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w Ministerstwie Srodowiska

dotyczace wniosku o odstapienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na

srodowisko dla aktualizacji "Krajowego planu gospodarki odpadami", ponizej przedstawiam

stanowisko w przedmiotowej sprawie.

Aktualizowany "Krajowy plan gospodarki odpadami" stanowi opis zamierzen majacych

na celu poprawe sytuacji w srodowisku zwiazanej z zagrozeniem odpadami. Wskazano w nim

kierunki dzialan majacych przyczynic sie do wypelnienia przepisów prawa wspólnotowego m.in.

w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, ograniczania ich skladowania oraz osiagniecia

odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu. Projekt "Krajowego planu gospodarki odpadami

2014" (dalej Kpgo 2014) nie wskazuje konkretnych technologii sluzacych zagospodarowaniu

odpadów, ani lokalizacji inwestycji w zakresie instalacji do zagospodarowania odpadów.

Przyjete w "Krajowym planie gospodarki odpadami 2010" (dalej Kpgo 2010) zalozenia

me zostaly jeszcze w pelni osiagniete (dotychczas zrealizowano jeden cel-z koncem 2009 r.

zamknieto wszystkie krajowe skladowiska niespelniajace przepisów prawa) w zwiazku z czym

konieczna jest ich kontynuacja w aktualizowanym planie. W zwiazku z powyzszym w Kpgo 2014

powtórzone zostaly cele zawarte w obecnie obowiazujacym Kpgo 2010 (wynikajace m.in. z prawa

europejskiego oraz krajowego). Ponadto, w projekcie Kpgo 2014 zostaly uaktualnione dane

dotyczace obecnej sytuacji w gospodarce odpadami w kraju wedlug stanu na dzien 31 grudnia

2008 r. (m.in. ilosc odpadów zbieranych, wytwarzanych i sposób ich zagospodarowania). Z

przedstawionych przez Ministra Srodowiska informacji wynika, iz w Kpgo 2014 nie wyznacza
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nowych, wzgledem poprzedniej wersji, kierunków dzialan dotyczacych systemu gospodarki

odpadami i inwestycji, co sprawia, ze przewidywane skutki srodowiskowe wynikajace z realizacji

aktualizacji planu nie zmienia sie. W tym miejscu warto nadmienic, ze dla opracowywanego w

2006 r. Kpgo 2010, przed jego przyjeciem, zostalo przeprowadzone postepowanie w sprawie

oceny oddzialywania na srodowisko skutków realizacji tego dokumentu zgodnie z ówczesnie

obowiazujacym prawem - Prawoochro'!}srodowiska(Dz. U. Nr 62, poz. 627, z pózno zm.).

Zgodnie z art. 14 ust. 14 z dnia 27 kwietnia 2001 r. ustawy o odpadach(Dz. U. z 2007 r.

Nr 39, poz. 251, z pózno zm.) krajowy plan gospodarki odpadami powinien byc aktualizowany nie

rzadziej niz co 4 lata. Obowiazujacy Kpgo 2010 zostal uchwalony dnia 29 grudnia 2006 r., a wiec

w 2010 r. mija termin jego aktualizacji.

Natomiast w mysl zapisów art. 46 pkt 2 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o

udostepnianiu informaiJl o srodowisku ijego ochronie,udifale spoleczenstwaw m.hroniesrodowiska oraz o ocenach

oddifalywania na srodowisko(Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z pózno zm.) projekty dokumentów z

dziedziny gospodarki odpadami, opracowywane lub przyjmowane przez organy administracji oraz

wyznaczajace ramy dla pózniejszej realizacji przedsiewziec mogacych znaczaco oddzialywac na

srodowisko wymagaja przed ich przyjeciem przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania.

Niemniej jednak zgodnie z art. 48 ustawy o udostepnianiuinformaiJlo srodowisku...po uzgodnieniu w

wlasciwymi organami ochrony srodowiska i organami inspekcji sanitarnej, organ opracowujacy

projekt dokumentu moze odstapic od przeprowadzenia wspomnianej procedury, jezeli uzna, ze

realizacja postanowien tego dokumentu nie spowoduje znaczacego oddzialywania na srodowisko.

Odstapienie od przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko moze

dotyczyc wylacznie projektów dokumentów stanowiacych niewielkie modyfikacje przyjetych juz

dokumentów lub projektów dokumentów dotyczacych obszarów w granicach jednej gminy.

Odnoszac sie do przedmiotowej sytuacji, po zapoznaniu sie z przeslanymi materialami,

pragne poinformowac, iz w opinii Generalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska, zgodnie z art.

48 ust. 2 oraz art. 49 ustawy o udostepnianiuinformaiJlo srodowisku... mozna odstapic od

przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko dla przedmiotowego

Kpgo 2014.

Niezaleznie od powyzszego, informuje, iz nalezy przeredagowac dwa pierwsze akapity

rozdzialu 7 projektu Kpgo 2014 - "Wnioski z prognozy oddzialywania projektu planu na

srodowisko" poprzez dokladne przytoczenie zapisów zamieszczonych w przytoczonych

artykulach ustawy o udostepnianiuinformaiJlo srodowisku...Jednoczesnie proponuje zmiane tytulu



tego rozdzialu na "Oddzialywanie projektu planu na srodowisko", Ponadto zasadnym wydaje sie

przedstawienie porównania dotychczas stwierdzonych oddzialywan na srodowisko wynikajacych

z realizacji Kpgo 2010 z wnioskami sformulowanymi w prognozie oddzialywania na srodowisko

sporzadzonej w 2006 r. Powyzsze bedzie stanowilo dowód na poparcie zamieszczonego w tym

rozdziale stwierdzenia, iz "skutki srodowiskowe wynikajace z realizacji aktualizacji krajowego

planu gospodarki odpadami nie ulegna zmianie w stosunku do przewidzianych oddzialywan na

srodowisko w prognozie oddzialywania na srodowisko" oraz podkresli celowosc odstapienia od

przeprowadzenia strategicznej oceny oddzialywania na srodowisko dla aktualizacji

przedmiotowego dokumentu.

Ponadto pragne zwrócic uwage na art. 48 ust. 4 ustawy o udostepnianiuinformag'io

srodowisku... zgodnie z którym informacje o odstapieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny

oddzialywania na srodowisko organ opracowujacy projekt dokumentu podaje do publicznej

wiadomosci bez zbednej zwloki. Sposób podania do publicznej wiadomosci zostal zdeftniowany

wart. 3 ust. 1 pkt 11 ww. ustawy.



,--


