodarstwa domowego, 60% ma∏ych urzàdzeƒ
wyposa˝enia konsumenckiego, narz´dzi elektrycznych
i elektronicznych, i zabawek oraz 75% sprz´tu
komputerowego, telekomunikacyjnego i zu˝ytego sprz´tu
zawierajàcego lampy kineskopowe. Do tego samego czasu
poziom ponownego u˝ycia i recyklingu elementów,
materia∏ów i substancji dla lamp wy∏adowczych musi
osiàgnàç 80% i 75% dla wielkogabarytowego sprz´tu AGD,
70% dla ma∏ego sprz´tu AGD, wyposa˝enia konsumenckiego,
narz´dzi elektrycznych i elektronicznych, zabawek i sprz´tu
zawierajàcego lampy kineskopowe i 65% dla sprz´tu
komputerowego i telekomunikacyjnego.
Odpady ulegajàce biodegradacji
Dokument roboczy o biotechnologicznym unieszkodliwianiu
odpadów ulegajàcych biodegradacji, wydany przez DG ENV
w lutym 200136, jest wyrazem inicjatywy UE, majàcej na celu
popraw´ aktualnej sytuacji w zakresie zagospodarowania
odpadów ulegajàcych biodegradacji i pomoc w osiàgni´ciu
wymagaƒ stawianych przez dyrektyw´ w sprawie sk∏adowania
odpadów.
Odpady ulegajàce biodegradacji mogà podlegaç rozk∏adowi
beztlenowemu lub tlenowemu, jak na przyk∏ad odpady
spo˝ywcze, odpady z terenów zielonych, papier i tektura,
osady Êciekowe.
Celem omawianej inicjatywy jest promowanie
biotechnologicznych metod przetwarzania odpadów
ulegajàcych biodegradacji poprzez harmonizowanie
zarzàdzania gospodarkà tymi odpadami w celu
zapobiegania/redukowania wp∏ywów na Êrodowisko, ochrony
gleb i ochrony zdrowia ludzi, zwierzàt
i roÊlin.
Nowe wymagania dotyczàce gospodarki odpadami
ulegajàcymi biodegradacji w ramach Wspólnoty powinny
zach´caç do wdra˝ania nast´pujàcych zasad w gospodarce
odpadami, w poni˝szej kolejnoÊci priorytetów:

• zapobieganie lub ograniczanie wytwarzania odpadów
ulegajàcych biodegradacji (na przyk∏ad osadów
Êciekowych) i ich zanieczyszczenia przez substancje
szkodliwe,
• ponowne wykorzystywanie odpadów (na przyk∏ad
tektury),
• recykling selektywnie zbieranych odpadów
biorozk∏adalnych prowadzàcy do uzyskania
pierwotnego materia∏u (na przyk∏ad papier i tektura),
w przypadkach uzasadnionych ekologicznie,
• kompostowanie lub fermentacja (beztlenowy rozk∏ad)
36

Drugi projekt dokumentu jest przewidziany do dyskusji (tzn. nie jest stanowiskiem Komisji).
Trzeci projekt dokumentu roboczego powinien byç dost´pny i poddany procesowi opiniowania w czerwcu 2001 r. (http://europa.eu.int/comm/environment/waste/report11.htm).
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odpadów ulegajàcych biodegradacji, które nie sà
poddawane recyklingowi w celu uzyskania materia∏ów
pierwotnych, z wykorzystaniem kompostu lub osadów
fermentacyjnych w celach agrotechnicznych lub
poprawy stanu Êrodowiska,
• mechaniczno-biologiczne unieszkodliwianie odpadów
ulegajàcych biodegradacji,
• wykorzystanie odpadów ulegajàcych biodegradacji
jako êród∏a wytwarzania energii.
Wymagane jest ustanowienie systemów selektywnej zbiórki
w celu unikania zanieczyszczenia odpadów ulegajàcych
biodegradacji materia∏ami i substancjami toksycznymi, chyba
˝e odpady te sà kompostowane na miejscu powstawania.
U∏atwi to prowadzenie unieszkodliwiania metodami
biotechnologicznymi, a tak˝e uzyskiwanie wy˝szej jakoÊci
produktu koƒcowego, tzn. kompostu.
Wymagane jest wdro˝enie systemów selektywnej zbiórki
odpadów kuchennych z gospodarstw domowych, restauracji,
sto∏ówek, szkó∏ i budynków u˝ytecznoÊci publicznej;
odpadów ulegajàcych biodegradacji z handlu i przemys∏u;
odpadów „zielonych” z gospodarstw domowych, z ogrodów,
z parków i cmentarzy.
Systemy selektywnej zbiórki powinny w ciàgu 3 lat objàç
przynajmniej obszary zurbanizowane o liczbie mieszkaƒców
ponad 100 000 i w ciàgu 5 lat obszary zurbanizowane
o liczbie mieszkaƒców ponad 2 00037.
Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegajàcych
biodegradacji mo˝e nastàpiç póêniej w przypadku miast
„wewn´trznych”, kiedy to trudno jest zapewniç niski poziom
ska˝enia odpadów biologicznych, a tak˝e na obszarach
rolniczych o g´stoÊci zaludnienia poni˝ej
10 mieszkaƒców/km2.
Chocia˝ papier i tektura ulegajà biodegradacji i mogà byç
kompostowane, ogólnà zasadà jest to, ˝e odpady te powinny
byç wykorzystywane ponownie lub poddawane recyklingowi.
Celem kompostowania odpadów ulegajàcych biodegradacji
powinno byç przetworzenie tych odpadów w kompost
o dobrej jakoÊci, przydatny do celów agrotechnicznych.
Kompostowanie nale˝y prowadziç w taki sposób, aby
minimalizowaç wp∏yw procesu na Êrodowisko.
W dokumencie roboczym podkreÊlane sà potencjalne korzyÊci
dla Êrodowiska, które mogà wyniknàç z kompostowania
przydomowego lub lokalnego, w tym z kompostowania
„w∏asnych” odpadów ulegajàcych biodegradacji, jak na
przyk∏ad odpady z ogrodów, parków i cmentarzy,
realizowanego przez w∏adze lokalne.
Ponadto w dokumencie roboczym stwierdza si´, ˝e: „Kraje
cz∏onkowskie powinny podejmowaç w∏aÊciwe dzia∏ania
w celu zach´cania do tworzenia gminnych systemów
kompostowania jako metody w∏àczania spo∏ecznoÊci lokalnej
do gospodarki w∏asnymi odpadami, ograniczania
koniecznoÊci transportu odpadów i podnoszenia ÊwiadomoÊci
spo∏ecznej w zakresie dzia∏aƒ zwiàzanych z recyklingiem
odpadów”.

37

W dokumencie roboczym nie okreÊlono ˝adnej daty, lecz nastàpi to prawdopodobnie
w ciàgu 3 lub 5 lat od daty wejÊcia w ˝ycie dyrektywy. Ostateczna data b´dzie zale˝a∏a od
tego, jak szybko zostanie opracowany projekt dyrektywy i kiedy dyrektywa zostanie przyj´ta.
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Za∏àczniki
Za∏àcznik 2
Prawodawstwo polskie (stan na 15 wrzeÊnia
2002 r.)
A. Wykaz nowych aktów prawnych zwiàzanych
z gospodarkà odpadami (tzn. wchodzàcych
w ˝ycie po dniu 30 wrzeÊnia 2001 r.).
1.
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Ustawy:
a) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
Êrodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115,
poz. 1229 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 113,
poz. 984); wejÊcie w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika
2001 r.,
b) ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 oraz z 2002 r. Nr 41,
poz. 365 i Nr 113, poz. 984); wejÊcie w ˝ycie z dniem
1 paêdziernika 2001 r.,
c) ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska, ustawy
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(Dz. U. Nr 100, poz. 1085 i z 2002 r. Nr 143,
poz. 1196) – tzw. ustawa wprowadzajàca; wejÊcie
w ˝ycie z dniem 1 paêdziernika 2001 r.,
d) ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach
i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63,
poz. 638); wejÊcie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
e) ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiàzkach
przedsi´biorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o op∏acie produktowej
i op∏acie depozytowej (Dz. U. Nr 63, poz. 639
i z 2002 r. Nr 113, poz. 984) – tzw. ustawa o op∏acie
produktowej; wejÊcie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
f) ustawa z dnia 29 listopada 2000 r. – Prawo atomowe
(Dz. U. z 2001 r. Nr 3, poz. 18, Nr 100, poz. 1085
i Nr 154, poz. 1800); wejÊcie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.,
g) ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne
(Dz. U. Nr 115, poz. 1229 i Nr 154, poz. 1803 oraz
z 2002 r. Nr 113, poz. 984); wejÊcie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.,
h) ustawa z dnia 11 stycznia 2001 r. o substancjach
i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz. 84,
Nr 100, poz. 1085, Nr 123, poz. 1350 i Nr 125,
poz. 1367 oraz z 2002 r. Nr 142, poz. 1187); wejÊcie
w ˝ycie z dniem 15 lutego 2002 r.,
i) ustawa z dnia 2 marca 2001 r. o post´powaniu
z substancjami zubo˝ajàcymi warstw´ ozonowà
(Dz. U. Nr 52, poz. 537 i Nr 100, poz. 1085); wejÊcie
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,
j) ustawa z dnia 10 maja 2002 r. o ratyfikacji
Porozumienia mi´dzy Wspólnotà Europejskà
a Rzeczàpospolità Polskà w sprawie uczestnictwa
Polski w Europejskiej Agencji Ârodowiska oraz
Europejskiej Sieci Informacji i Obserwacji
(Dz. U. Nr 115, poz. 994); wejÊcie w ˝ycie z dniem
8 sierpnia 2002 r.,
k) ustawa z dnia 5 lipca 2002 r. o ratyfikacji Poprawki do
Konwencji Bazylejskiej o kontroli transgranicznego
przemieszczania i usuwania odpadów niebezpiecznych

(Dz. U. Nr 135, poz. 1142); wejÊcie w ˝ycie z dniem
12 wrzeÊnia 2002 r.
2. Rozporzàdzenia:
2.1. Rozporzàdzenia wydane na podstawie upowa˝nieƒ
zawartych w ustawie – Prawo ochrony Êrodowiska:
a) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 9 paêdziernika
2001 r. w sprawie op∏at za korzystanie ze Êrodowiska
(Dz. U. Nr 130, poz. 1453 i Nr 151, poz. 1703) – na
podstawie art. 290 ust. 2; wejÊcie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.,
b) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
20 listopada 2001 r. w sprawie rodzajów instalacji,
których eksploatacja wymaga zg∏oszenia
(Dz. U. Nr 140, poz. 1585) – na podstawie art. 153
ust. 1; wejÊcie w ˝ycie z dniem 26 grudnia 2001 r.,
c) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 24
czerwca 2002 r. w sprawie wymagaƒ w zakresie
wykorzystywania i przemieszczania substancji
stwarzajàcych szczególne zagro˝enia dla Êrodowiska
oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub
urzàdzeƒ, w których by∏y lub sà wykorzystywane
substancje stwarzajàce zagro˝enie dla Êrodowiska
(Dz. U. Nr 96, poz. 860) – na podstawie art. 163 ust.
1; wejÊcie w ˝ycie z dniem 16 lipca 2002 r.,
d) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
26 czerwca 2002 r. w sprawie wzorów wykazów
zawierajàcych informacje i dane o zakresie korzystania
ze Êrodowiska i sposobu ich przedstawiania
(Dz. U. Nr 100, poz. 920) – na podstawie art. 286
ust. 3, wejÊcie w ˝ycie z dniem 20 lipca 2002 r.,
e) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 26 lipca
2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogàcych
powodowaç znaczne zanieczyszczenie poszczególnych
elementów przyrodniczych albo Êrodowiska w ca∏oÊci
(Dz. U. Nr 122, poz. 1055) – na podstawie art. 201
ust. 2; wejÊcie w ˝ycie z dniem 16 sierpnia 2002 r.,
f) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 31 lipca
2002 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏owego sposobu
funkcjonowania Krajowej Komisji do spraw Ocen
Oddzia∏ywania na Ârodowisko oraz wojewódzkich
komisji do spraw ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko
(Dz. U. Nr 134, poz. 1139) – na podstawie art. 399
ust. 1; wejÊcie w ˝ycie z dniem 11 wrzeÊnia 2002 r.
2.2. Rozporzàdzenia wydane na podstawie upowa˝nieƒ
zawartych w ustawie o odpadach:
a) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
27 wrzeÊnia 2001 r. w sprawie katalogu odpadów
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206) – na podstawie art. 4
ust. 1 pkt 1; wejÊcie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
b) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 9 listopada
2001 r. w sprawie stwierdzania kwalifikacji w zakresie
gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 140,
poz. 1584) – na podstawie art. 49 ust. 8; wejÊcie
w ˝ycie z dniem 26 grudnia 2001 r.,
c) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia
2001 r. w sprawie zakresu informacji podawanych
przy rejestracji przez posiadaczy odpadów
zwolnionych z obowiàzku uzyskiwania zezwoleƒ oraz
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sposobu rejestracji (Dz. U. Nr 152, poz. 1734) – na
podstawie art. 33 ust. 11; wejÊcie w ˝ycie z dniem
12 stycznia 2002 r.,
d) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia
2001 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich iloÊci,
dla których nie ma obowiàzku prowadzenia ewidencji
odpadów oraz kategorii ma∏ych i Êrednich
przedsi´biorstw, które mogà prowadziç uproszczonà
ewidencj´ odpadów (Dz. U. Nr 152, poz. 1735) – na
podstawie art. 36 ust. 13; wejÊcie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.,
e) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia
2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 152,
poz. 1736) – na podstawie art. 36 ust. 14; wejÊcie
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
f) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia
2001 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów
formularzy s∏u˝àcych do sporzàdzania i przekazywania
zbiorczych zestawieƒ danych (Dz. U. Nr 152,
poz. 1737) – na podstawie art. 37 ust. 5; wejÊcie
w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
g) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia
2001 r. w sprawie warunków i zakresu dost´pu do
wojewódzkiej bazy danych dotyczàcej wytwarzania
i gospodarowania odpadami (Dz. U. Nr 152,
poz. 1738) – na podstawie art. 37 ust. 8; wejÊcie
w ˝ycie z dniem 12 stycznia 2002 r.,
h) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia
2001 r. w sprawie zasad sporzàdzania raportu
wojewódzkiego (Dz. U. Nr 152, poz. 1739) – na
podstawie art. 37 ust. 11; wejÊcie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.,
i) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 11 grudnia
2001 r. w sprawie niezb´dnego zakresu informacji
obj´tych obowiàzkiem zbierania i przetwarzania oraz
sposobu prowadzenia centralnej i wojewódzkiej bazy
danych dotyczàcej wytwarzania i gospodarowania
odpadami (Dz. U. Nr 152, poz. 1740) – na podstawie
art. 37 ust. 12; wejÊcie w ˝ycie z dniem 1 stycznia
2002 r.,
j) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 6 lutego
2002 r. w sprawie odpadów niebezpiecznych
dopuszczonych do przywozu z zagranicy
(Dz. U. Nr 15, poz. 146) – na podstawie art. 65 ust. 4;
wejÊcie w ˝ycie z dniem 5 marca 2002 r.,
k) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 6 lutego
2002 r. w sprawie wprowadzenia obowiàzku
uzyskiwania zezwoleƒ na wywóz do okreÊlonych
paƒstw odpadów innych ni˝ niebezpieczne
(Dz. U. Nr 15, poz. 147) – na podstawie art. 66
ust. 18; wejÊcie w ˝ycie z dniem 12 marca 2002 r.,
l) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 6 lutego
2002 r. w sprawie wzoru rejestru decyzji wydanych
w zakresie mi´dzynarodowego obrotu odpadami
(Dz. U. Nr 15, poz. 148) – na podstawie art. 68 ust. 3;
wejÊcie w ˝ycie z dniem 12 marca 2002 r.,
m) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 stycznia
2002 r. w sprawie rodzajów odpadów innych ni˝
niebezpieczne oraz rodzajów instalacji i urzàdzeƒ,
w których dopuszcza si´ ich termiczne przekszta∏canie
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n)

o)

p)

q)

r)

s)

t)

u)

(Dz. U. Nr 18, poz. 176) – na podstawie art. 44 ust. 5;
wejÊcie w ˝ycie z dniem 21 marca 2002 r.,
rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 marca
2002 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych prowadzenia
procesu termicznego przekszta∏cania odpadów
(Dz. U. Nr 37, poz. 339) – na podstawie art. 47;
wejÊcie w ˝ycie z dniem 27 kwietnia 2002 r.,
rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
16 kwietnia 2002 r. w sprawie rodzajów oraz st´˝eƒ
substancji, które powodujà, ˝e urobek jest
zanieczyszczony (Dz. U. Nr 55, poz. 498) – na
podstawie art. 4 ust. 2; wejÊcie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2003 r.,
rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 5 marca
2002 r. w sprawie okreÊlenia wzoru dokumentów
stosowanych w mi´dzynarodowym obrocie odpadami
(Dz. U. Nr 56, poz. 511) – na podstawie art. 68 ust. 3;
wejÊcie w ˝ycie z dniem 30 maja 2002 r.,
rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 5 marca
2002 r. w sprawie listy odpadów innych ni˝
niebezpieczne, których przywóz z zagranicy nie
wymaga zezwolenia G∏ównego Inspektora Ochrony
Ârodowiska (Dz. U. Nr 56, poz. 512) – na podstawie
art. 65 ust. 18; wejÊcie w ˝ycie z dniem 30 maja 2002 r.,
rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 8 maja
2002 r. w sprawie wniosku o wydanie zezwolenia na
przewóz lub na wywóz odpadów niebezpiecznych za
granic´ (Dz. U. Nr 56, poz. 513) – podstawie art. 66
ust. 19; wejÊcie w ˝ycie z dniem 30 maja 2002 r.,
rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 13 maja 2002 r. w sprawie
wykazu przejÊç granicznych, którymi mo˝e byç
realizowany mi´dzynarodowy obrót odpadami
(Dz. U. Nr 60, poz. 548) – na podstawie art. 67;
wejÊcie w ˝ycie z dniem 21 maja 2002 r.,
rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 28 maja
2002 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które
posiadacz odpadów mo˝e przekazywaç osobom
fizycznym lub jednostkom organizacyjnym,
nieb´dàcym przedsi´biorcami, do wykorzystania na ich
w∏asne potrzeby (Dz. U. Nr 74, poz. 686) – na
podstawie art. 33 ust. 3; wejÊcie w ˝ycie z dniem
29 czerwca 2002 r.,
rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 1 sierpnia
2002 r. w sprawie komunalnych osadów Êciekowych
(Dz. U. Nr 134, poz. 1140) – na podstawie art. 43
ust. 7; wejÊcie w ˝ycie z dniem 11 wrzeÊnia 2002 r.

2.3. Rozporzàdzenia wydane na podstawie upowa˝nieƒ
zawartych w ustawie o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych:
a) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 12 lipca
2002 r. w sprawie wzorów formularzy s∏u˝àcych do
sk∏adania rocznych sprawozdaƒ o masie
wytworzonych, przywiezionych z zagranicy oraz
wywiezionych za granic´ opakowaƒ (Dz. U. Nr 122,
poz. 1053) – na podstawie art. 7 ust. 2 i art. 9 ust. 4;
wejÊcie w ˝ycie z dniem 16 sierpnia 2002 r.,
b) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 12 lipca
2002 r. w sprawie raportów wojewódzkich
dotyczàcych gospodarki opakowaniami
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(Dz. U. Nr 122, poz. 1054) – na podstawie art. 19 ust. 3;
wejÊcie w ˝ycie z dniem 16 sierpnia 2002 r.,
2.4. Rozporzàdzenia i obwieszczenia wydane na podstawie
upowa˝nieƒ zawartych w tzw. ustawie o op∏acie
produktowej:
a) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca
2001 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych
i pou˝ytkowych (Dz. U. Nr 69, poz. 719) – na
podstawie art. 3 ust. 8; wejÊcie w ˝ycie z dniem
1 stycznia 2002 r.,
b) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 11 wrzeÊnia
2001 r. w sprawie stawek op∏at produktowych
(Dz. U. Nr 116, poz. 1235) – na podstawie art. 14
ust. 4; wejÊcie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
c) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 6 listopada
2001 r. w sprawie szczegó∏owych warunków, jakie
powinien spe∏niç przedsi´biorca produkujàcy w kraju
oleje smarowe z udzia∏em wytworzonych w kraju
olejów bazowych pochodzàcych z regeneracji, w celu
w∏àczenia ich do rzeczywiÊcie uzyskanego poziomu
recyklingu (Dz. U. Nr 131, poz. 1475) – na podstawie
art. 3 ust. 13; wejÊcie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
d) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 20 grudnia
2001 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania
o wysokoÊci nale˝nej op∏aty produktowej
(Dz. U. Nr 157, poz. 1865) – na podstawie art. 15
ust. 2; wejÊcie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2002 r.,
e) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 7 grudnia
2001 r. w sprawie wzoru sprawozdania o wielkoÊci
wprowadzonych na rynek krajowy opakowaƒ
i produktów, osiàgni´tych wielkoÊci odzysku
i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou˝ytkowych
oraz wp∏ywach z op∏at produktowych (Dz. U. z 2002 r.
Nr 2, poz. 26) – na podstawie art. 24 ust. 2; wejÊcie
w ˝ycie z dniem 25 stycznia 2002 r.,
f) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 8 lipca
2002 r. w sprawie szczegó∏owych zasad i trybu
gospodarowania Êrodkami z op∏at produktowych
(Dz. U. Nr 122, poz. 1052) – na podstawie art. 36;
wejÊcie w ˝ycie z dniem 16 sierpnia 2002 r.,
g) obwieszczenie Ministra Ârodowiska z dnia 22 sierpnia
2002 r. w sprawie maksymalnych stawek op∏at
produktowych na 2003 r. (M.P. Nr 37, poz. 591).
2.5. Rozporzàdzenia wydane na podstawie upowa˝nieƒ
zawartych w ustawie o substancjach i preparatach
chemicznych
a) rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.
w sprawie wykazu substancji niebezpiecznych wraz
z ich klasyfikacjà i oznakowaniem (Dz. U. Nr 129,
poz. 1110) – na podstawie art. 4 ust. 3; wejÊcie
w ˝ycie z dniem 29 sierpnia 2002 r.,
b) rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 lipca 2002 r.
w sprawie karty charakterystyki substancji
niebezpiecznej i preparatu niebepiecznego
(Dz. U. Nr 140, poz. 1171) – na podstawie art. 5
ust. 5; wejÊcie w ˝ycie z dniem 18 wrzeÊnia 2002 r.,
c) rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie kryteriów i sposobu klasyfikacji substancji
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i preparatów chemicznych (Dz. U. Nr 140, poz. 1172)
– na podstawie art. 4 ust. 2; wejÊcie w ˝ycie z dniem
18 wrzeÊnia 2002 r.,
d) rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r.
w sprawie oznakowania opakowaƒ substancji
niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 140, poz. 1173) – na podstawie art. 26;
wejÊcie w ˝ycie z dniem 18 wrzeÊnia 2002 r.,
e) rozporzàdzenie Ministra Zdrowia z dnia 15 lipca 2002 r.
w sprawie substancji niebezpiecznych i preparatów
niebezpiecznych, których opakowania nale˝y
zaopatrywaç w zamkni´cia utrudniajàce otwarcie
przez dzieci i w wyczuwalne dotykiem ostrze˝enie
o niebezpieczeƒstwie (Dz. U. Nr 140, poz. 1174) – na
podstawie art. 28 ust. 3; wejÊcie w ˝ycie z dniem
18 wrzeÊnia 2002 r.,
2.6. Rozporzàdzenia i obwieszczenia wydane na podstawie
upowa˝nieƒ zawartych w ustawie o post´powaniu
z substancjami zubo˝ajàcymi warstw´ ozonowà
a) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia
25 kwietnia 2002 r. w sprawie okreÊlenia wzorów
dokumentów wymaganych przy przywozie z zagranicy
substancji kontrolowanych pochodzàcych z odzysku
(Dz. U. Nr 66, poz. 602) – na podstawie art. 15 ust. 3;
wejÊcie w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,
b) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia
25 kwietnia 2002 r. w sprawie listy technologii
(procesów chemicznych), w których substancje
kontrolowane mogà byç stosowane jako czynniki
u∏atwiajàce niektóre procesy chemiczne (Dz. U. Nr 66,
poz. 603) – na podstawie art. 14 ust. 4; wejÊcie
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,
c) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja
2002 r. w sprawie ustalenia dozwolonych iloÊci
tetrachlorku w´gla produkowanego w celu eksportu,
listy technologii, w których substancja ta mo˝e byç
u˝ywana, oraz wzoru dokumentu s∏u˝àcego do
ewidencjonowania produkcji tetrachlorku w´gla
i sposobu wykorzystania (Dz. U. Nr 70, poz. 649) – na
podstawie art. 8 ust. 4; wejÊcie w ˝ycie z dniem
1 lipca 2002 r.,
d) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 22 maja
2002 r. w sprawie wymagaƒ dotyczàcych wyposa˝enia
technicznego oraz minimalnych kwalifikacji, jakie
muszà spe∏niaç przedsi´biorcy prowadzàcy
dzia∏alnoÊç, w której wykorzystywane sà substancje
kontrolowane (Dz. U. Nr 71, poz. 658) – na
podstawie art. 20 ust. 3; wejÊcie w ˝ycie z dniem
1 lipca 2002 r.,
e) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja
2002 r. w sprawie okreÊlenia szczegó∏owej listy
towarów zawierajàcych substancje kontrolowane
podlegajàcych zakazowi przywozu z paƒstw nie
b´dàcych stronami Protoko∏u Montrealskiego
(Dz. U. Nr 71, poz. 659) – na podstawie art. 12 ust. 1;
wejÊcie w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,
f) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja
2002 r. w sprawie okreÊlenia wzorów formularzy
ewidencji substancji kontrolowanych (Dz. U. Nr 78,
poz. 709) – na podstawie art. 33 ust. 2 wejÊcie
w ˝ycie z dniem 1 lipca 2002 r.,
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g) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia
10 czerwca 2002 r. w sprawie sposobu oznakowania
pojemników zawierajàcych substancje kontrolowane
oraz produktów i urzàdzeƒ, w sk∏ad których takie
substancje wchodzà (Dz. U. Nr 94, poz. 837) – na
podstawie art. 18 ust. 2; wejÊcie w ˝ycie z dniem
1 lipca 2002 r.,
h) rozporzàdzenie Ministra Spraw Wewn´trznych
i Administracji z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
listy obszarów zagro˝onych po˝arem lub wybuchem,
w których zastosowanie substancji kontrolowanych
nale˝y uznaç za zastosowanie krytyczne
(Dz. U. Nr 100, poz. 914) – na podstawie art. 17
ust. 6; wejÊcie w ˝ycie z dniem 1 stycznia 2003 r.,
i) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia
2002 r. w sprawie szczegó∏owych warunków i trybu
wydawania pozwoleƒ oraz wzorów wniosków
o wydanie pozwolenia na produkcj´ lub obrót
z zagranicà substancjà kontrolowanà (Dz. U. Nr 134,
poz. 1129) – na podstawie art. 25 ust. 1; wejÊcie
w ˝ycie z dniem 11 wrzeÊnia 2002 r.,
j) obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja
2002 r. w sprawie szczegó∏owego wykazu kodów
taryfy celnej dla substancji kontrolowanych
i zawierajàcych je mieszanin (M.P. Nr 22, poz. 395)
– na podstawie art. 6,
k) obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja
2002 r. w sprawie wykazu prac uznawanych za prace
laboratoryjne i analityczne, w których mogà byç
stosowane poszczególne substancje kontrolowane,
oraz wymagaƒ dotyczàcych wprowadzania do obrotu
krajowego substancji kontrolowanych u˝ywanych do
celów laboratoryjnych i analitycznych (M.P. Nr 22,
poz. 396) – na podstawie art. 6,
l) obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja
2002 r. w sprawie listy dozwolonych technologii
niszczenia substancji kontrolowanych oraz warunków
stosowania tych technologii (M.P. Nr 22, poz. 397)
– na podstawie art. 6,
m) obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 2 sierpnia
2002 r. w sprawie udzielenia upowa˝nienia
wyspecjalizowanej jednostce do wydawania opinii
o mo˝liwoÊci produkcji substancji kontrolowanej lub
dokonania obrotu z zagranicà substancjà
kontrolowanà lub mieszaninà zawierajàcà substancj´
kontrolowanà (M.P. Nr 35, poz. 553) – na podstawie
art. 24 ust. 6.

B. Wykaz dotychczasowych aktów prawnych
zwiàzanych z gospodarkà odpadami, które zachowa∏y
moc (tj. tych, które wesz∏y w ˝ycie przed dniem
1 paêdziernika 2001 r.)
1. Ustawy:
a) ustawa z dnia 13 wrzeÊnia 1996 r. o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach (Dz. U. Nr 132,
poz. 622, z 1997 r. Nr 60, poz. 369 i Nr 121,
poz. 770, z 2000 r. Nr 22, poz. 272, z 2001 r. Nr 100,
poz. 1085 i Nr 154, poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 113,
poz. 984) w zakresie odpadów komunalnych,
b) ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. – Prawo geologiczne
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i górnicze (Dz. U. Nr 26, poz. 96 z póên. zm.)
w zakresie odpadów sk∏adowanych w wyrobiskach
górniczych,
c) ustawa z dnia 16 marca 1995 r. o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez statki (Dz. U. Nr 47,
poz. 243 z póên. zm.) w zakresie zatapiania odpadów
ze statków,
d) ustawa z dnia 24 kwietnia 1997 r. o zwalczaniu
chorób zakaênych zwierzàt, badaniu zwierzàt rzeênych
i mi´sa oraz o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 1999 r.
Nr 66, poz. 752 z póên. zm.) w zakresie odpadów
zwierz´cych,
e) ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie
stosowania wyrobów zawierajàcych azbest
(Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 r. Nr 156,
poz. 1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986 oraz z 2001 r.
Nr 100, poz. 1085 i Nr 154, poz. 1793) w zakresie
odpadów zawierajàcych azbest,
f) ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o nawozach
i nawo˝eniu (Dz. U. Nr 89, poz. 991) w zakresie
stosowania niektórych odpadów powstajàcych
w hodowli jako nawóz naturalny,
g) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. z 1999 r. Nr 15, poz. 139
z póên. zm.),
h) ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(Dz. U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126 z póên. zm.).
i) ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku
dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 14, poz. 176 z póên. zm.),
j) ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku
dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r.,
Nr 54, poz. 654 z póên. zm.),
k) ustawa z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od
towarów i us∏ug oraz o podatku akcyzowym
(Dz. U. Nr 11, poz. 50 z póên. zm.),
l) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie
województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1590
oraz z 2002 r. Nr 23, poz. 220 i Nr 62, poz. 558),
m) ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzàdzie
powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz. 984),
n) ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorzàdzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 oraz
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558 i Nr 113,
poz. 984),
o) ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
Ârodowiska (Dz. U. z 2002 r. Nr 112, poz. 982
i Nr 113, poz. 984).
2. Rozporzàdzenia:
a) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia
1998 r. w sprawie bezpiecznego u˝ytkowania oraz
warunków usuwania wyrobów zawierajàcych azbest
(Dz. U. Nr 138, poz. 895) – na podstawie art. 4
ustawy o zakazie stosowania wyrobów zawierajàcych
azbest,
b) rozporzàdzenie Ministra Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 15 czerwca 1999 r. w sprawie
przewozu drogowego materia∏ów niebezpiecznych
(Dz. U. Nr 57, poz. 608) – na podstawie art. 56 ust. 4
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ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu
drogowym (Dz. U. Nr 98, poz. 602 z póên. zm.),
c) rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 7 stycznia
1998 r. w sprawie okreÊlenia rodzajów odpadów,
których wykorzystanie uprawnia do zwolnienia od
podatku dochodowego, oraz szczegó∏owych zasad
ustalania wartoÊci odpadów wykorzystywanych
w procesie produkcji (Dz. U. Nr 8, poz. 29), wydane
na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 26 lipca
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych
oraz art. 17 ust. 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r.
o podatku dochodowym od osób prawnych,
d) rozporzàdzenie Ministra Finansów z dnia 20 lutego
1998 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie
wykonywania niektórych przepisów ustawy o podatku
dochodowych od osób fizycznych oraz ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz. U. Nr 26, poz. 150).
3. Umowy mi´dzynarodowe:
a) Konwencja bazylejska sporzàdzona dnia 22 marca
1989 r. o kontroli transgranicznego przemieszczania
i usuwania odpadów niebezpiecznych (Dz. U. z 1995 r.
Nr 19 poz. 88).
b) Konwencja o zapobieganiu zanieczyszczaniu mórz
przez zatapianie odpadów i innych substancji
sporzàdzona w Moskwie, Waszyngtonie, Londynie
i Meksyku w dniu 29 grudnia 1972 r. (Dz. U. z 1984 r.
Nr 11 poz. 46 i z 1997 r. Nr 47, poz. 300).
c) Mi´dzynarodowa konwencja o zapobieganiu
zanieczyszczaniu morza przez statki sporzàdzona
w Londynie 2 listopada 1973 r. wraz z za∏àcznikami I,
II, III, IV i V, oraz Protokó∏ z 1978 r. dotyczàcy
konwencji wraz z za∏àcznikiem I, sporzàdzony
w Londynie dnia 17 lutego 1978 r. (Dz. U. z 1987 r.
Nr 17 poz. 101).
d) Konwencja sporzàdzona w Helsinkach dnia 9 kwietnia
1972 r. o ochronie Êrodowiska morskiego obszaru
Morza Ba∏tyckiego (Dz. U. z 2000 r. Nr 28, poz. 346).
e) Protokó∏ o ochronie Êrodowiska do Uk∏adu w sprawie
Antarktyki, sporzàdzony w Madrycie dnia
4 paêdziernika 1991 r. (Dz. U. z 2001 r. Nr 6, poz. 52).

C. Wykaz aktów prawnych zwiàzanych z gospodarkà
odpadami, które straci∏y moc po dniu 30 wrzeÊnia
2001 r.
I. Akty prawne, które straci∏y moc z dniem
1 paêdziernika 2001 r.:

1. Ustawy:
a) ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o odpadach
(Dz. U. Nr 96, poz. 592, z 1998 r. Nr 106, poz. 668
i Nr 113, poz. 715, z 1999 r. Nr 101, poz. 1178 oraz
z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 22, poz. 272, Nr 89,
poz. 991 i Nr 109, poz. 1157),
b) ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o ochronie
i kszta∏towaniu Êrodowiska (Dz. U. z 1994 r. Nr 49,
poz. 196 z póên. zm.),
c) ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o post´powaniu
w sprawie ocen oddzia∏ywania na Êrodowisko oraz
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o dost´pie do informacji o Êrodowisku i jego ochronie
(Dz. U. Nr 109, poz. 1157).
2. Rozporzàdzenia:
a) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia
14 czerwca 2000 r. w sprawie listy rodzajów
odpadów, które wytwarzajàcy odpady mo˝e przekazaç
osobom fizycznym do wykorzystania (Dz. U. Nr 51,
poz. 620),
b) rozporzàdzenie Ministra Ochrony Ârodowiska,
Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia 12 wrzeÊnia
1998 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych
na potrzeby ewidencji odpadów oraz s∏u˝àcych do
przekazywania informacji o rodzaju i iloÊci odpadów
umieszczonych na sk∏adowisku odpadów i o czasie ich
sk∏adowania (Dz. U. Nr 121, poz. 794),
c) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia
21 paêdziernika 1998 r. w sprawie szczegó∏owych
zasad usuwania, wykorzystywania i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 145, poz. 942
i z 2001 r. Nr 22, poz. 251),
d) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 listopada
2000 r. w sprawie okreÊlenia odpadów, które powinny
byç wykorzystywane w celach przemys∏owych, oraz
warunkach, jakie muszà byç spe∏nione przy ich
wykorzystywaniu (Dz. U. Nr 100, poz. 1078);
rozporzàdzenie to uniewa˝ni∏o rozporzàdzenie
Ministra Gospodarki z dnia 2 lipca 1998 w sprawie
okreÊlenia odpadów, które powinny byç
wykorzystywane w celach przemys∏owych, oraz
warunkach, jakie muszà byç spe∏nione przy ich
wykorzystywaniu (Dz. U. Nr 90, poz. 573),
e) rozporzàdzenie Ministra Ochrony Ârodowiska,
Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia 11 sierpnia
1999 r. w sprawie warunków, jakie muszà byç
spe∏nione przy wykorzystywaniu osadów Êciekowych
na cele nieprzemys∏owe (Dz. U. Nr 72, poz. 813).
II. Akty prawne, które straci∏y moc z dniem 1 stycznia
2002 r.:

1. Ustawy:
a) ustawa z dnia 10 kwietnia 1986 r. – Prawo atomowe
(Dz. U. Nr 12, poz. 70 z póên. zm.) w zakresie
odpadów promieniotwórczych;
b) ustawa z dnia 24 paêdziernika 1974 r. – Prawo wodne
(Dz. U. Nr 38, poz. 230 z póên. zm.).
2. Rozporzàdzenia:
a) rozporzàdzenie Ministra Ochrony Ârodowiska,
Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia 24 grudnia
1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów
(Dz. U. Nr 162, poz. 1135 i z 2001 r. Nr 17, poz. 204),
b) rozporzàdzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia
1998 r. w sprawie op∏at za sk∏adowanie odpadów
(Dz. U. Nr 162, poz. 1128 z póên. zm.).
III. Akty prawne, które straci∏y moc z dniem 30 maja
2002 r.:

1. Rozporzàdzenia:
a) rozporzàdzenie Ministra Ochrony Ârodowiska,
Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia 6 kwietnia
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1998 r. w sprawie okreÊlenia listy odpadów, których
przywo˝enie z zagranicy nie wymaga zezwolenia
G∏ównego Inspektora Ochrony Ârodowiska
(Dz. U. Nr 47, poz. 299 oraz z 2000 r. Nr 20, poz. 251),
b) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 lipca
1999 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych
w mi´dzynarodowym obrocie odpadami
(Dz. U. Nr 69, poz. 768).

D. Wykaz dotychczas obowiàzujàcych rozporzàdzeƒ
zwiàzanych z gospodarkà odpadami, które czasowo
zachowa∏y moc
1. Rozporzàdzenia:
1.1. Rozporzàdzenia tracàce moc z dniem 1 lipca 2003 r.
(o ile wczeÊniej nie zostanà wydane nowe
rozporzàdzenia):
a) rozporzàdzenie Ministra Ochrony Ârodowiska,
Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia 13 lutego
1998 r. w sprawie oznaczania opakowaƒ
(Dz. U. Nr 25, poz. 138),
b) rozporzàdzenie Ministra Ochrony Ârodowiska,
Zasobów Naturalnych i LeÊnictwa z dnia 14 lipca 1998 r.
w sprawie okreÊlenia rodzajów inwestycji szczególnie
szkodliwych dla Êrodowiska i zdrowia ludzi albo
mogàcych pogorszyç stan Êrodowiska oraz wymagaƒ,
jakim powinny odpowiadaç oceny oddzia∏ywania na
Êrodowisko tych inwestycji (Dz. U. Nr 93, poz. 589
i z 2000 r. Nr 12, poz. 136) – na podstawie art. 40
ust. 5 pkt 1 i pkt 2 lit. b) ustawy o zagospodarowaniu
przestrzennym oraz art. 70 ust. 4 ustawy o ochronie
i kszta∏towaniu Êrodowiska,
c) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska z dnia 30 lipca
2001 r. w sprawie wprowadzania do powietrza
substancji zanieczyszczajàcych z procesów
technologicznych i operacji technicznych
(Dz. U. Nr 87, poz. 957) wydane na podstawie art. 29
ust. 2 ustawy o ochronie i kszta∏towaniu Êrodowiska;
wejÊcie w ˝ycie z dniem 8 wrzeÊnia 2001 r.

Za∏àcznik 3
Wykaz przygotowywanych nowych aktów
prawnych zwiàzanych z gospodarkà
odpadami, przewidzianych do
opublikowania do koƒca 2002 r. (stan na
15 wrzeÊnia 2002 r.)
1. Ustawy:
a) ustawa o zmianie ustawy o odpadach, ustawy
o opakowaniach i odpadach opakowaniowych, ustawy
o obowiàzkach przedsi´biorców w zakresie
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op∏acie
produktowej i op∏acie depozytowej oraz ustawy
o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska,
ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw
(druk 732).
2. Rozporzàdzenia:
2.1. Rozporzàdzenia do wydania na podstawie upowa˝nieƒ
zawartych w ustawie – Prawo ochrony Êrodowiska:
a) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
szczegó∏owych warunków, jakim powinna
odpowiadaç prognoza oddzia∏ywania na Êrodowisko
dotyczàca projektów miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego, na podstawie
art. 41 ust. 3,
b) rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie okreÊlenia
rodzajów przedsi´wzi´ç mogàcych znaczàco
oddzia∏ywaç na Êrodowisko oraz szczegó∏owych
kryteriów zwiàzanych z kwalifikowaniem
przedsi´wzi´ç do sporzàdzania raportu
o oddzia∏ywaniu przedsi´wzi´cia na Êrodowisko, na
podstawie art. 51 ust. 8,
c) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
okreÊlenia standardów jakoÊci gleby i ziemi, na
podstawie art. 105 ust. 1,
d) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
sposobu przedk∏adania wojewodzie informacji
o rodzaju, iloÊci i miejscach wyst´powania substancji
stwarzajàcych szczególne zagro˝enie dla Êrodowiska,
na podstawie art. 163 ust. 6,
e) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki w sprawie
szczegó∏owych wymagaƒ, jakim powinny odpowiadaç
wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie
i akumulatory, na podstawie art. 169 ust. 1,
f) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
wysokoÊci op∏at rejestracyjnych uiszczanych
z wnioskiem o wydanie pozwolenia zintegrowanego –
na podstawie art. 210 ust. 4,
g) rozporzàdzenie Rady Ministrów zmieniajàce
rozporzàdzenie w sprawie op∏at za korzystanie ze
Êrodowiska, na podstawie art. 290 ust. 2,
h) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
rodzajów instalacji, dla których prowadzàcy mogà
ubiegaç si´ o ustalenie programu dostosowawczego –
na podstawie art. 425 ust. 1.
2.2. Rozporzàdzenia do wydania na podstawie upowa˝nieƒ
zawartych w ustawie o odpadach:
a) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
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b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

i)

metodyki referencyjnej badaƒ odpadów wymienionych
na liÊcie odpadów niebezpiecznych pozwalajàcej na
stwierdzenie, ˝e nie posiadajà one w∏aÊciwoÊci, które
powodujà, ˝e odpady te stanowià odpady
niebezpieczne, na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 2
(proponowana zmiana brzmienia w projekcie ustawy
„czyszczàcej”),
rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w sprawie
szczegó∏owego sposobu post´powania ze sta∏ymi
odpadami medycznymi, na podstawie art. 7 ust. 4,
rozporzàdzenie Ministra Infrastruktury w sprawie
zakresu i sposobu stosowania przepisów o transporcie
materia∏ów niebezpiecznych do transportu odpadów
niebezpiecznych, na podstawie art. 11 ust. 5,
rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
okreÊlenia odpadów pochodzàcych z procesów
wytwarzania dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania
tych odpadów, które nie mogà byç unieszkodliwione
przez ich sk∏adowanie oraz w sprawie dopuszczalnych
iloÊci odpadów wytwarzanych w przeliczeniu na ton´
wyprodukowanego dwutlenku tytanu, na podstawie
art. 40 ust. 7,
rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
sk∏adowisk odpadów oraz miejsc magazynowania
odpadów pochodzàcych z procesów wytwarzania
dwutlenku tytanu oraz z przetwarzania odpadów, na
podstawie art. 40 ust. 8,
rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów
odpadów medycznych i weterynaryjnych, których
poddawanie odzyskowi jest zakazane, na podstawie
art. 42 ust. 2,
rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w sprawie
dopuszczalnych sposobów i warunków
unieszkodliwiania odpadów medycznych
i weterynaryjnych, na podstawie art. 42 ust. 3,
rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
szczegó∏owych wymagaƒ dotyczàcych lokalizacji,
budowy, eksploatacji i zamkni´cia, jakim powinny
odpowiadaç poszczególne typy sk∏adowisk odpadów,
na podstawie art. 50 ust. 2,
rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
zakresu, czasu, sposobu i warunków prowadzenia
monitoringu sk∏adowisk odpadów, na podstawie art. 60.

d) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
rodzajów opakowaƒ podlegajàcych oznakowaniu oraz
wzorów oznaczeƒ opakowaƒ, na podstawie art. 6 ust. 5.
2.4. Rozporzàdzenia do wydania na podstawie upowa˝nieƒ
zawartych w ustawie – Prawo atomowe:
a) rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie odpadów
promieniotwórczych – na podstawie art. 51 pkt 1–3
i art. 55 pkt 1–4,
b) rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie udzielania
zgody na przywóz na polski obszar celny, wywozu
z polskiego obszaru celnego oraz tranzytu przez ten
obszar odpadów promieniotwórczych i wypalonego
paliwa – na podstawie art. 62 ust. 4.
2.5. Rozporzàdzenia do wydania na podstawie upowa˝nieƒ
zawartych w ustawie o substancjach i preparatach
chemicznych:
a) rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w sprawie metod
przeprowadzania badaƒ w∏aÊciwoÊci
fizykochemicznych, toksycznoÊci i ekotoksycznoÊci
substancji i preparatów chemicznych – na podstawie
art. 24 ust. 2.

2.3. Rozporzàdzenia do wydania na podstawie upowa˝nieƒ
zawartych w ustawie o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych:
a) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
metodyk referencyjnych oznaczania sumy zawartoÊci
o∏owiu, kadmu, rt´ci i chromu szeÊciowartoÊciowego
w opakowaniach, na podstawie art. 5 ust. 2,
(proponowana zmiana brzmienia w projekcie ustawy
„czyszczàcej”),
b) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
rodzajów opakowaƒ i warunków dla zwolnienia
opakowaƒ w zakresie maksymalnej sumy zawartoÊci
o∏owiu, kadmu, rt´ci i chromu szeÊciowartoÊciowego
– na podstawie art. 5 ust. 3,
c) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
wymagaƒ dotyczàcych opakowaƒ ze wzgl´du na
zalecanà metod´ odzysku oraz dotyczàce opakowaƒ
wielokrotnego u˝ytku, na podstawie art. 5 ust. 4,
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Za∏àcznik 4
Wykaz przygotowywanych nowych aktów
prawnych zwiàzanych z gospodarkà
odpadami, przewidzianych do wydania
w 2003 r. (stan na 15 wrzeÊnia 2002 r.)
1. Ustawy:

a) ustawa o zmianie ustawy – Prawo ochrony Êrodowiska
oraz o zmianie niektórych innych ustaw,
b) ustawa o zmianie niektórych ustaw w zwiàzku
z recyklingiem pojazdów wycofanych z eksploatacji.
2. Rozporzàdzenia:

2.1. Rozporzàdzenia do wydania na podstawie upowa˝nieƒ
zawartych w ustawie – Prawo ochrony Êrodowiska:
a) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska okreÊlajàcego
standardy emisyjne z instalacji w zakresie
wprowadzania gazów lub py∏ów do powietrza,
wytwarzania odpadów, emitowania ha∏asu – na
podstawie art. 145 ust. 1,
b) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
dodatkowych wymagaƒ, jakie powinien spe∏niaç
przeglàd ekologiczny dla poszczególnych rodzajów
instalacji – na podstawie art. 242 ust. 1.
2.2. Rozporzàdzenia do wydania na podstawie upowa˝nieƒ
zawartych w ustawie o odpadach:
a) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki w sprawie
szczegó∏owego sposobu post´powania z olejami
odpadowymi – na podstawie art. 7 ust. 4,
b) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki w sprawie
szczegó∏owego sposobu post´powania
z zanieczyszczonym urobkiem pochodzàcym
z pog∏´biania akwenów morskich i innych – na
podstawie art. 7 ust. 4,
c) rozporzàdzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
w sprawie szczegó∏owego sposobu post´powania
z odpadami pochodzàcymi z procesów odsiarczania
spalin stosowanymi w rolnictwie – na podstawie
art. 7 ust. 4,
d) rozporzàdzenie Rady Ministrów w sprawie zasad
i sposobów finansowania przedsi´wzi´ç
priorytetowych krajowego planu gospodarki odpadami
o charakterze ponadwojewódzkim – na podstawie
art. 15 ust. 5 (proponowana zmiana brzmienia
w projekcie ustawy „czyszczàcej”),
e) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
szczegó∏owego zakresu, sposobu i formy sporzàdzania
wojewódzkiego, powiatowego i gminnego planu
gospodarki odpadami – na podstawie art. 15 ust. 8,
f) rozporzàdzenie Ministra Ârodowiska w sprawie
obowiàzku stosowania polskiej normy okreÊlajàcej
wymagania dla olejów odpadowych w procesach ich
odzysku i unieszkodliwiania – na podstawie art. 39
ust. 7,
d) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki w sprawie
kryteriów dopuszczenia odpadów do sk∏adowania na
sk∏adowisku odpadów danego typu – na podstawie
art. 55 ust. 3,
e) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki w sprawie
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rodzajów odpadów, które mogà byç sk∏adowane
w sposób nieselektywny – na podstawie art. 55 ust. 5.
2.3. Rozporzàdzenia do wydania na podstawie upowa˝nieƒ
zawartych w ustawie o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych:
a) rozporzàdzenie Ministra Zdrowia w sprawie rodzajów
opakowaƒ dla okreÊlonych rodzajów substancji
chemicznych, wobec których stosuje si´ innà wysokoÊç
kaucji – na podstawie art. 10 ust. 4,
b) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki w sprawie
rodzajów napojów, których nie dotyczy obowiàzek,
o którym mowa w ust. 1 – na podstawie art. 13 ust. 2
(proponowana zmiana brzmienia w projekcie ustawy
„czyszczàcej”).
2.4. Rozporzàdzenia do wydania na podstawie upowa˝nieƒ
zawartych w ustawie o post´powaniu z substancjami
zubo˝ajàcymi warstw´ ozonowà:
a) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki okreÊlajàcego
iloÊç substancji kontrolowanych wymienionych
w art. 14 ustawy, dozwolonych do wykorzystania
z przeznaczeniem na cele laboratoryjne i analityczne,
jako substratu do produkcji nowych substancji oraz
w celu zastosowania jako czynnika u∏atwiajàcego
niektóre procesy chemiczne, wymagania jakie muszà
byç spe∏nione przy stosowaniu substancji
kontrolowanych jako czynnika u∏atwiajàcego niektóre
procesy chemiczne – na podstawie art. 14 ust. 5,
b) rozporzàdzenie Ministra Gospodarki
wprowadzajàcego ograniczenia w obrocie krajowym
substancjami kontrolowanymi wyprodukowanymi lub
przywiezionymi z zagranicy zgodnie z przepisami
ustawy oraz o ich wykorzystaniu w dzia∏alnoÊci
gospodarczej – na podstawie art. 16 ust. 3.
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Za∏àcznik 5.
Prawodawstwo Unii Europejskiej (stan na
15 wrzeÊnia 2002 r.)

okreÊlania st´˝enia masowego dioksyn i furanów
w emisjach do atmosfery zgodnie z art. 7 ust. 2
dyrektywy Rady 94/67/WE w sprawie spalania
odpadów niebezpiecznych (OJ L 113 30.04.1997 p.11).
C. Sk∏adowanie odpadów.

I. Wykaz obowiàzujàcych aktów prawnych Unii
Europejskiej zwiàzanych z gospodarkà odpadami
A. Wymagania ogólne.

a) Dyrektywa Rady 75/442/EWG z dnia 15 lipca 1975 r.
w sprawie odpadów (tzw. dyrektywa ramowa)
znowelizowana dyrektywami Rady: 91/156/EWG
i 91/692/EWG oraz decyzjà Komisji 96/350/WE (tekst
pierwotny: OJ L 194 25.07.1975 p.39).
b) Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r.
w sprawie odpadów niebezpiecznych znowelizowana
dyrektywà Rady 94/31/WE (tekst pierwotny: OJ L 377
31.12.1991 p.20).
c) Decyzja Komisji 76/431/EWG z dnia 21 kwietnia 1976 r.
ustanawiajàca Komitet Gospodarowania Odpadami
(OJ L 115 01.05.1976 p.73).
d) Decyzja Komisji 2000/532/WE z dnia 3 maja 2000 r.
zast´pujàca decyzj´ Komisji 94/3/WE ustanawiajàcà
list´ odpadów zgodnie z art. 1 pkt – a dyrektywy Rady
75/442/EWG w sprawie odpadów oraz decyzj´ Rady
94/904/WE ustanawiajàcà list´ odpadów
niebezpiecznych zgodnie z art. 1 ust. 4 dyrektywy
Rady 91/689/EWG w sprawie odpadów
niebezpiecznych, znowelizowana decyzjami Komisji
2001/118/WE, 2001/119/WE i 2001/573/WE (tekst
pierwotny: OJ L 226 06.09.2000 p.3),
e) Zalecenie Rady 81/972/EWG z dnia 3 grudnia 1981 r.
w sprawie ponownego u˝ycia makulatury oraz
stosowania papieru pochodzàcego z recyklingu
(OJ L 355 10.12.1981 p.56).
f) Rezolucja Rady z dnia 7 maja 1990 o polityce
w zakresie odpadów (OJ C 122 18.05.1990 p.2).
g) Rezolucja Rady z dnia 24 lutego 1997 r. w sprawie
strategii Wspólnoty w zakresie gospodarki odpadami
(OJ C 076 11.03.1997 p.1).
h) Rezolucja Komitetu Konsultacyjnego ECSC w sprawie
klasyfikacji z∏omu (OJ C 356 22.11.1997 p.8).
B. Spalanie odpadów.

a) Dyrektywa Rady 89/369/EWG z dnia 8 czerwca 1989 r.
w sprawie zapobiegania zanieczyszczeniu powietrza
przez nowe zak∏ady spalania odpadów komunalnych
(OJ L 163 14.06.1989 p.32).
b) Dyrektywa Rady 89/429/EWG z dnia 21 czerwca 1989 r.
w sprawie zmniejszania zanieczyszczenia powietrza
przez istniejàce zak∏ady spalania odpadów
komunalnych (OJ L 203 15.07.1989 p.50).
c) Dyrektywa Rady 94/67/WE z dnia 16 grudnia 1994 r.
w sprawie spalania odpadów niebezpiecznych
(OJ L 365 31.12.1994 p.34).
d) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2000/76/WE z dnia 4 grudnia 2000 r. w sprawie
spalania odpadów (OJ L 332 28.12.2000 p. 91).
Z dniem 28 grudnia 2005 r. zastàpi ona dyrektywy:
89/369/EWG, 89/429/EWG i 94/67/WE.
e) Decyzja Komisji 97/283/WE z dnia 21 kwietnia 1997 r.
w sprawie zharmonizowanych metod pomiarowych
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a) Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r.
w sprawie sk∏adowania odpadów (OJ L 182
16.07.1999 p.1).
D. Mi´dzynarodowy obrót odpadami.

a) Konwencja Bazylejska o kontroli transgranicznego
przemieszczania i usuwania (unieszkodliwiania)
odpadów niebezpiecznych.
b) Decyzja Rady 97/640/WE z dnia 22 wrzeÊnia 1997 r.
o uznaniu w imieniu Wspólnoty poprawki do
konwencji o kontroli transgranicznego
przemieszczania i usuwania (unieszkodliwiania)
odpadów niebezpiecznych, jak postanowiono w
decyzji III/1 Konferencji Paƒstw – Stron Konwencji
(OJ L 272 04.10.1997 p.45).
c) Rozporzàdzenie Rady 259/93/EWG z dnia 1 lutego
1993 r. w sprawie nadzoru i kontroli przesy∏ania
odpadów wewnàtrz, do i ze Wspólnoty Europejskiej,
znowelizowane rozporzàdzeniem Rady 97/120/WE
oraz decyzjà Komisji 99/816/WE (tekst pierwotny: OJ L
030 06.02.1993 p.1).
d) Decyzja Komisji 94/774/WE z dnia 24 listopada 1994 r.
w sprawie ogólnie obowiàzujàcych dokumentów
przewozowych stosownie do rozporzàdzenia Rady
259/93/EWG z dnia 1 lutego 1993 r. w sprawie
nadzoru i kontroli przesy∏ania odpadów wewnàtrz, do
i ze Wspólnoty Europejskiej (OJ L 310 03.12.1994 p.70).
e) Rozporzàdzenie Rady 1420/1999/WE z dnia 29
kwietnia 1999 r. ustanawiajàce wspólne zasady
i procedury stosowane do przesy∏ania niektórych
rodzajów odpadów do niektórych krajów nie b´dàcych
cz∏onkami OECD znowelizowane rozporzàdzeniami
Komisji: 1208/2000, 2630/2000, 1800/2001
i 2243/2001 (tekst pierwotny: OJ L 166 01.07.1999 p.6).
f) Rozporzàdzenie Komisji 1547/1999/WE z dnia 12 lipca
1999 r. okreÊlajàce procedury kontrolne wed∏ug
rozporzàdzenia Rady 259/93/EWG stosowane do
przesy∏ania niektórych rodzajów odpadów do
niektórych krajów, do których nie ma zastosowania
decyzja OECD C(92)39 final znowelizowane
rozporzàdzeniami Komisji: 334/2000, 354/2000,
1208/2000, 1552/2000, 1800/2001 i 2243/2001
(tekst pierwotny: OJ L 185 17.07.1999 p.1).
g) Rezolucja Rady z dnia 21 grudnia 1988 r. w sprawie
transgranicznego przemieszczania odpadów
niebezpiecznych do paƒstw trzecich (OJ C 009
12.01.1989 p.1).
E. SprawozdawczoÊç.

a) Dyrektywa Rady 91/692/EWG z dnia 23 grudnia 1991 r.
w sprawie raportów na temat unormowaƒ
i usprawnieƒ we wprowadzaniu postanowieƒ
dyrektyw dotyczàcych Êrodowiska (OJ L 377
31.12.1991 p.48).
b) Decyzja Komisji 94/741/WE z dnia 24 paêdziernika
1994 r. w sprawie kwestionariuszy dla raportów
paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych implementacji
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c)

d)

e)

f)

g)

h)

okreÊlonych dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami
(OJ L 296 17.11.1994 p.42).
Decyzja Komisji 96/302/WE z dnia 17 kwietnia 1996 r.
dotyczàca formy, w jakiej nale˝y dostarczaç informacji,
zgodnie z art. 8 ust. 3 dyrektywy Rady 91/689/EWG
w sprawie odpadów niebezpiecznych (OJ L 116
11.05.1996 p.26).
Decyzja Komisji 97/622/WE z dnia 27 maja 1997 r.
w sprawie kwestionariuszy dla raportów paƒstw
cz∏onkowskich dotyczàcych implementacji okreÊlonych
dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami (OJ L 256
19.09.1997 p.13).
Decyzja Komisji 98/184/WE z 25 lutego 1998 r.
w sprawie kwestionariusza dla raportów paƒstw
cz∏onkowskich dotyczàcych implementacji dyrektywy
Rady 94/67/WE w sprawie spalania odpadów
niebezpiecznych (OJ L 067 07.03.1998 p.48).
Decyzja Rady 1999/412/WE z dnia 3 czerwca 1999 r.
w sprawie kwestionariusza dla obowiàzku
raportowania krajów cz∏onkowskich zgodnie z art. 41
ust. 2 rozporzàdzenia Rady 259/93/EWG (OJ L 156
23.06.1999 p.37).
Decyzja Komisji 2000/738/WE z dnia 17 listopada
2000 r. w sprawie kwestionariusza dla raportów
paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych implementacji
dyrektywy 1999/31/WE w sprawie sk∏adowania
odpadów (OJ L 298 25.11.2000 p.24).
Decyzja Komisji 2001/753/WE z dnia 17 paêdziernika
2001 r. w sprawie kwestionariusza dla raportów
paƒstw cz∏onkowskich dotyczàcych implementacji
dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
2000/53/WE w sprawie pojazdów wycofanych
z eksploatacji (OJ L 282 26.10.2001 p.77).

F. Wymagania szczegó∏owe.
Oleje przepracowane

a) Dyrektywa Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r.
w sprawie usuwania olejów odpadowych
znowelizowana dyrektywami Rady: 87/101/EWG
i 91/692/EWG oraz dyrektywà Parlamentu
Europejskiego i Rady 2000/76/WE (tekst pierwotny:
OJ L 194 25.07.1975 p.23).
PCB

a) Dyrektywa Rady 96/59/WE z dnia 16 wrzeÊnia 1996 r.
w sprawie unieszkodliwiania (usuwania)
polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli
(PCB/PCT) (OJ L 243 24.09.1996 p.31).
b) Decyzja Komisji 2001/68/WE z dnia 16 stycznia 2001
r. ustanawiajàca dwie referencyjne metody pomiaru
PCB zgodnie z art. 10(a) dyrektywy Rady 96/59/WE
w sprawie unieszkodliwiania (usuwania)
polichlorowanych bifenyli i polichlorowanych trifenyli
(PCB/PCT) (OJ L 023 25.01.2001 p.31).
Baterie i akumulatory

a) Dyrektywa Rady 91/157/EWG z dnia 18 marca 1991 r.
w sprawie baterii i akumulatorów zawierajàcych
niebezpieczne substancje znowelizowana dyrektywà
Komisji 98/101/WE (tekst pierwotny: OJ L 078
26.03.1991 p.38).
b) Dyrektywa Komisji 93/86/EWG z dnia 4 paêdziernika
1993 r. dostosowujàca do post´pu technicznego
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dyrektyw´ Rady 91/157/EWG w sprawie baterii
i akumulatorów zawierajàcych niebezpieczne
substancje (OJ L 264 23.10.1993 p.51).
Odpady z przemys∏u dwutlenku tytanu

a) Dyrektywa Rady 78/176/EWG z dnia 20 lutego 1978 r.
w sprawie odpadów z przemys∏u dwutlenku tytanu
znowelizowana dyrektywami Rady: 82/883/EWG,
83/29/EWG oraz 91/692/EWG (tekst pierwotny:
OJ L 054 25.02.1978 p.19).
b) Dyrektywa Rady 92/112/EWG z dnia 15 grudnia 1992
r. w sprawie procedur harmonizacji programów
redukcji i eliminacji zanieczyszczeƒ spowodowanych
odpadami z przemys∏u dwutlenku tytanu (OJ L 409
31.12.1992 p.11).
Komunalne osady Êciekowe

a) Dyrektywa Rady 86/278//EWG z dnia 12 czerwca 1986 r.
w sprawie ochrony Êrodowiska, a szczególnie gleb,
przy stosowaniu osadów Êciekowych w rolnictwie
znowelizowana dyrektywà Rady 91/692/EWG (tekst
pierwotny: OJ L 181 04.07.1986 p.6)
Odpady opakowaniowe

a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE
z dnia 20 grudnia 1994 r. w sprawie opakowaƒ
i odpadów opakowaniowych (OJ L 365 31.12.1994
p.10).
b) Decyzja Komisji 97/129/WE z dnia 28 stycznia 1997 r.
ustanawiajàca system identyfikacji materia∏ów
opakowaniowych podj´ta stosownie do dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie
opakowaƒ i odpadów opakowaniowych (OJ L 050
20.02.1997 p.28).
c) Decyzja Komisji 97/138/WE z dnia 3 lutego 1997 r.
ustanawiajàca wzory formularzy bazy danych podj´ta
stosownie do dyrektywy Parlamentu Europejskiego
i Rady 94/62/WE w sprawie opakowaƒ i odpadów
opakowaniowych (OJ L 052 22.02.1997 p.22).
d) Decyzja Komisji 1999/177/WE z dnia 8 lutego 1999 r.
ustanawiajàca warunki odst´pstw od wymogów
dotyczàcych st´˝eƒ metali ci´˝kich w odniesieniu do
skrzynek i palet wykonanych z tworzyw sztucznych
– ustanowionych dyrektywà Parlamentu Europejskiego
i Rady 94/62/WE w sprawie opakowaƒ i odpadów
opakowaniowych (OJ L 056 04.03.1999 p.47).
e) Decyzja Komisji 2001/171/WE z dnia 19 lutego 2001 r.
ustanawiajàca warunki odst´pstw od wymogów
dotyczàcych st´˝eƒ metali ci´˝kich w odniesieniu do
opakowaƒ szklanych – ustanowionych dyrektywà
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie
opakowaƒ i odpadów opakowaniowych (OJ L 062
02.03.2001 p.20).
f) Decyzja Komisji 2001/524/WE z dnia 28 czerwca 2001 r.
dotyczàca publikacji referencji dla norm EN
13428:2000, EN 13429:2000, EN 13430:2000, EN
13431:2000 i EN 13432:2000 w Oficjalnym Dzienniku
Wspólnot Europejskich w zwiàzku z dyrektywà
Parlamentu Europejskiego i Rady 94/62/WE w sprawie
opakowaƒ i odpadów opakowaniowych (OJ L 190
12.07.2001 p.21).
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Za∏àczniki
Pojazdy wycofane z eksploatacji
(„wraki samochodowe”)

a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2000/53/WE z dnia 18 wrzeÊnia 2000 r. w sprawie
pojazdów wycofanych z eksploatacji (OJ L 269
21.10.2000 p. 34).
b) Decyzja Komisji 2002/151/WE z dnia 19 lutego 2002 r.
o minimalnych wymagaƒ dla certyfikatu zniszczenia
wydawanego zgodnie z art. 5(3) dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady 2000/53/WE
w sprawie pojazdów wycofanych z eksploatacji
(OJ L50 21.2.2002 p. 94).
Odpady ze statków

a) Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady
2000/59/WE z dnia 27 listopada 2000 r. w sprawie
urzàdzeƒ portowych do przyjmowania odpadów ze
statków i pozosta∏oÊci ∏adunku (OJ L 332 28.12.2000
p. 81).
Substancje zubo˝ajàce warstw´ ozonowà

II. Wykaz projektów aktów prawnych Unii Europejskiej
zwiàzanych z gospodarkà odpadami
a) Poprawiony projekt rozporzàdzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie statystyki w zakresie
odpadów – COM(2001)0739 final – COD 1999/0010.
b) Projekt dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniajàcej dyrektyw´ 94/62/WE w sprawie
opakowaƒ i odpadów opakowaniowych –
COM(2001)0729 final – COD 2001/0291.
c) Poprawiony projekt dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie ograniczenia
stosowania pewnych niebezpiecznych substancji
w sprz´cie elektrycznym i elektronicznym –
COM(2001)0316 final – COD 2000/0159.
d) Poprawiony projekt dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie odpadów sprz´tu

elektrycznego i elektronicznego – COM(2001)0315
final – COD 2000/0158.

a) Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
2037/2000/WE z dnia 29 czerwca 2000 r. w sprawie
substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà (OJ L 244
29.09.2000 p. 1).
b) Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
2039/2000/WE z dnia 28 wrzeÊnia 2000 r.
nowelizujàcego Rozporzàdzenie 2037/2000/WE
w sprawie substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà
w odniesieniu do alokacji chlorofluorow´glowodorów
w stosunku do roku bazowego (OJ L 244 29.09.2000
p. 25).
c) Rozporzàdzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
2038/2000/WE z dnia 28 wrzeÊnia 2000 r.
nowelizujàcego Rozporzàdzenie 2037/2000/WE
w sprawie substancji zubo˝ajàcych warstw´ ozonowà
w odniesieniu do inhalatorów i pomp medycznych do
Êrodków farmaceutycznych (OJ L 244 29.09.2000 p. 25).
Azbest

a) Dyrektywa Rady 87/217/EWG z dnia 19 marca 1987 r.
w sprawie zapobiegania i zmniejszania zanieczyszczeni
Êrodowiska azbestem (OJ L 085 28.03.1987 p 40).
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