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1. Wstęp 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (Kpgo 2010), przyjęty w dniu 29 grudnia 

2006 r. przez Radę Ministrów uchwałą Nr 233 (M.P. Nr 90, poz. 946), obowiązywał od dnia 

1 stycznia 2007 r. i obejmował okres od 2007 r. do 2010 r. z perspektywą na lata 2011-2018. 

Dokument przedstawiał cele do osiągnięcia, zadania do wykonania oraz rodzaj przedsięwzięć 

i harmonogram ich realizacji. Wskazane działania miały zapewnić zintegrowany system 

gospodarki odpadami w kraju, w sposób zapewniający ochronę środowiska przy 

jednoczesnym uwzględnieniu obecnych oraz przyszłych możliwości i uwarunkowań 

ekonomicznych, a także poziomu technologicznego istniejącej infrastruktury. 

Niniejsze sprawozdanie z realizacji Kpgo 2010 stanowi podsumowanie działań 

prowadzonych w zakresie gospodarki odpadami w kraju w okresie od dnia 1 stycznia 2009 r. 

do dnia 31 grudnia 2010 r. W dokumencie dokonano analizy stanu gospodarki odpadami,  

w tym zmian prawnych, jak również oceniono osiąganie celów określonych w Kpgo 2010. 

Opracowanie niniejszego sprawozdania stanowi realizację art. 14 ust. 12b i 13 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.), 

zgodnie z którym Minister Środowiska przygotowuje i przedkłada Radzie Ministrów 

sprawozdanie z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch  

lat kalendarzowych, tj. w obecnym przypadku lata 2009 – 2010, według stanu na dzień  

31 grudnia 2010 roku, w terminie do dnia 31 grudnia 2011 r. 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach nie określa wymagań dotyczących 

formy i struktury sprawozdania z realizacji krajowego planu gospodarki odpadami. Wobec 

tego przyjęto, że sprawozdanie będzie odnosić się do poszczególnych elementów Kpgo 2010  

i zawierać będzie: 

- opis i analizę zmian (w tym zmian prawnych) w zakresie gospodarki odpadami, 

- stan realizacji zadań wynikających z Kpgo 2010, jak również osiągania założonych 

celów. 

Sprawozdanie opracowano w oparciu o wstępne dane Głównego Urzędu 

Statystycznego, informacje uzyskane z resortów, Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej oraz urzędów marszałkowskich. Część informacji, przede wszystkim w odniesieniu 

do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, a także instalacji służących 

zagospodarowaniu odpadów, pochodzi z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska. 

Wykorzystano także dane pochodzące z prowadzonej przez Ministerstwo Środowiska bazy 

Centralnego Systemu Odpadowego, a także raporty składane do Komisji Europejskiej – na 
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temat transpozycji i działań mających na celu zapewnienie wykonania poszczególnych aktów 

prawnych Unii Europejskiej, głównie dyrektyw. 

Do resortów oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

przekazano zestawienie zadań z prośbą o przedstawienie stanu ich realizacji. Łącznie 

skierowano pisma do 11 resortów oraz 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska  

i gospodarki wodnej.  

Zgodnie z art. 14 ust. 13 pkt 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach zarząd 

województwa jest obowiązany w terminie do dnia 30 września po upływie okresu 

sprawozdawczego przedłożyć ministrowi właściwemu do spraw środowiska sprawozdanie  

z realizacji planu gospodarki odpadami. W terminie ustawowym wpłynęło do Ministra 

Środowiska jedynie 10 sprawozdań.  

 

Sprawozdanie obejmuje odrębnie zagadnienia gospodarki odpadami komunalnymi, 

gospodarki odpadami niebezpiecznymi oraz gospodarki pozostałymi odpadami, zamiennie dla 

potrzeb sprawozdania określanymi jako odpady z działalności gospodarczej.  

 

2. Zmiany stanu gospodarki odpadami w Polsce 
 

2.1. Odpady komunalne  

Przyjęte cele w Kpgo 2010 to zmniejszenie ilości odpadów kierowanych do 

składowania, zwiększenie odzysku energii z odpadów, zamknięcie do końca 2009 r. 

wszystkich składowisk, które nie będą spełniać obowiązujących wymagań, objęcie 

wszystkich mieszkańców kraju zorganizowanym systemem odbierania odpadów 

komunalnych.  

W tabeli 1 przedstawiono dane dotyczące ilości odpadów komunalnych zebranych  

w latach 2009 – 2010. 

 

Tabela 1. Ilości odpadów komunalnych zebranych według województw w latach 2009 - 

2010 

Lp. Województwo 2009 2010 
Odpady 

zebrane 

[tys. Mg] 

Odpady 

zebrane na  

1 mieszkańca 

[kg] 

Odpady 

zebrane z 

gospodarstw 

domowych na 

1 mieszkańca  

[kg] 

Odpady 

zebrane 

[tys. Mg] 

Odpady 

zebrane na  

1 

mieszkańca 

[kg] 

Odpady 

zebrane z 

gospodarstw 

domowych na 

1 mieszkańca  

[kg] 

1. Dolnośląskie 990 344,2 234,8 994 345,6 242,1 

2. Kujawsko-pomorskie 524 253,2 183,3 515 248,7 182,5 

3. Lubelskie 332 153,7 117,6 338 156,7 117,6 
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4. Lubuskie 318 315,3 222,5 297 294,0 208,4 

5. Łódzkie 633 248,9 176,3 669 263,5 185,8 

6. Małopolskie 765 232,3 148,2 766 231,9 145,0 

7. Mazowieckie 1557 298,6 189,5 1573 300,7 187,4 

8. Opolskie 268 259,4 202,6 260 252,6 199,3 

9. Podkarpackie 359 171,0 115,3 360 171,1 116,4 

10. Podlaskie 247 207,0 146,7 243 204,3 153,1 

11. Pomorskie 699 314,1 204,3 683 305,7 203,7 

12. Śląskie 1394 300,2 215,1 1380 297,5 208,0 

13. Świętokrzyskie 207 163,0 113,0 200 157,3 105,3 

14. Warmińsko - 

mazurskie 

323 226,6 164,2 328 229,9 167,5 

15. Wielkopolskie 898 263,8 183,6 915 268,0 188,5 

16. Zachodniopomorskie 593 318,4 216,6 532 308,6 211,0 

 POLSKA 10053 263,5 181,0 10044 263,0 180,6 

Źródło: GUS 

 

Największe ilości odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca  

w roku 2009 zebrano w województwach: dolnośląskim, zachodniopomorskim i lubuskim,  

zaś najmniejsze ilości w województwach: lubelskim, świętokrzyskim i podkarpackim. 

W 2010 r. najwięcej odpadów komunalnych w przeliczeniu na jednego mieszkańca  

zebrano w województwach: dolnośląskim, zachodniopomorskim i pomorskim, a najmniej  

w województwach: lubelskim, świętokrzyskim oraz podkarpackim.  

Ilości odpadów komunalnych zebranych od właścicieli nieruchomości zależą  

w pewnym stopniu od dochodu gospodarstw domowych czy wielkości wskaźnika PKB, ale są 

także powiązane z charakterem regionu, co ilustrują zamieszczone poniżej wykresy.  

W województwach uprzemysłowionych, o przewadze ludności miejskiej, ilości zebranych 

odpadów są wyraźnie większe.  
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Rysunek 1. Średnia masa odpadów komunalnych zebranych w Polsce – w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca – w 2009 r. 
 

 

 

Rysunek 2. Średnia masa odpadów komunalnych zebranych w Polsce – w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca – w 2010 r. 
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W 2009 r. zebrano ogółem 10 053 tys. Mg odpadów komunalnych, z czego 

6907 tys. Mg (68,7 %) pochodziło z gospodarstw domowych. Natomiast zmieszanych 

odpadów komunalnych zebrano 9265 tys. Mg, w tym 2 379 tys. Mg (25,7 %) pochodziło  

z handlu, małego biznesu, biur i instytucji, zaś 522 tys. Mg (5,2 %) z usług komunalnych.  

Z 6 364,2 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych, 

z terenu miast zebrano 5 051,1 tys. Mg (79,4 %) odpadów, a z terenu wsi 1 312,2 tyś. Mg 

(20,6 %). 

Na składowiskach zdeponowano 7 859 tys. Mg (78,18 %) zebranych odpadów 

komunalnych, biologicznie unieszkodliwiono 508 tys. Mg (5,0 %), zaś termicznie tylko 

101 tys. Mg (1,0 %). Z zebranych zmieszanych odpadów komunalnych wysegregowano 

796 tys. Mg (7,92 %) odpadów i przekazano do dalszego wykorzystania. 

Pozostałe odpady komunalne zostały wyselekcjonowane „u źródła” i selektywnie 

zebrane. W 2009 r. było to 789 tys. Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 7,85 % 

odpadów komunalnych zebranych ogółem. Wśród wyselekcjonowanych odpadów 

komunalnych największą ilość stanowiły: szkło (25,4 %), papier i tektura (19,0 %), odpady 

wielkogabarytowe (13,2 %) oraz tworzywa sztuczne (12,7 %). Najwięcej odpadów 

wyselekcjonowano w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim, a najmniej  

w województwach: świętokrzyskim, podlaskim i opolskim.   

W 2009 r. 79,1 % mieszkańców Polski objętych było zorganizowanym systemem 

zbierania odpadów komunalnych. 

Z ilości 10 044 tys. Mg zebranych w roku 2010 ogółem odpadów komunalnych, 6 896 

tys. Mg (68,6 %) pochodziło z gospodarstw domowych. Natomiast zmieszanych odpadów 

komunalnych zebrano 9184 tys. Mg, w tym 2 392 tys. Mg (26,04 %) pochodziło z handlu, 

małego biznesu, biur i instytucji, zaś 494 tys. Mg (5,4 %) z usług komunalnych. Z terenu 

miast zebrano 80,85% odpadów, a z obszarów wiejskich 19,15%. 

Na składowiskach zdeponowano 7369 tys. Mg (73,37 %) zebranych odpadów komunalnych, 

biologicznie unieszkodliwiono 609 tys. Mg (6,06 %), zaś termicznie tylko 102 tys. Mg 

(1,01 %). Ze zmieszanych odpadów komunalnych wysegregowano 1105 tys. Mg (11,00 %) 

odpadów i przekazano do dalszego wykorzystania. 

Pozostałe odpady komunalne zostały wyselekcjonowane „u źródła” i selektywnie zebrane –  

w roku 2010 selektywnie zebrano 860 tys. Mg odpadów komunalnych, co stanowiło 8,56 % 

wszystkich odpadów komunalnych zebranych ogółem. Wśród wyselekcjonowanych odpadów 

stałych największą ilość stanowiły: szkło (25,1 %), odpady ulegające biodegradacji (21,0 %) 

oraz papier i tektura (19,8 %). Najwięcej odpadów wyselekcjonowano w województwach: 
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mazowieckim, śląskim i dolnośląskim, a najmniej w województwach: podlaskim, opolskim  

i lubuskim. 

W 2010 r. 79,8% mieszkańców Polski objętych było zbieraniem odpadów 

komunalnych. 

W porównaniu do roku 2009, w roku 2010 zwiększył się udział odpadów zebranych 

selektywnie z 7,85 % do 8,56 %. Zmniejszyła się ilość deponowanych na składowiskach 

odpadów z 78,18 % do 73,37 %. 

Cel pośredni wyznaczony przez postanowienia Traktatu o przystąpieniu Polski do UE 

na rok 2009 określa, że na składowiskach odpadów, które nie spełniają technicznych  

i organizacyjnych wymagań dyrektywy 1999/31/WE dopuszcza się składowanie maksymalnie 

3 200 000 Mg odpadów, tj. 26% całości składowanych odpadów. Cel pośredni wyznaczony 

na rok 2009 został przez Polskę osiągnięty. Jednocześnie należy zaznaczyć, że w 2009 r. 

znaczna większość składowanych odpadów (85,7%) trafiła na składowiska spełniające 

wymagania dyrektywy Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania 

odpadów (Dz. Urz. WE L 182 z 16.07.1999, str. 1, z późn. zm.).  

Cel pośredni wyznaczony na rok 2010 przez postanowienia Traktatu o przystąpieniu Polski 

do UE na rok 2010 określa, że na składowiskach odpadów, które nie spełniają technicznych  

i organizacyjnych wymagań dyrektywy 1999/31/WE, dopuszcza się składowanie 

maksymalnie 2 000 000 Mg odpadów, tj. 17% całości składowanych odpadów. 

Cel ten został przez Polskę osiągnięty. Na składowiskach odpadów komunalnych 

spełniających wymogi dyrektywy 1999/31/WE w roku 2010 składowano 91,93 % wszystkich 

odpadów składowanych na tego typu składowiskach odpadów. 

W przypadku składowisk odpadów, które nie spełniają wymagań dyrektywy 1999/31/WE, 

obecnie trwa proces ich dostosowywania. Natomiast jeśli ich dostosowanie jest niemożliwe, 

ustalono terminy ich zamknięcia. 

 

Wnioski:  

1. Zauważalny jest postęp w gospodarowaniu odpadami komunalnymi, w tym wzrost 

selektywnego zbierania, nadal jednak najpowszechniejszą metodą zagospodarowania 

odpadów komunalnych w latach 2009 – 2010 było ich unieszkodliwienie poprzez 

składowanie na składowiskach odpadów. 

2. Nie został osiągnięty cel związany z objęciem 100% mieszkańców systemem 

zbierania odpadów komunalnych.  
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3. Ilość zebranych odpadów komunalnych w latach 2009 – 2010 w przeliczeniu na  

1 mieszkańca była niższa od ilości prognozowanej w Kpgo 2010 o ponad 20 

kg/M/rok.  

4. Sukcesywnie są wyłączane z eksploatacji składowiska, które nie spełniają 

obowiązujących wymogów.  

5. Realizacja inwestycji w zakresie instalacji do zagospodarowania odpadów i ich 

uruchomienie, powinna przyczynić się do spadku ilości odpadów komunalnych 

zagospodarowywanych przez składowanie. 

 

2.1.1. Odpady komunalne ulegające biodegradacji 

W roku 1995, który jest rokiem odniesienia, zostało wytworzonych 4,38 mln Mg tych 

odpadów, przy czym na mieszkańca miasta przypadało 155 kg/rok, zaś  

na mieszkańca wsi – 47 kg/rok.  

W gospodarce odpadami ulegającymi biodegradacji najważniejszym celem jest 

zmniejszenie ilości tych odpadów, kierowanych na składowiska tak, aby nie było 

składowanych: 

 w 2010 r. więcej niż 75 %, 

 w 2013 r. więcej niż 50 %, 

 w 2020 r. więcej niż 35 % 

masy tych odpadów, wytworzonych w 1995 r. 

Do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się: 

 papier i tektura zbierane selektywnie, 

 odzież i tekstylia z materiałów naturalnych zbierane selektywnie, 

 odpady zielone z parków i ogrodów,  

 odpady ulegające biodegradacji w strumieniu zmieszanych odpadów komunalnych,  

w tym odpady kuchenne, oleje i tłuszcze jadalne, 

 odpady z targowisk. 

W 2009 r. składowano w Polsce 3,7 mln Mg komunalnych odpadów ulegających 

biodegradacji, co stanowi 85 % ilości tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

Natomiast szacuje się, że w 2010 r. składowano 3,47 mln Mg odpadów ulegających 

biodegradacji, co stanowi 79% ilości tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

Pozbawienie odpadów zawartości materii organicznej może następować poprzez 

przekształcenie termiczne, przetworzenie mechaniczno – biologiczne lub przetworzenie 
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biologiczne (kompostowanie, fermentacja). Według sprawozdań z wojewódzkich planów 

gospodarki odpadami oraz informacji otrzymanych z urzędów marszałkowskich, w roku 2010 

w kraju było 82 sortownie odpadów pochodzących z selektywnego zbierania, 87 sortowni 

odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie zbieranych, 111 kompostowni odpadów 

zielonych i selektywnie zebranych odpadów organicznych, 4 zakłady fermentacji odpadów 

komunalnych, 27 zakładów mechaniczno – biologicznego przekształcania zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz 1 spalarnia zmieszanych odpadów komunalnych. Według 

sprawozdań z wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz informacji otrzymanych  

z urzędów marszałkowskich suma mocy przerobowych sortowni selektywnie zbieranych 

wynosiła 1,02 mln. Mg, kompostowni zielonych i selektywnie zebranych odpadów 

organicznych 1,06 mln Mg, zakładów mechaniczno – biologicznego przekształcania 1,2 mln 

(łącznie część mechaniczna i biologiczna). Zaznaczyć jednak należy, że z przedstawionych 

informacji w sprawozdaniach z wojewódzkich planów gospodarki odpadami wynika, że  

w instalacjach tych przetwarzane są również odpady inne niż komunalne.  

Liczba i wydajność instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych jest 

niewystarczająca, 

 

Wnioski: 

1. Nie osiągnięto celu dla roku 2010 w zakresie redukcji ilości odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji kierowanych do składowania. 

2. Osiągnięcie celów związanych z ograniczeniem ilości odpadów ulegających 

biodegradacji kierowanych do składowania, wymaga rozwoju selektywnego zbierania 

wybranych frakcji tych odpadów u źródła oraz realizacji inwestycji, związanych  

z przetwarzaniem odpadów ulegających biodegradacji. 

3. Osiągnięcie celów w zakresie redukcji składowania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji w 2013 r. może być zagrożone. 

4. Poprawa efektów w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym ulegającymi 

biodegradacji, powinna nastąpić w wyniku zmiany systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi, m.in. poprzez przejęcie przez gminy obowiązków właścicieli 

nieruchomości w zakresie odbierania odpadów komunalnych. Przewiduje się bardzo 

intensywny rozwój selektywnego zbierania oraz sortowania selektywnie zebranych 

odpadów komunalnych, m.in. w związku z koniecznością zapewnienia przez gminy  

w kolejnych latach poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu co 

najmniej papieru i tektury, szkła, tworzyw sztucznych i metali z gospodarstw 
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domowych, a także poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 

2.2. Odpady niebezpieczne 

 

2.2.1. Odpady zawierające PCB 

Zgodnie z Kpgo 2010 do końca 2010 r. powinny być unieszkodliwione wszystkie 

odpady powstałe z wycofania lub dekontaminacji urządzeń zawierających PCB.  

 

Tabela 2. Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń zawierających PCB w latach 

2009 - 2010 

Lp. Województwo 2009 2010 

Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeo 

zawierających PCB 

[Mg] [Mg] 

1. Dolnośląskie 32,22 5,46 

2. Kujawsko-pomorskie 0,0 0,0 

3. Lubelskie 169,79 111,45 

4. Lubuskie b.d. b.d. 

5. Łódzkie 25,89 12,61 

6. Małopolskie 25,17 0,92 

7. Mazowieckie 65,68 25,84 

8. Opolskie 52,77 0,05 

9. Podkarpackie 39,29 0,00 

10. Podlaskie 60,11 65,65 

11. Pomorskie b.d. 4,96 

12. Śląskie 1004,09 694,47 

13. Świętokrzyskie 55,72 0,0 

14. Warmiosko – mazur. 37,48 13,34 

15. Wielkopolskie 40,00 8,56 
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16. Zachodniopomorskie 10,91 39,93 

 Razem w kraju 1619,12 970,63 

Źródło: Sprawozdania z wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz informacje uzyskane 

z Urzędów Marszałkowskich 

Na koniec 2010 r. na terenie kraju funkcjonowały trzy instalacje do unieszkodliwiania metodą 

termiczną olejów i cieczy zawierających PCB. Są to: 

a) instalacja do termicznego unieszkodliwiania olejów i cieczy SARPI Dąbrowa 

Górnicza Sp. z o.o., o łącznej mocy przerobowej 18 tys. Mg/rok, a maksymalna moc 

przerobowa instalacji określona w decyzji to 30 000 Mg/rok, 

b) instalacja do termicznego przekształcania ciekłych odpadów PCB należąca  

do Zakładów Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym o maksymalnej mocy 

przerobowa instalacji – 4 800 Mg/rok (dopuszczalna moc przerobowa określona  

w decyzji wynosi 3 600 Mg/rok), 

c) instalacja do termicznego przekształcania odpadów należąca do firmy CHEMEKO  

Sp. z o.o. (grupa ANWILL S.A.) we Włocławku, o maksymalnej mocy przerobowej  

instalacji wynoszącej 35 280 Mg/rok (dopuszczalna moc przerobowa określona  

w decyzji również wynosi 35 280 Mg/rok). 

Możliwości przerobowe istniejących w kraju instalacji do unieszkodliwiania olejów i cieczy 

zanieczyszczonych PCB są wystarczające w stosunku do potrzeb.  

Brak jest w Polsce instalacji przystosowanych do niszczenia kondensatorów 

zawierających PCB i muszą być one unieszkodliwiane za granicą. Usługą w zakresie 

zbierania i transportu tych odpadów do specjalistycznych instalacji zajmują  

się wyspecjalizowane firmy. Ze względu na zmniejszającą się sukcesywnie liczbę 

kondensatorów zawierających związki PCB, nie ma konieczności budowy instalacji do ich 

unieszkodliwiania w Polsce. 

 

Wnioski: 

1. Nie zakończono usuwania urządzeń zawierających PCB. 

2. Koniecznym jest jak najszybsze dokończenie unieszkodliwiania PCB i urządzeń 

zawierających PCB. 

3. Dokończenie likwidacji odpadów z PCB powinno stać się priorytetem zarówno dla 

przemysłu, jak i dla administracji. 
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4. W okresie od 2011 r. powinna następować sukcesywna likwidacja odpadów 

zawierających PCB o stężeniu poniżej 50 ppm (Kpgo 2014).   

 

2.2.2. Oleje odpadowe 

Zakładane w Kpgo 2010 cele, to utrzymanie odzysku olejów odpadowych na poziomie 

50 %, a recyklingu, rozumianego jako regeneracja na poziomie 35 %.  

W miarę upływu lat, zmniejsza się ilość olejów smarowych mineralnych 

wprowadzanych na rynek. Dotychczas uzyskane poziomy odzysku i recyklingu olejów 

odpadowych powstałych z olejów mineralnych w skali kraju wskazują na osiągnięcie przez 

przedsiębiorców wskazanych w obowiązujących przepisach celów w zakresie odzysku  

i recyklingu (tabela 3 ). 

Tabela 3. Oleje smarowe mineralne wprowadzone na rynek oraz wymagane i osiągnięte 

poziomy odzysku i recyklingu w latach 2009 i 2010. 

 

Rok 

Wielkość wprowadzonych na rynek 

olejów [tys. Mg] 

Wymagany poziom 

[%] 

Osiągnięty poziom 

[%] 

ogółem podlegających 

obowiązkowi 

odzysku recyklingu odzysku recyklingu 

odzysku recyklingu 

2009 146,4 146,4 146,4 50,0 35,0 48,9 39,1 

2010 139,8 139,8 139,8 50,0 35,0 52,4 36,3 

Źródło: Dane zbierane na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) 

 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska, zgodnie z obowiązkiem wynikającym  

z art. 39 ust. 1a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, prowadzi powszechnie 

dostępny wykaz (na zasadzie dobrowolnego zgłoszenia) prowadzących instalacje do 

regeneracji olejów odpadowych, spełniające wymagania określone dla tych instalacji. Wykaz 

jest umieszczony na stronie internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska pod 

adresem www.gios.gov.pl w zakładce rejestry. 

Na koniec 2010 r. w wykazie znajdowało się pięć podmiotów: Rafineria Nafty 

Jedlicze S.A., Oiler Sp. z o.o., Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Przemysłu Rafineryjnego 

„Petroil” Sp. z o.o, Variant S.A. oraz „Chemnaft” Sp. z o.o. natomiast Rafineria Nafty 

Jedlicze S.A. oraz Oiler Sp. z o.o. są to dwie znaczące instalacje, których łączna moc 

przerobowa wynosi 115 tys. Mg/rok. 
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Wnioski: 

1. Moce przerobowe instalacji do regeneracji olejów odpadowych funkcjonujących  

w kraju są wystarczające. 

2. Osiągane są poziomy odzysku i recyklingu olejów odpadowych określonych w prawie 

krajowym. 

 

2.2.3. Zużyte baterie i akumulatory 

Przyjęte cele, to osiągnięcie od 2007 r. do 2009 r. zdefiniowanych w ustawie z dnia 11 

maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) 

poziomów odzysku i recyklingu w stosunku do ilości wprowadzonych baterii i akumulatorów 

na rynek krajowy. 

W tabeli 4 przedstawiono dane na temat ilości wprowadzonych na rynek baterii  

i akumulatorów podlegających obowiązkowi odzysku i recyklingu oraz wymaganych  

i osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu. 

 

Tabela 4. Baterie i akumulatory wprowadzone na rynek, podlegające obowiązkowi 

odzysku i recyklingu oraz wymagane i osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu w roku 

2009. 

 Liczba wprowadzonych na rynek 

[sztuki] 

Wymagany poziom 

odzysku 

[%] 

Osiągnięty poziom 

[%] 

Ogółem Podlegających 

obowiązkowi 

odzysku recyklingu odzysku recyklingu 

odzysku recyklingu 

akumulatory 

niklowo-

kadmowe 

małogabarytowe 

5387547 5384284 5384284 40 40 40,7 40,7 

akumulatory 

niklowo-

kadmowe 

wielko-

gabarytowe 

(>2000g) 

14053 14053 14053 60 60 83,1 83,1 

baterie  

i ogniwa 

galwaniczne 

265364656 265263421 7050790 20 20 15,3 16,4 

Źródło: Dane zbierane na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie 

produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) 

 

Ze względu na uchylenie z dniem 1 stycznia 2010 r. przepisów dotyczących baterii  

i akumulatorów w ustawie z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
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gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, 

poz. 607, z późn. zm.) i objęcie tych produktów wyłącznie przepisami ustawy z dnia 24 

kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.), nie są już 

gromadzone dane dotyczące osiągniętych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 

powstałych z baterii i akumulatorów. Od dnia 1 stycznia gromadzone są dane dotyczące 

uzyskanych poziomów zbierania baterii i akumulatorów przenośnych. 

W tabeli 5 przedstawiono wymagany oraz osiągnięty poziom zbierania zużytych 

baterii i akumulatorów przenośnych w 2010 r. 

 

Tabela 5. Wymagany oraz osiągnięty poziom zbierania zużytych baterii i akumulatorów 

przenośnych w 2010 r. 
 

Średnia masa wprowadzonych 

baterii przenośnych  

i akumulatorów przenośnych 

[kg] 

Masa zebranych zużytych baterii 

przenośnych  

i zużytych akumulatorów 

przenośnych [kg] 

Wymagany poziom 

zbierania [%] 

Osiągnięty poziom 

zbierania [%] 

 

9 866 370,92 

 

1 774 838,76 18% 18% 

Źródło: „Raport o funkcjonowaniu gospodarki bateriami i akumulatorami oraz zużytymi 

bateriami i akumulatorami za rok 2010” sporządzony przez GIOŚ 

 

Na koniec 2010 r. istniały w kraju dwie instalacje do przetwarzania zużytych 

akumulatorów kwasowo-ołowiowych o łącznej zdolności przerobowej 170 tys. M  g/rok. Nie 

były one w pełni wykorzystywane, stąd Główny Inspektor Ochrony Środowiska zezwolił  

na przywóz do kraju tego rodzaju odpadów. Ponadto w kraju istnieje instalacja  

do przetwarzania baterii i akumulatorów niklowo-kadmowych o zdolności przerobowej 

1,9 tys. Mg/rok. Jest ona wystarczająca do zagospodarowania wytwarzanych w kraju 

odpadów. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr zakładów przetwarzania 

zużytych baterii i akumulatorów. Rejestr dostępny jest na stronie GIOŚ pod adresem 

http://rzseie.gios.gov.pl/szukaj_baterie.php. 

Główny Inspektor Ochrony Środowiska udziela na okres nie dłuższy niż 10 lat 

zezwoleń wstępnych dla krajowych instalacji odzysku odpadów, które przetwarzają odpady 

przywożone do tych instalacji z zagranicy. Objęcie instalacji odzysku zezwoleniem wstępnym 

pozwala na udzielanie zezwoleń na przywóz odpadów z zagranicy do takich instalacji na 

okres dłuższy – maksymalnie do 3 lat, zamiast jak w zwykłym trybie – na jeden rok. 
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Na koniec 2010 r. zezwolenie wstępne obejmujące m.in. baterie i akumulatory 

ołowiowe posiadał Wydział Hutniczy Orzeł Biały S.A. w Piekarach Śląskich oraz 

BATERPOL Sp. z o.o. w Katowicach. 

 

Łącznie w obu tych instalacjach istnieje możliwość przetworzenia rocznie 54 tys. Mg 

baterii i akumulatorów ołowiowych pochodzących z zagranicy. Jest to ilość znacznie 

przekraczająca możliwości pozyskania na rynku krajowym, dlatego też Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska zezwolił na przywóz do tych instalacji celem odzysku baterii                        

i akumulatorów ołowiowych”. 

 

Wnioski: 

1. Brak na terenie kraju instalacji do zagospodarowania zużytych baterii alkalicznych. 

2. Istniejące w kraju instalacje do prowadzenia odzysku baterii i akumulatorów 

ołowiowych mają znacznie niewykorzystane moce przerobowe. 

3. W 2009 r. osiągnięto wymagane poziomy odzysku i recyklingu w przypadku 

akumulatorów niklowo- kadmowych małogabarytowych oraz akumulatorów niklowo-

kadmowych wielkogabarytowych. 

4. W 2010 r. osiągnięto wymagany przepisami prawa poziom zbierania zużytych baterii  

i akumulatorów przenośnych.  

 

2.2.4. Odpady zawierające azbest 

Jak wynika z Informacji o realizacji „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 

2009-2032” w latach 2009-2010, na podstawie danych uzyskanych ze składowisk odpadów, 

szacuje się, że w latach 2009-2010 na składowiskach odpadów unieszkodliwiono 214,8 tys. 

Mg odpadów azbestowych. 

 

Tabela 6. Ilości usuniętych wyrobów azbestowych i składowanych odpadów azbestowych 

[Mg] 

Województwo Usunięte wyroby Składowane 

2009 2010 2009 2010 

Dolnośląskie 1 457,80 b.d. 6 283,99 3 933,78 

Kujawsko-pomorskie 9 908,31 b.d. 9 704,76 11 146,74 

Lubelskie 3 386,45 b.d. 13 503,20 28 728,81 

Lubuskie 4 472,90 51,52 4 510,45 3 731,92 

Łódzkie 2 681,67 b.d. 3 109,25 7 284,00 

Małopolskie 3 682,33 3 456,49 12 913,74 13 078,17 

Mazowieckie 20 929,45 5 907,63 0,00 92,00 

Opolskie 333,58 40,72 0,00 0,00 
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Podkarpackie 200,76 231,63 355,32 554,48 

Podlaskie 1 074,15 b.d. 37,33 6,27 

Pomorskie 1 791,67 b.d. 831,31 369,80 

Śląskie 4 459,41 b.d. 5 922,06 5 750,80 

Świętokrzyskie 1 188,31 b.d. 34 005,88 33 765,15 

Warmińsko-

mazurskie 

1 606,45 b.d. 982,48 1 220,18 

Wielkopolskie 5 537,47 b.d. 5 382,18 6 154,00 

Zachodniopomorskie 2 387,35 b.d. 780,61 641,10 

RAZEM 65 098,04 9 687,99 98 322,55 116 457,20 

Źródło: Informacja o realizacji „Programu oczyszczania kraju z azbestu na lata 2009 – 2032” 

w latach 2009 – 2010 

 

Brak wzrostu tempa usuwania wyrobów zawierających azbest w ostatnich dwóch 

latach wynikał przede wszystkim z faktu wprowadzenia w 2009 r. i obowiązywania przez 

cały 2010 r. regulacji prawnych uniemożliwiających jednostkom samorządu terytorialnego 

dofinansowywanie mieszkańcom prac związanych z wycofywaniem z użytkowania wyrobów 

azbestowych. Na początku 2011 r. weszła w życie zmiana ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.– 

Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn zm.), która przywróciła 

samorządom możliwość udzielania dotacji swoim mieszkańcom z budżetów gmin i powiatów 

na usuwanie wyrobów azbestowych, co powinno przyczynić się do przyśpieszenia procesu 

usuwania azbestu na terenie całego kraju. 

Powszechnie stosowaną i najbardziej dostępną z metod unieszkodliwiania odpadów 

zawierających azbest jest ich składowanie na odpowiednich składowiskach odpadów 

niebezpiecznych. Należy zauważyć, że w Polsce znajdują się składowiska odpadów 

przyjmujące wyłącznie odpady zawierające azbest oraz składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne (zarówno przyjmujące odpady komunalne, jak i nieprzyjmujące 

odpadów komunalnych), na których wybudowano odrębne kwatery przeznaczone wyłącznie 

do składowania odpadów zawierających azbest. 

Na koniec 2010 r. w Polsce funkcjonowało 30 składowisk odpadów zawierających 

azbest, w tym: 

- 26 składowisk ogólnodostępnych, 

- 4 składowiska zakładowe. 

Wolna pojemność na istniejących ogólnodostępnych składowiskach odpadów została 

wyliczona na około 1,2 mln m
3
, co pokrywa bieżące potrzeby (w 4-5-cioletnim horyzoncie 

czasowym). Ponadto w Polsce istnieje 14 zamkniętych składowisk odpadów zawierających 

azbest. Szacuje się, że na tych składowiskach zeskładowano 992 tys. Mg odpadów 



 

 18 

zawierających azbest. Rozmieszczenie składowisk odpadów zawierających azbest jest 

dostępne na stronie www.bazaazbestowa.pl. 

W najbliższych latach planowana jest rozbudowa 11 istniejących oraz uruchomienie 

15 nowych składowisk odpadów przyjmujących odpady azbestu, w tym jednego składowiska 

podziemnego, o łącznej pojemności 3,7 mln m
3
. 

 

Wnioski: 

1. Należy zapewnić możliwie pilne dokończenie procesu inwentaryzacji użytkowanych 

wyrobów zawierających azbest i oceny ich stanu technicznego. 

2. W celu przyspieszenia tempa usuwania wyrobów zawierających azbest należy 

utrzymać w priorytetach funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej wsparcie 

finansowe usuwania wyrobów zawierających azbest.  

3. Należy rozważyć możliwość prawnego uregulowania odpowiedzialności gmin za 

usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy oraz koordynowania procesu 

oczyszczania gminy z azbestu.  

 

2.2.5. Przeterminowane środki ochrony roślin 

Według Kpgo 2010 do końca 2010 r. powinny zostać zlikwidowane wszystkie 

istniejące na terenie kraju mogilniki.    

Do dnia 31 grudnia 2010 r. zlikwidowano łącznie 208 mogilników zawierających 

około 37,0 tys. Mg przeterminowanych środków ochrony roślin. Do likwidacji wg stanu na 

dzień 31 grudnia 2010 r. pozostało 31 mogilników zawierających około 1,23 tys. Mg 

przeterminowanych środków ochrony roślin. 

Pomimo, że ostateczny termin likwidacji wszystkich mogilników z terenu Polski, 

założony w „Krajowym planie gospodarki odpadami 2010”, upłynął wraz z końcem 2010 r., 

to nadal kilku województwom nie udało się usunąć tych szczególnie niebezpiecznych 

odpadów. Proces likwidacji mogilników w Polsce rozpoczęto w 1999 roku. Dzięki 

zaangażowaniu samorządów, które koordynowały prace likwidacyjne, do końca 2010 r. 

przedmiotowe obiekty całkowicie usunięto z terenu 8 województw. 

Pierwszymi województwami, którym udało się uporać z tym trudnym zadaniem, były 

województwa: lubelskie, lubuskie i podkarpackie. Następnie mogilniki zlikwidowane zostały 

w województwach: małopolskim, pomorskim, świętokrzyskim, warmińsko-mazurskie  

i wielkopolskim. 
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Tabela 7. Mogilniki wg stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. 

Lp. Województwo Mogilniki 

Zlikwidowane  Łączna ilość 

unieszkodliwionych 

odpadów [Mg] 

Mogilniki 

do 

likwidacji 

[szt.] 

Do likwidacji 

- ilość 

odpadów 

[Mg] 

1. Dolnośląskie 10 514,88 2 21 

2. Kujawsko-pomorskie 21 2095,22 1 42,58 

3. Lubelskie 16 1409,64 0 0 

4. Lubuskie 6 153,36 0 0 

5. Łódzkie 14 305,087 7 210,42 

6. Małopolskie 6 260,51 0 0 

7. Mazowieckie 9 487,22 1 60 

8. Opolskie 4 157,96 1 5 

9. Podkarpackie 11 153,73 0 0 

10. Podlaskie 5 431,64 4 18,41 

11. Pomorskie 8 987,30 0 0 

12. Śląskie 7 146,64 1* 0,5 

13. Świętokrzyskie 22 1331,12 0 0 

14. Warmińsko – mazurskie 17 1527,33 0 0 

15. Wielkopolskie 27 5879,178 0 0 

16. Zachodniopomorskie 25 2127,016 14 891,47 

 Razem 208 17967,83 31 1249,38     

Dane Ministerstwa Środowiska, przygotowane w oparciu o dane przekazane przez urzędy 

marszałkowskie. *dotąd nie udało się potwierdzić istnienia mogilnika Raszczyce 

 

Likwidacja mogilników jest cały czas prowadzona. Mogilniki, których likwidacja do 

tej pory się nie rozpoczęła to z reguły mogilniki, których nie udało się odnaleźć, a ich 

poszukiwania są nadal prowadzone oraz mogilniki znajdujące się na terenach prywatnych, 

gdzie trwają postępowania administracyjne. Środki zabezpieczone przez NFOŚiGW w latach 

ubiegłych były wystarczające dla przeprowadzenia likwidacji wszystkich mogilników.  

Z uwagi na niezwykle ważny dla ochrony środowiska charakter sprawy,  

a w szczególności dla ochrony ziemi i wód podziemnych, Ministerstwo Środowiska 

zaapelowało do pozostałych województw o zintensyfikowanie działań umożliwiających  

w ciągu najbliższych miesięcy ostateczne zakończenie likwidacji wszystkich mogilników  

na terenie Polski. 

Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin PSOR zorganizowało Systemem Odbioru  

i Unieszkodliwiania Opakowań, który współpracuje z Systemem Zbierania Opakowań 

Kaucjonowanych SZOK. Dzięki temu w punktach sprzedaży detalicznej odbierane są 

opakowania wszystkich producentów, niezależnie od systemu, w którym uczestniczą.  

W ramach zorganizowanego systemu zbierania zużytych opakowań po środkach 

ochrony roślin SZOK, Zakłady Chemiczne „Organika-Azot” S.A. zebrały i przekazały  
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do zagospodarowania ogółem: w 2009 r. 213,973 Mg, a w 2010 r. 180,970 Mg odpadów 

opakowaniowych. Zebrane w ramach systemu SZOK odpady opakowaniowe o kodzie 15 01 

10* (opakowania zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone (np. środkami ochrony roślin I i II klasy toksyczności - bardzo toksyczne  

i toksyczne)) przekazywane są do zagospodarowania innym posiadaczom odpadów, 

posiadającym wymagane zezwolenia. 

Na koniec 2010 r. na terenie kraju funkcjonowała jedna instalacja, która termicznie 

unieszkodliwiała przeterminowane środki ochrony roślin SARPI w Dąbrowie Górniczej,  

o mocy przerobowej 30 tys. Mg/rok. 

 

Wnioski: 

1. Do końca 2010 r. województwom nie udało się zlikwidować wszystkich mogilników, 

jednak proces likwidacji jest nadal intensywnie prowadzony, na koniec III kwartału 

2011 r. na terenie kraju zlikwidowanych zostało 95% obiektów gromadzenia 

przeterminowanych środków ochrony roślin. Mogilniki, które do tej pory nie zostały 

usunięte, to z reguły mogilniki znajdujące się na terenach prywatnych, gdzie trwają 

postępowania administracyjne oraz mogilniki, które figurują w archiwalnej 

dokumentacji, a których nie udało się odnaleźć. Poszukiwania ww. mogilników są 

nadal prowadzone. Dla oceny realizacji zadania, zaplanowano w Kpgo 2014, 

przeprowadzenie kontroli likwidacji mogilników przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska oraz wojewódzkich inspektorów ochrony środowiska.  

2. Istniejąca w Polsce spalarnia ma wystarczające moce przerobowe w stosunku do ilości 

przeterminowanych środków ochrony roślin powstających w Polsce. 

 

2.2.6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

W okresie 2007 – 2018 w Kpgo 2010 założono osiągnięcie celów cząstkowych: 

 dla zużytego wielkogabarytowego sprzętu gospodarstwa domowego i automatów: poziom 

odzysku w wysokości 80 % masy zużytego sprzętu, poziom recyklingu 75 % masy 

zużytego sprzętu, 

 dla zużytego sprzętu teleinformatycznego, telekomunikacyjnego i audiowizualnego: 

poziom odzysku w wysokości 75 % masy zużytego sprzętu, poziom recyklingu 65 % masy 

zużytego sprzętu, 

  dla zużytego małogabarytowego sprzętu gospodarstwa domowego, sprzętu 

oświetleniowego, narzędzi elektrycznych i elektronicznych itp: poziom odzysku  
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w wysokości 70 % masy zużytego sprzętu, poziom recyklingu 50 % masy zużytego 

sprzętu, 

 dla zużytych gazowych lamp wyładowczych poziom recyklingu 80 % masy tych zużytych 

lamp. 

Ponadto założono uzyskanie od dnia 1 stycznia 2008 r. poziomu selektywnego zbierania 

zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych w ilości 4 kg na mieszkańca  

w skali roku. 

 

Jak wynika z raportu Głównego Inspektora Ochrony Środowiska o funkcjonowaniu 

systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym, w roku 2009 na 

terytorium Polski wprowadzono łącznie 447,725 tys. Mg sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego, łącznie zebrano 108, 439 tys. Mg zużytego sprzętu, w tym 103,439 tys. Mg 

z gospodarstw domowych. 

Z w/w raportu wynika, że w 2009 r. osiągnięto poziom zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego w wysokości 24,29 %, w tym poziom zbierania sprzętu 

pochodzącego z gospodarstw domowych wynosił 23,10 %. Masa zebranego zużytego sprzętu 

w 2009 r. była dwukrotnie większa, niż masa zebranego sprzętu w 2008 r. Wynikało to przede 

wszystkim z nowelizacji ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 21 

listopada 2008 r. (Dz. U. Nr 223, poz. 1464), w której nałożono na wprowadzających sprzęt 

przeznaczony dla gospodarstw domowych obowiązek osiągnięcia minimalnych poziomów 

zbierania zużytego sprzętu. Niewątpliwie na wzrost masy zebranego zużytego sprzętu wpływ 

miała również większa liczba podmiotów zarejestrowanych w 2009 r. jako zbierających 

zużyty sprzęt. 

W przeliczeniu na jednego mieszkańca w roku 2009 z gospodarstw domowych 

zebrano 2,70 kg zużytego sprzętu. 

W 2009 r. przetworzono 101,128 tys. Mg zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego. Całkowita masa odpadów powstałych ze zużytego sprzętu, poddanych 

recyklingowi wynosiła 87,884 tys. Mg. W największym stopniu procesowi recyklingu 

poddano masę odpadów z grupy 1 – Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa domowego 

(42,493 tys. Mg, co stanowi 48,35 % masy odpadów poddanych recyklingowi). 

Na koniec 2009 r. w rejestrze GIOŚ zarejestrowanych było 137 podmiotów 

prowadzących działalność w zakresie przetwarzania zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego. W stosunku do 2008 roku liczba zakładów przetwarzania wzrosła o 14.  
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W 2010 r. na terytorium Polski wprowadzono łącznie 487,108 tys. Mg sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, łącznie zebrano 112,246 tys. Mg zużytego sprzętu, w tym 

106,557 tys. Mg z gospodarstw domowych, co stanowi 94,93 % masy zebranego zużytego 

sprzętu. 

Osiągnięty w 2010 r. poziom zbierania zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego wyniósł 23,04 %, w tym poziom zbierania z gospodarstw domowych 

21,87 %. W przeliczeniu na jednego mieszkańca w 2010 r. z gospodarstw domowych zebrano 

2,80 kg zużytego sprzętu, czyli ponad dwukrotnie więcej niż w roku 2008. 

W 2010 r. przetworzono 103,689 tys. Mg odpadów zużytego sprzętu elektrycznego  

i elektronicznego. Całkowita masa odpadów powstałych z zużytego sprzętu, poddanych 

recyklingowi wynosiła 88,162 tys. Mg. Procesowi recyklingu poddano najwięcej odpadów 

powstałych ze zużytego sprzętu z grupy 1 Wielkogabarytowe urządzenia gospodarstwa 

domowego, aż 47,150 tys. Mg, co stanowi 53,48 % masy odpadów powstałych ze zużytego 

sprzętu poddanych procesowi recyklingu.  

W zakresie odzysku i recyklingu w latach 2009 - 2010 r. osiągnięto wymagane 

poziomy. W 2009 r. nie osiągnięto jedynie wymaganego poziomu dla zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego w postaci wielkogabarytowych stacjonarnych urządzeń 

przemysłowych z grupy 1. 

W tabeli 8 przedstawiono dane dotyczące ilości zebranego zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego oraz ilości poddane procesom odzysku i recyklingu. 

 

Tabela 8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny zebrany oraz poddany procesom 

odzysku i recyklingu w latach 2009-2010. 

 

Lata 

Zebrany 
Poddany [tys. Mg] 

recyklingowi 

odzyskowi  

innemu  

niż recykling 

ogółem  

[tys. Mg] 

w tym z gospodarstw domowych 

ogółem  

[tys. Mg] 

w przeliczeniu na  

1 mieszkańca [kg] 

2009 108,793 103,439 2,70 87,884 1,516 

2010 112,246 106,557 2,80 88,162 0,303 

Źródło: GIOŚ 

 

Od dnia 1 lipca 2006 r. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi rejestr: 

 przedsiębiorców wprowadzających sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

 zbierających zużyty sprzęt,  

 prowadzących zakład przetwarzania,  
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 prowadzących działalność w zakresie recyklingu,  

 prowadzących działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku, 

 organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

Wpis do rejestru dokonywany jest na wniosek przedsiębiorcy i organizacji odzysku 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Dane zawarte w rejestrze są udostępniane na stronie 

internetowej Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, pod adresem: 

http://rzseie.gios.gov.pl oraz w siedzibie GIOŚ.   

Jak wynika z opracowanego przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska „Raportu  

o funkcjonowaniu systemu gospodarki zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym  

w 2010 roku”, na dzień 31 grudnia 2010 r. do rejestru wpisanych było: 

 3935 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie wprowadzania sprzętu,  

 8947 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie zbierania zużytego 

sprzętu,  

 147 przedsiębiorców prowadzących zakłady przetwarzania,  

 95 przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie recyklingu lub innych  

niż recykling procesów odzysku, 

 9 organizacji odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego.  

Na podstawie złożonych przez przedsiębiorców wniosków o wykreślenie z rejestru,  

w związku z zakończeniem działalności gospodarczej podlegającej obowiązkowi wpisu  

do rejestru prowadzonego przez Głównego Inspektora, w roku 2010 z rejestru wykreślonych 

zostało 155 podmiotów. 

 

Wnioski: 

1. Nie osiągnięto poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu pochodzącego  

z gospodarstw domowych w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok, który należało osiągnąć 

do dnia 31 grudnia 2008 r. 

2. Masa wprowadzonego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w 2009 r. była 

mniejsza o 20 % niż masa sprzętu wprowadzonego w 2008 r., co wynikało głównie  

z kryzysu gospodarczego w Polsce oraz gorszej koniunktury na rynku i mniejszego 

wzrostu gospodarczego. Natomiast masa wprowadzonego sprzętu w 2010 r. była 

ponad 9% większa niż w 2009 r., co wynikało głównie ze zwiększonego popytu 

wewnętrznego w Polsce oraz lepszej koniunktury na rynku i niewielkiego wzrostu 

gospodarczego. 
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3. Na skutek nowelizacji w 2008 r. ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym  

i elektronicznym, w latach 2009 - 2010 dwukrotnie wzrosła masa zebranego zużytego 

sprzętu w porównaniu do roku 2008. 

4. Czterokrotnie wzrosła masa zużytego sprzętu poddanego recyklingowi, w porównaniu 

do 2008 r. 

 

2.2.7. Pojazdy wycofane z eksploatacji 

Zaplanowane cele w Kpgo 2010, to: 

- od 1 stycznia 2006 osiąganie poziomu odzysku 75%, poziomu recyklingu 70% dla pojazdów 

wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980 r. oraz odpowiednio 85% i 80% dla pozostałych 

pojazdów; 

- od 1 stycznia 2015 r. osiąganie poziomu odzysku 95% i poziom recyklingu 85%, niezależnie 

od daty produkcji pojazdu. 

 

 Sieć stacji demontażu pojazdów jest w kraju zapewniona. Wg stanu na dzień 31 

grudnia 2010 r. w kraju funkcjonowały 680 stacji demontażu pojazdów o łącznej mocy 

przerobowej ok. 1,0 mln Mg oraz 117 punktów zbierania pojazdów wycofanych  

z eksploatacji. Wykazy stacji demontażu oraz punktów zbierania pojazdów są dostępne na 

stronach internetowych urzędów marszałkowskich. 

 

Tabela 9. Postępowanie z odpadami pochodzącymi z pojazdów wycofanych  

z eksploatacji w latach 2009 - 2010 

 

Wyszczególnienie 

2009 2010 

Liczba Masa 

tys. Mg 

Liczba Masa 

tys. Mg 

Pojazdy wycofane z 

eksploatacji przekazane 

do stacji demontażu 

188788 173,034 216979 204921 

Odpady pochodzące z pojazdów poddanych przetwarzaniu w stacjach demontażu w tym: 

poddane przetwarzaniu  156,667  184957,14 

poddane odzyskowi i 

recyklingowi 

- 118,422 - 135539,16 

przeznaczone do 

ponownego użycia 

przedmiotów wyposażenia 

i części 

- 18,797 - 21864,28 

poddane strzępieniu - 190,485  27284,65 

przekazane do 

unieszkodliwienia 

- 0,400 - 269,039 

Źródło: GUS 
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Poziomy odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji osiągnięte w 2009 r. 

wyniosły odpowiednio 88,00 % i 87,13%. 

 

Wnioski: 

1. Istniejąca w kraju sieć zbierania pojazdów oraz stacji demontażu jest wystarczająca. 

2. W 2009 r. osiągnięto zaplanowane cele w zakresie osiągania wymaganych poziomów 

odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

 

2.2.8. Odpady medyczne i weterynaryjne 

Planowane działania w Kpgo 2010 to między innymi wdrożenie jednolitego systemu 

postępowania z odpadami w placówkach medycznych, inwentaryzacja i ustalenie faktycznej 

mocy przerobowej funkcjonujących spalarni odpadów medycznych. 

 

Tabela 10. Ilość odpadów z grupy 18 – odpady medyczne i weterynaryjne, 

wytworzonych w latach 2009 - 2010 w poszczególnych województwach 

Lp. Województwo Ilośd wytworzonych odpadów medycznych i weterynaryjnych  

[ tyś. Mg ] 

2009 2010 

1. Dolnośląskie 

 

2,16323 2,24683 

2. Kujawsko-pomorskie 

 

2,14086 1,94506 

3. Lubelskie 

 

1,80033 2,1235 

4. Lubuskie 

 

1,04280 1,16761 

5. Łódzkie 

 

2,55245 2,99496 

6. Małopolskie 

 

4,03959 3,70117 

7. Mazowieckie 

 

6,86339 8,03777 

8. Opolskie 

 

0,53960 1,51592 

9. Podkarpackie 

 

2,02611 1,88473 

10. Podlaskie 

 

1,05132 1,71110 
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11. Pomorskie 

 

2,35132 2,66587 

12. Śląskie 

 

3,36008 4,69172 

13. Świętokrzyskie 

 

1,75543 2,00390 

14. Warmiosko – mazur. 

 

1,06100 3,33993 

15. Wielkopolskie 

 

2,94957 7,99337 

16. Zachodniopomorskie 

 

1,30860 2,35140 

 Razem w kraju 

 

37,00568 50,3748 

Źródło: Centralny System Odpadowy 

 

Uzyskane z Centralnego Systemu Odpadowego (CSO), na podstawie wojewódzkich 

baz danych, ilości odpadów medycznych, wytworzonych w 2009 r. na poziomie 37,005 tys. 

Mg są porównywalne z danymi CSO z lat ubiegłych. Natomiast w 2010 r. wystąpił znaczny 

wzrost tych odpadów do 50,400 tys. Mg. W przeliczeniu na jednego mieszkańca (wg GUS w 

2009 r. liczba ludności wynosiła 38 167 tys.) w roku 2009 zostało wytworzonych 0,95 kg 

odpadów z grupy 18, natomiast w roku 2010 (wg GUS w 2008 r. liczba ludności wynosiła 

38 200 tys.) zostało wytworzonych 1,3 kg odpadów z grupy 18 w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca. 

Zinwentaryzowane w bazie CSO ilości wytwarzanych odpadów znacząco przekraczają 

ilości prognozowane w Kpgo 2010, określane na poziomie 24 – 25 tys. Mg w skali roku. 
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Tabela 11. Spalarnie odpadów medycznych i weterynaryjnych według stanu na dzień  

31 grudnia 2010 r. 

Lp. Województwo 2010 

 

Ilośd  

wytworzonych 

odpadów 

medycznych i 

weterynaryjnych 

[ tyś. Mg] 

Liczba 

spalarni 

Zdolnośd przerobowa instalacji do 

termicznego przekształcania 

odpadów [ tyś. Mg/rok] 

 

1. Dolnośląskie 

 

2,247 1 0,345 

2. Kujawsko-pomorskie 

 

1,945 1 5,600 

3. Lubelskie 

 

2,123 - - 

4. Lubuskie 

 

1,1678 2 1,392  

5. Łódzkie 

 

2,995 2 4,920 

6. Małopolskie 

 

3,7012 1 2,400 

7. Mazowieckie 

 

8,038 1 0,310 

8. Opolskie 

 

1,516 2 0,935 

9. Podkarpackie 

 

1,885 3 5,256 

10. Podlaskie 

 

1,711 3 0,622 

11. Pomorskie 

 

2,666 4 5,510 

12. Śląskie 

 

4,692 5 9,286 

13. Świętokrzyskie 

 

2,004 2 1,500 

14. Warmiosko – mazur. 

 

3,339 1 0,340 

15. Wielkopolskie 

 

7,993 3 2,460 

16. Zachodniopomorskie 2,351 3 0,897 
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 Razem w kraju 

 

50,374 34 41,773 

Źródło: Sprawozdania z wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz informacje 

uzyskane z Urzędów Marszałkowskich 

 

W roku 2010 działało w Polsce 34 spalarnie, mogące przyjmować do 

unieszkodliwienia odpady medyczne i weterynaryjne. Ich łączna wydajność wynosiła 41,898 

tys. Mg (tabela). 

Ze względu na znaczne rozproszenie i rozdrobnienie źródeł odpadów medycznych  

i weterynaryjnych, uzyskanie wiarygodnych i powtarzalnych informacji, co do ilości 

odpadów wytwarzanych, może być utrudnione. 

Źródłem danych o tych odpadach są wojewódzkie bazy odpadowe, dostępne poprzez 

CSO działający w Ministerstwie Środowiska. Niestety informacje te przed przekazaniem do 

Centralnego Systemu Odpadowego nie są wystarczająco weryfikowane na poziomie 

wojewódzkim. 

W świetle przedstawionych zestawień ilości odpadów medycznych z grupy 18 

(tabela), należy stwierdzić, że roczna wydajność istniejących w Polsce spalarni, 

przyjmujących do termicznego unieszkodliwiania odpady medyczne, jest w skali kraju 

niewystarczająca. Ponadto mankamentem jest nierównomierne rozmieszczenie instalacji w 

kraju.  

Możliwości znacznie przewyższające potrzeby występują województwach kujawsko – 

pomorskim, podkarpackim, pomorskim i śląskim, gdzie duże spalarnie przemysłowe mogą 

również przyjmować odpady medyczne. 

 

Wnioski: 

1. W porównaniu do lat 2007 – 2008 zmalała liczba instalacji spalających odpady 

medyczne i weterynaryjne z 45 do 34, co jest związane z zamknięciem instalacji, które 

nie spełniały wymagań określonych w przepisach ochrony środowiska dla instalacji 

termicznego przekształcania odpadów. 

2. Należy stwierdzić, że roczna wydajność istniejących w Polsce spalarni, przyjmujących 

do termicznego unieszkodliwiania odpady medyczne, jest w skali kraju 

niewystarczająca. Istnieje więc konieczność podjęcia działań inwestycyjnych w tym 

zakresie. Wsparcie dla potencjalnych inwestorów (jednostek samorządu terytorialnego 

oraz przedsiębiorców) może zostać udzielone w ramach Programu priorytetowego 
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Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej „Gospodarowanie 

odpadami innymi niż komunalne”. 

3. Planowane jest przedsięwzięcie polegające na prowadzeniu serwisowania 

Zintegrowanego Systemu Odpadowego (ZSO) w latach 2012 - 2013. Serwisowanie 

ma na celu dostosowanie ZSO do planowanych zmian w przepisach z zakresu 

sprawozdawczości o gospodarce odpadami oraz prowadzenie bieżących zmian 

wynikających ze zgłaszanych przez użytkowników potrzeb. Jednocześnie 

serwisowanie bazy danych, zwłaszcza w pierwszym etapie realizacji przedsięwzięcia, 

ma na celu usprawnienie istniejącego systemu w celu poprawienia jego 

funkcjonowania (ze szczególnym naciskiem na szybkość przetwarzania danych)  

i usunięcie pojawiających się problemów i błędów, co będzie równoznaczne z bardziej 

skutecznym pozyskiwaniem wiarygodnych danych. 

 

2.2.9. Odpady materiałów wybuchowych 

Odpady materiałów wybuchowych mogą powstać w wyniku działalności produkcyjnej 

przemysłu zbrojeniowego lub w przedsiębiorstwach stosujących materiały wybuchowe.  

Przydatność danego środka bojowego do użycia jest oceniana według pięciu kategorii 

użytkowych, przy czym tylko fakt zakwalifikowania do ostatniej (V kategorii określanej jako: 

środki bojowe niebezpieczne lub zabronione na podstawie wyników badań prowadzonych 

przez wyspecjalizowane wojskowe instytuty naukowo-badawcze, przeznaczone do 

unieszkodliwienia) może stanowić podstawę do postępowania z nimi, jak z odpadami, 

zgodnie z wewnętrznymi przepisami resortu obrony narodowej. Ze względów bezpieczeństwa 

polegają one głównie na fizycznym niszczeniu poprzez wysadzanie. Powyższe dotyczy 

również pozostałości działań wojennych tzw. niewybuchów i niewypałów, usuwanych  

z terytorium kraju przez patrole saperskie WP i niszczonych (wysadzanych) na terenach 

poligonów. Podobne rozwiązanie stosowane jest w jednostkach podległych Ministrowi Spraw 

Wewnętrznych i Administracji. 

Resort obrony narodowej na bieżąco prowadzi ścisłą ewidencję środków bojowych. 

Środki te są przechowywane w magazynach jednostek wojskowych oraz w magazynach 

centralnych. Z uwagi na ochronę tajemnicy, dane dotyczące miejsc przechowywania i ilości 

środków bojowych są niejawne.  

Ewentualnie powstające w przemyśle cywilnym odpady materiałów wybuchowych  

są kierowanego do wytwórców materiałów wybuchowych celem unieszkodliwienia. 
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Ze stosowanych w przemyśle cywilnym materiałów wybuchowych praktycznie nie 

powstają odpady. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2009 r. środki strzałowe były stosowane w 143 

kopalniach odkrywkowych i 40 podziemnych zakładach górniczych. Były one używane 

również do prac geologicznych. Zużyto około 35 400 ton materiałów wybuchowych, 

10 400 000 szt. zapalników oraz 1 543 km lontów detonujących. Zużycie to stanowiło około 

99 % zużycia materiałów wybuchowych dla celów cywilnych. 

 Na koniec 2010 r. środki strzałowe stosowane były w 175 kopalniach odkrywkowych  

i 40 podziemnych zakładach górniczych. Środki strzałowe używane były również do prac 

geologicznych. Zużyto około:  

a) 36 870 ton materiałów wybuchowych,  

b) 11 270 000 szt. zapalników,  

c) 2 575 km lontów detonujących,  

z czego w kopalniach podziemnych:  

a) 17 780 ton materiałów wybuchowych (z czego 80% kopalnie miedzi, 10% kopalnie 

węgla kamiennego), 

b) 10 305 000 szt. zapalników,  z czego 60% kopalnie miedzi, 30% kopalnie węgla 

kamiennego, 

c) 1 420 km lontów detonujących, z czego 70% kopalnie miedzi, 25% kopalnie węgla 

kamiennego,  

w kopalniach odkrywkowych:  

a) 19 050 ton materiałów wybuchowych,  

b) 945 000 szt. zapalników,  

c) 1 150 km lontów detonujących. 

 

Wnioski: 

Gospodarowanie odpadami materiałów wybuchowych prowadzone jest pod ścisłym 

nadzorem resortu obrony narodowej, zgodnie z wymogami ochrony środowiska.  

 

2.3. Pozostałe odpady 

2.3.1 Zużyte opony 

 Przyjęte cele w Kpgo 2010 to osiąganie coraz wyższych poziomów odzysku  

i recyklingu zużytych opon: 
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2007 r. odzysk 75 %, recykling 15 %, 

2010 r. odzysk 85 %, recykling 15 %, 

2018 r. odzysk 100 %, recykling 20 % 

W tabeli 12 przedstawiono dane dotyczące osiągniętych poziomów odzysku  

i recyklingu zużytych opon. 

 

 

Tabela 12. Opony wprowadzone na rynek oraz osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu 

w latach 2009-2010 
 

 

Lata 

Ilość wprowadzonych opon 

 [tys. Mg] 

 

Odpady poddane 

[tys. Mg] 

 

Osiągnięty poziom 

[%] 

 

Ogółem Podlegających    

obowiązkowi 

odzyskowi recyklingowi odzysku recyklingu 

odzysku recyklingu 

2009 165,8 165,8 165,8 122,7 32,9 74,0 19,8 

2010 195,1 195,1 195,1 160,3 71,3 82,1 36,6 

Źródło: GUS, Ministerstwo Środowiska 

 

Według danych Ministerstwa Środowiska w 2009 r. na rynek krajowy zostało 

wprowadzonych 165,8 tys. Mg opon, z tego cała ilość podlegała obowiązkowi odzysku  

i recyklingu. Zebrano i poddano procesom odzysku 122,7 tys. Mg opon, zaś procesom 

recyklingu 32,9 tys. Mg opon. Uzyskany w 2009 roku poziom odzysku opon wyniósł 74,0 zaś 

poziom recyklingu 19,8.  

Według danych Ministerstwa Środowiska, w roku 2010 na rynek krajowy zostało 

wprowadzonych 195,1 tys. Mg opon, z tego 195,1 tys. Mg podlegało obowiązkowi odzysku. 

Zebrano i poddano procesom odzysku 160,3 tys. Mg odpadów opon, zaś procesom recyklingu 

71,3 tys. Mg odpadów opon. Poziom odzysku w 2010 roku wyniósł 82,1 %, zaś poziom 

recyklingu 36,6 %. Nie zostały więc uzyskane poziomy odzysku zakładane w Kpgo 2010. 

Jednak wyniki te przekraczają wymagany w 2010 r. poziom odzysku określony przepisami 

ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. 

zm.). Należy również podkreślić, że uwzględniając tzw. nadwyżkę odzysku, o której mowa  

w przepisach powyższej ustawy, w osiągniętych w 2010 roku poziomach, to zakładane  

w Kpgo 2010 poziom odzysku został również osiągnięty.  
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Zużyte opony są poddawane odzyskowi w instalacjach do regeneracji zużytych opon 

(bieżnikowanie) oraz w instalacjach wytwarzających granulat gumowy. Zużyte opony są 

również wykorzystane jako paliwo alternatywne w procesie współspalania w cementowniach. 

Za takim rozwiązaniem przemawia aspekt ekonomiczny (tańsze źródło energii) oraz 

środowiskowy (zachowanie zasobów nieodnawialnych, całkowite unieszkodliwienie odpadu). 

Warunkiem powodzenia jest stworzenie sprawnej sieci wymiany i zbierania zużytych opon 

oraz motywacji dla użytkowników pojazdów mechanicznych, aby zużyte opony były 

przekazywane do odpowiednich punktów zbierania.  

 

Wnioski: 

1. W latach 2009-2010 cele wyznaczone w Kpgo 2010, dotyczące poziomu recyklingu 

zużytych opon przewyższyły wymagany poziom. 

2. W ciągu analizowanych lat 2009 – 2010, nie osiągnięto założonego w Kpgo 2010 

poziomu odzysku zużytych opon, jednakże wartość ta nieznacznie odbiegała od 

założonego poziomu, a uwzględniając tzw. nadwyżkę odzysku zakładany poziom 

został osiągnięty.  

 

 

2.3.2 Odpady z budowy, remontów i demontażu obiektów budowlanych oraz 

infrastruktury drogowej 

Cele do osiągnięcia w Kpgo 2010 to rozbudowa systemu selektywnego zbierania, tak 

aby osiągnąć w 2010  - 50% poziom odzysku, zaś w 2018 – 80%. 

Zgodnie z danymi GUS w roku 2009 wytworzonych zostało ogółem 1251,5 tys. Mg 

odpadów z grupy 17 Odpady z budowy, remontów i demontażu. Procesom odzysku poddano 

987,7 tys. Mg – 78,9 %, zaś procesom unieszkodliwiania 117,1 tys. Mg – 9,4 %. 

Dominującym sposobem unieszkodliwiania było deponowanie na składowiskach własnych 

zakładów – 100,3 tys. Mg – 8,0 %. Inne sposoby unieszkodliwiania to termiczne 

przekształcanie – 3,1 tys. Mg. Na składowiskach własnych zakładów zgromadzono 

4 177,3 tys. Mg odpadów z budowy, remontów i demontażu.  

Pośród 1251,5 tys. Mg wytworzonych odpadów z grupy 17, 963,5 tys. Mg stanowiły 

odpady z podgrupy 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika). Odpady te zostały w 77,3 % poddane 

odzyskowi, a 10,0% zostało unieszkodliwionych głównie przez składowanie. 

W roku 2010 wytworzonych zostało ogółem 1362,7 tys. Mg odpadów z grupy 17 

Odpady z budowy, remontów i demontażu. Procesom odzysku poddano 1073,2 tys. Mg – 
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78,8 %, zaś procesom unieszkodliwiania 192,8 tys. Mg – 14,1 %. Dominującym sposobem 

unieszkodliwiania było deponowanie na składowiskach własnych zakładów – 175,0 tys. Mg – 

12,8 %. Inne sposoby unieszkodliwiania to termiczne przekształcanie – 1,4 tys. Mg. Na 

składowiskach własnych zakładów zgromadzono 4261,4 tys. Mg odpadów z budowy, 

remontów i demontażu.  

Pośród 1362,7 tys. Mg wytworzonych odpadów z grupy 17, 1030,4 tys. Mg stanowiły 

odpady z podgrupy 17 01 Odpady materiałów i elementów budowlanych oraz infrastruktury 

drogowej (np. beton, cegły, płyty, ceramika). Odpady te zostały w 78,1 % poddane 

odzyskowi, a 16,4% zostało unieszkodliwionych głównie przez składowanie. 

 

Wnioski: 

Realizacja dużych projektów z zakresu infrastruktury drogowej i kolejowej powoduje 

znaczący wzrost ilości wytwarzanych odpadów z grupy 17. Jednocześnie, dzięki licznie 

prowadzonym pracom budowlanym i modernizacyjnym, znacząco wzrosło ponowne 

wykorzystanie odpadów, co spowodowało, że osiągnięty w latach 2009 i 2010 poziom 

odzysku tych odpadów ma już wartość zbliżoną do wartości, jaką zaplanowano do osiągnięcia 

dopiero w roku 2018. 

 

2.3.3 Odpady opakowaniowe 

Jako cel nadrzędny w obszarze gospodarowania odpadami opakowaniowymi przyjęto  

w Kpgo 2010 taką rozbudowę systemu, aby ogółem dla opakowań uzyskać co najmniej: 

2010 r. - 60 % odzysku, 38 % recyklingu, 

2014 r. - 60 % odzysku, 55 - 60 % recyklingu. 

W tabeli 13 przedstawiono osiągnięte poziomy odzysku i recyklingu w latach 2009-2010. 

 

Tabela 13. Opakowania wprowadzone na rynek oraz osiągnięte poziomy odzysku  

i recyklingu w latach 2009-2010 

 

Lata 

Wielkość wprowadzonych 

opakowań [tys. Mg] 

Odpady poddane 

[tys. Mg] 

Osiągnięty poziom 

[%] 

Ogółem Podlegających 

obowiązkowi 

odzyskowi recyklingowi odzysku recyklingu 

odzysku recyklingu 

2009 3827,0 3783,0 3780,0 1900,0 1392,9 50,2 36,9 

2010 4293,0 4286,9 4286,9 2306,7 1668,7      53,8      38,9 

Źródło: GUS, Ministerstwo Środowiska  
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Z danych zawartych w powyższej tabeli wynika, że nie zostały uzyskane poziomy 

odzysku zakładane w Kpgo 2010. Jednak osiągnięty poziom przekracza wymagany w 2010 r. 

przepisami ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 

gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, 

poz. 607, z późn. zm.). Należy również podkreślić, że uwzględniając tzw. nadwyżkę odzysku, 

o której mowa w przepisach powyższej ustawy, w osiągniętych w 2010 roku poziomach, to 

poziom odzysku zakładany w Kpgo 2010 został również osiągnięty.    

 W roku 2010 wzrosła ilość wprowadzanych na rynek opakowań, w tym podlegających 

obowiązkowi odzysku i recyklingu. Zwiększyła się także masa odpadów opakowaniowych 

poddawanych odzyskowi i recyklingowi. W roku 2010 osiągnięto założony poziom 

recyklingu. 

 

Wnioski: 

1. W roku 2010 osiągnięto założony w Kpgo 2010 poziom recyklingu, nie osiągnięto 

jednak założonego poziomu odzysku odpadów opakowaniowych (bez uwzględnienia 

tzw. nadwyżki).  

2. Należy jednak zauważyć, że osiągnięte dotychczas poziomy odzysku i recyklingu 

uzyskano dzięki przetwarzaniu odpadów z działalności gospodarczej, w tym sektora 

handlu. Niestety nie ma to znaczącego wpływu na zmianę gospodarki odpadami 

komunalnymi. 

3. Należy zintensyfikować działania w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

pochodzących z gospodarstw domowych „u źródła”  

2.3.4 Komunalne osady ściekowe 

Zakładane cele to ograniczenie składowania osadów, zwiększenie ilości osadów 

przetwarzanych przed wprowadzeniem do środowiska, a w szczególności unieszkodliwiania 

termicznego, zwiększenie stopnia biologicznego wykorzystania osadów. 

 

W 2009 r. wytworzonych zostało 563,1 tyś. Mg s.m. komunalnych osadów 

ściekowych, zaś w 2010 r. - 526,7 Mg s.m. Wytwarzanie i zagospodarowanie komunalnych 

osadów ściekowych w latach 2009-2010 przedstawiono w tabeli 14. 
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Tabela 14. Wytwarzanie i zagospodarowanie komunalnych osadów ściekowych w latach 

2009-2010 

 2009 2010 

w tys. Mg suchej masy 

Wytworzone ogółem 563,1 526,7 

Stosowane w rolnictwie 123,1 109,3 

Stosowane do rekultywacji terenów, 

w tym gruntów na cele rolne 

77,8 54,3 

Sosowane do uprawy roślin 

przeznaczonych do produkcji 

kompostu, 

23,5 30,9 

Przekształcone termicznie 8,9 19,8 

Składowane 81,6 58,9 

Odsetek osadów składowanych [%] 14,49 11,18 

Osady nagromadzone na terenie 

oczyszczalni [tys. Mg suchej masy] 

453,8 332,4 

Źródło: GUS 
 

W widoczny sposób wzrosła ilość komunalnych osadów ściekowych przekształconych 

termicznie. Ilości stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów na cele rolne uległy 

zmniejszeniu, natomiast ilości stosowane do uprawy roślin przeznaczonych na produkcję 

kompostu, pozostają na porównywalnym poziomie. Zwiększyła się ilość osadów ściekowych 

przekształcanych termicznie. 

 

Wnioski: 

1. Realizowany jest, zapisany w Kpgo 2010, cel dotyczący zwiększenia ilości 

komunalnych osadów ściekowych unieszkodliwianych termicznie. 

2. Zrealizowany został cel zapisany w Kpgo 2010 związany z ograniczeniem składowania 

komunalnych osadów ściekowych. 

 

2.3.5 Odpady z wybranych gałęzi gospodarki, których zagospodarowanie stwarza 

problemy 

W okresie od 2007 r. do 2010 r. w Kpgo wskazano następujące cele: zwiększenie 

udziału odpadów poddawanych procesom odzysku do 82% w 2010 r. oraz zwiększenie 

udziału odpadów unieszkodliwianych poza składowaniem do 5% w 2010 r. 

 

Odpady z górnictwa 

W tabeli przedstawiono dane dotyczące ilości odpadów powstających przy płukaniu 

i oczyszczaniu kopalin wytworzonych w latach 2009 – 2010. Udział odpadów poddanych 

odzyskowi w ogólnej ilości odpadów wytworzonych w latach 2009 – 2010 wzrósł z 85,8%  

w 2009 r. do 91,3% w 2010 r., zmniejszył się  udział odpadów poddanych unieszkodliwieniu, 
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w tym w obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, w ogólnej ilości odpadów 

wytworzonych w poszczególnych latach. 

 

Tabela 15. Odpady powstające przy płukaniu i oczyszczaniu kopalin, wytworzone  

i zagospodarowane w latach 2009- 2010 

Rok 

Odpady wytworzone w ciągu roku Odpady 

dotychczas 

składowane 

(nagromadzone) 

w mln Mg 

Ogółem w 

mln Mg 

Poddane 

odzyskowi 

Unieszkodliwione 
Magazynowane 

czasowo Razem 
w tym 

składowane 

w % wytworzonych 

2009 27,3 85,8 11,7 7,8 2,5 566,3 

2010 29,2 91,3 7,6 3,4 1,1 537,8 

Źródło: GUS 

 

Wydaje się, że w związku z szerokim programem budowy dróg szybkiego ruchu  

i autostrad, może to być ważny kierunek zagospodarowania znaczących ilości odpadów  

z flotacyjnego wzbogacania kopalin. Badania prowadzone od wielu lat wskazują, że odpady 

te mogą być wykorzystane do produkcji mączki mineralnej – składnika mas bitumicznych 

stosowanych w budownictwie drogowym. Wadą tego procesu jest konieczność suszenia 

odpadów o wysokiej wilgotności. Trwałość nawierzchni zbudowanych z takiego materiału 

jest większa niż dla tradycyjnie produkowanych mączek - głównie z drobnoziarnistych skał 

wapiennych (dolomit, anhydryt) czy magmowych (granit, sjenit, dioryt, bazalt). 

 

Odpady z energetyki 

Podgrupa 10 01 obejmuje wszystkie rodzaje odpadów wytwarzane w danym procesie 

przemysłowym, w szczególności powstałe w procesie spalania surowców energetycznych 

(węgiel kamienny i brunatny). Zalicza się do nich m.in.: żużle ze spalania węgla kamiennego, 

żużle ze spalania węgla brunatnego, popioły lotne z węgla kamiennego, popioły lotne z węgla 

brunatnego itd. 

Obecnie średnio 70 % odpadów z energetyki poddawanych jest odzyskowi.  

W przypadku takich odpadów, jak: popioły lotne z węgla, żużle, popioły paleniskowe i pyły z 

kotłów oraz mieszaniny popiołów lotnych i odpadów stałych z wapniowych metod 

odsiarczania gazów odlotowych, poziom odzysku sięga, lub nawet w niektórych przypadkach 

przekracza 90%. Odpady z energetyki w szczególności wykorzystywane są do produkcji 

materiałów budowlanych oraz w górnictwie.  

 Poniższe zestawienia przedstawiają kierunki zagospodarowania odpadów z energetyki  

w latach 2009-2010 oraz w podziale na rodzaj odpadów. 
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Tabela 16. Odpady z energetyki (odpady z podgrupy 10 01) wytworzone  

i zagospodarowane w latach 2009-2010 

Rok 

Odpady wytworzone w ciągu roku Odpady 

dotychczas 

składowane 

(nagromadzone) 

w mln Mg 

Ogółem 

w mln 

Mg 

Poddane 

odzyskowi 

Unieszkodliwione 
Magazynowane 

czasowo Razem 
w tym 

składowane 

w % wytworzonych 

2009 20,2 59,9 38,6 35,6 1,5 292,0 

2010 21,3 59,9 35,2 33,4 4,9 295,9 

Źródło: GUS 

 

Analizując powyższe dane, należy stwierdzić, że ogólna liczba odpadów 

poddawanych odzyskowi w latach 2009 - 2010 utrzymuje się na stałym poziomie, zmniejszył 

się udział odpadów poddanych unieszkodliwianiu, w tym składowaniu. 

 

Odpady z hutnictwa 

Odpady powstające w hutnictwie można podzielić na dwie grupy: wytwarzane 

wskutek stosowanej technologii produkcji (np. żużle pohutnicze, kwas siarkowy) oraz 

powstałe w wyniku działań na rzecz ochrony środowiska (np. szlamy i pyły z instalacji 

odpylających, odpady z instalacji odsiarczania spalin, szlamy po neutralizacji ścieków 

kwaśnych). 

Odpady wytwarzane w tym sektorze gospodarki klasyfikuje się zgodnie  

z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu 

odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206) w grupie 10 – Odpady z procesów termicznych,  

w podgrupie 10 02 - Odpady z hutnictwa żelaza i stali, 10 03 - Odpady z hutnictwa 

aluminium, 10 04 - Odpady z hutnictwa ołowiu, 10 05 - Odpady z hutnictwa cynku, 10 06 - 

Odpady z hutnictwa miedzi, 10 08 - Odpady z hutnictwa pozostałych metali nieżelaznych, 10 

09 - Odpady z odlewnictwa żelaza, 10 10 - Odpady z odlewnictwa metali nieżelaznych, 10 11 

- Odpady z hutnictwa szkła, 10 80 - Odpady z produkcji żelazostopów. 

W tabeli 17 znajdują się dane przedstawiające ilości odpadów z w/w podgrup 

wytworzonych w latach 2009 – 2010. Następuje spadek udziału odpadów poddanych 

unieszkodliwieniu, w tym na składowiskach odpadów, w ogólnej ilości odpadów 

wytworzonych w poszczególnych latach, udział odpadów poddanych odzyskowi w ogólnej 

ilości odpadów wytworzonych wzrósł. 
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Tabela 17. Odpady z hutnictwa ogółem wytworzone w latach 2009 - 2010 

Rok 

Odpady wytworzone w ciągu roku Odpady 

dotychczas 

składowane 

(nagromadzone) 

w mln Mg 

Ogółem 

w mln 

Mg 

Poddane 

odzyskowi 

Unieszkodliwione 
Magazynowane 

czasowo Razem 
w tym 

składowane 

w % wytworzonych 

2009 4,9 79,8 3,0 2,8 17,2 54,8 

2010 5,7 81,5 1,5 1,3 16,9 52,7 

Źródło: GUS 

Wnioski: 

1. Udział odpadów poddawanych procesom odzysku na poziomie przekraczającym 

założony poziom 82% osiągnięto w przypadku odpadów powstających przy płukaniu  

i oczyszczaniu kopalin. 

2. Konieczne wydaje się zintensyfikowanie działań prowadzących do zwiększenia 

stopnia odzysku pozostałych wytwarzanych odpadów przemysłowych oraz dalszego 

ograniczania ilości odpadów unieszkodliwianych przez składowanie. 

 

2.3.5.1 Składowanie odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w górotworze 

Składowanie odpadów w górotworze odbywa się poprzez ich wtłaczanie 

przystosowanymi do tego celu otworami wiertniczymi, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Gospodarki z dnia 28 czerwca 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy, 

prowadzenia ruchu oraz specjalistycznego zabezpieczenia przeciwpożarowego w zakładach 

górniczych wydobywających kopaliny otworami wiertniczymi (Dz. U. Nr 109, poz. 961,  

z późn.zm.). Jednocześnie przedsiębiorcy prowadzący tego rodzaju działalność zobowiązani 

są do prowadzenia monitoringu wpływu składowanych odpadów na środowisko,  

w szczególności na jakość wód podziemnych.  

 

W latach 2009-2010 w oparciu o koncesje udzielone przez Ministra Środowiska 

funkcjonowały 4 podziemne składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. 

W roku 2009 zdeponowano łącznie 13 373,09 ton odpadów, w roku 2010 wartość ta wyniosła  

18 675,217 ton. 

 

2.3.5.2 Osady ściekowe z przemysłowych oczyszczalni ścieków 

W 2009 r. wytworzonych zostało 345,0 tyś. Mg s.m. osadów ściekowych  

z przemysłowych oczyszczalni ścieków, natomiast w 2010 r. – 368,4 tyś. Mg s.m. 



 

 39 

Wytwarzanie i zagospodarowanie osadów ściekowych z przemysłowych oczyszczalni 

ścieków w latach 2009-2010 przedstawiono w tabeli 18. 

 

Tabela 18. Wytwarzanie i zagospodarowanie osadów ściekowych z przemysłowych 

oczyszczalni ścieków w latach 2009-2010 

 2009 2010 

w tys. Mg suchej masy 

Wytworzone ogółem 345,0 368,4 

Stosowane w rolnictwie 43,0 27,5 

Stosowane do rekultywacji terenów, 

w tym gruntów na cele rolne 

86,9 96,2 

Sosowane do uprawy roślin 

przeznaczonych do produkcji 

kompostu, 

0,5 0,4 

Przekształcone termicznie 41,5 46,6 

Składowane 99,8 107,0 

Odsetek osadów składowanych [%] 28,9 29,0 

Osady nagromadzone na terenie 

oczyszczalni [tys. Mg suchej masy] 

6318,8 6118,1 

Źródło: GUS 

 

Jak wynika z powyższych danych, ilości stosowane do rekultywacji terenów, w tym gruntów 

na cele rolne zwiększyły się, natomiast stosowane do uprawy roślin przeznaczonych na 

produkcję kompostu, pozostają na porównywalnym poziomie. Pewien wzrost nastąpił  

w odniesieniu do ilości osadów przekształcanych termicznie. Odsetek składowanych osadów 

utrzymuje się na porównywalnym poziomie. 

 

Wnioski: 

1. Znacząca ilość osadów z oczyszczalni ścieków przemysłowych jest wykorzystywana  

do rekultywacji terenu, ale jeszcze zbyt duża ilość jest też składowana. 

2. Znacząca ilość osadów jest magazynowana na terenie zakładów, choć ich ogólna masa 

ulega zmniejszeniu. 

 

3. Zmiany przepisów prawnych z zakresu gospodarki odpadami i ich wpływ na 

gospodarowanie odpadami 
 

Głównym celem wprowadzania zmian w prawie jest dojście do systemu gospodarki 

odpadami zgodnego z zasadami zrównoważonego rozwoju, w którym w pełni realizowane są 

zasady gospodarki odpadami, a w szczególności zasada postępowania z odpadami zgodnie  

z hierarchią postępowania z odpadami - najpierw zapobiegać powstawaniu odpadów,  
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a następnie poddawać odzyskowi jak największą ich ilość, na skutek czego ograniczona 

zostanie masa odpadów składowanych. 

 Poniżej omówiono najważniejsze zmiany jakich dokonano w przepisach prawnych 

dotyczących gospodarki odpadami w latach 2007-2008, a które miały wpływ na 

gospodarowanie tymi odpadami w latach następnych, oraz najważniejsze zmiany przepisów 

prawnych dokonane w latach 2009-2010. 

 

3.1 Zmiany przepisów prawnych dokonane w latach 2007-2008 i ich wpływ na 

gospodarkę odpadami w latach następnych 

3.1.1 Odpady komunalne 

Z dniem 1 stycznia 2008 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów z dnia  

6 czerwca 2007 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska 

(Dz. U. Nr 106, poz. 723), które dokonało zmiany załącznika nr 2 do rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. Nr 

260, poz. 2176, z późn. zm.), określającego jednostkowe stawki opłat za umieszczanie 

odpadów na składowisku. Zmiana polegała na znacznym podwyższeniu stawek opłat za 

składowanie wybranych grup odpadów, dla których obowiązują przepisy prawne określające 

poziomy odzysku, w tym recyklingu, a w przypadku pozostałych odpadów, o średnioroczny 

wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2006 r. zgodnie z komunikatem 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2007 r. w sprawie 

średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2006 r. (M.P. Nr 

4, poz. 43). Natomiast z dniem 1 stycznia 2009 r. weszło w życie rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 14 października 2008 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska  

(Dz. U. Nr 196, poz. 1217). Celem wprowadzanych w/w rozporządzeniami zmian było 

stworzenie warunków dla innych niż składowanie metod zagospodarowania m.in. odpadów 

komunalnych. 

 

3.1.2 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Z dniem 1 stycznia 2009 r. weszła wżycie ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o zmianie 

ustawy o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw (Dz. U. Nr 223, poz. 1464). Ustawa ta wprowadziła wiele niezbędnych zmian  

w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 

Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.) mających na celu zwiększenie ilości zbieranego zużytego 
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sprzętu pochodzącego z gospodarstw domowych, jak i usprawnienie działania całego systemu 

gospodarowania zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym. 

Ustawa wprowadziła kilka nowych definicji, natomiast część już istniejących definicji 

została znacząco zmieniona. 

Zmieniono m.in. definicję zbierającego zużyty sprzęt. Obecnie zbierającym zużyty sprzęt jest:  

 prowadzący punkt zbierania zużytego sprzętu, w tym punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, punkt skupu złomu lub zakład przetwarzania, 

 gminna jednostka organizacyjna prowadząca działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych i przedsiębiorca posiadający zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 

 prowadzący punkt serwisowy, 

 sprzedawca detaliczny i sprzedawca hurtowy. 

Za najważniejszą ze zmian wprowadzanych w ustawie należy uznać zmianę 

wynikającą z dostosowania przepisów ustawy do dyrektywy 2002/96/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektronicznego 

i elektrycznego (Dz. Urz. WE L 37 z 13.02.2003, str. 24 – 39, z późn. zm.), czyli 

wprowadzenie przepisów wymagających osiągnięcia poziomu zbierania zużytego sprzętu 

pochodzącego z gospodarstw domowych w  ilości 4 kg/mieszkańca/rok. Z tego też powodu 

wprowadzono upoważnienie dla ministra właściwego do spraw środowiska w porozumieniu z 

ministrem właściwym do spraw gospodarki do wydania rozporządzenia określającego 

minimalne roczne poziomy zbierania zużytego sprzętu pochodzącego z gospodarstw 

domowych. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2008 r. w sprawie 

minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu (Dz. U. Nr 235, poz. 1615) 

weszło w życie z dniem 1 stycznia 2009 r. 

Należy zaznaczyć, że głównym wyznacznikiem przy ustalaniu poziomów zbierania 

była potrzeba osiągnięcia minimalnego poziomu zbierania zużytego sprzętu wynikającego  

z przepisów prawa Unii Europejskiej, przy czym jednocześnie brano pod uwagę: 

 ilości wprowadzanego sprzętu do obrotu; 

 działania na rzecz konkurencyjności polskiej gospodarki; 

 poziom rozwoju infrastruktury niezbędnej w procesie zbierania zużytego sprzętu. 

Liczenie poziomów zbierania odnosiło się do masy sprzętu wprowadzonego w poprzednim 

roku kalendarzowym. Wyjątkiem było rozliczenie pierwszego roku przez wprowadzającego 

sprzęt rozpoczynającego swoją działalność - w tym przypadku podstawą do obliczenia było 
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masa sprzętu wprowadzana w danym roku. Wprowadzający sprzęt był obowiązany liczyć 

poziomy zbierania odnośnie do masy zużytego sprzętu powstałego z grupy wprowadzonego 

przez niego sprzętu. Wyjątkiem była tutaj sytuacja wprowadzających sprzęt w grupie 5. Dla 

sprzętu oświetleniowego należy liczyć poziomy zbierania w podziale na rodzaje 1 i 6 oraz  

2-5. 

Inną zmianą powiązaną z wprowadzonymi poziomami zbierania były zaproponowane 

tzw. degresywne stawki opłat produktowych na pierwsze dwa lata obowiązywania przepisów 

nakładających obowiązek uzyskiwania poziomów zbierania zużytego sprzętu. 

 

3.1.3 Zużyte baterie i akumulatory 

Dnia 1 stycznia 2008 r. weszło w życie nowe rozporządzenie Ministra Środowiska  

z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie rocznych poziomów odzysku i recyklingu odpadów 

opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 109, poz. 752). Ponadto z dniem 1 stycznia 

2008 r. zmianie uległy stawki opłat produktowych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 18 grudnia 2007 r. w sprawie szczegółowych stawek opłat produktowych 

(Dz. U. Nr 247, poz. 1840) w stosunku do stawek określonych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 225, 

poz. 1645), stosując do przeliczeń prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów  

i usług konsumpcyjnych ogółem, przyjęty w ustawie budżetowej na 2007 rok. Zgodnie  

z przepisami ustawy budżetowej na rok 2007 z dnia 25 stycznia 2007 r. (Dz. U. Nr 15, 

poz. 90) wskaźnik ten wynosił 101,9 %. Stawki te obowiązywały jeszcze w 2009 r. 

 

3.1.4 Pojazdy wycofane z eksploatacji 

Przepisy ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o zmianie ustawy o recyklingu pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 176, poz. 1236), wprowadziły gradację wysokości kary 

za niezapewnienie sieci zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji w zależności od 

stopnia realizacji tego obowiązku przez wprowadzających pojazdy. W przypadku 

zapewnienia sieci obejmującej co najmniej 95 % terytorium kraju następuje zwolnienie  

z opłaty za brak sieci. Natomiast w przypadku zapewnienia sieci obejmującej: 

- poniżej 95 %, ale nie mniej niż 90 % terytorium kraju - wysokość opłaty za brak 

sieci ulega obniżeniu o 75 %; 

- poniżej 90 %, ale nie mniej niż 85 % terytorium kraju - wysokość opłaty za brak 

sieci ulega obniżeniu o 50 %.  

W 2007 r. znowelizowano również rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy: 
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- z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz 

sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 143, poz.1206,  

z późn. zm.), 

- z dnia 12 października 2005 r. w sprawie minimalnych wymagań dla strzępiarek oraz 

metod rozdziału odpadów na frakcje materiałowe (Dz. U. Nr 214, poz. 1807, z późn. 

zm.), 

- z dnia 12 października 2005 r. w sprawie wymagań dla punktów zbierania pojazdów 

wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 214, poz. 1806, z późn. zm.). 

Zmiana ww. przepisów polegała m.in. na wprowadzeniu zmiany sposobu 

magazynowania wymontowanych z pojazdów zbiorników z gazem płynnym. Nałożono 

obowiązek niezwłocznego usunięcia wymontowanego zbiornika z gazem z sektora usuwania 

z pojazdów elementów i substancji niebezpiecznych, co zapobiega gromadzeniu butli z gazem 

w tym sektorze, a tym samym podnosi bezpieczeństwo pracy i ochrony środowiska.  

 

3.2. Zmiany przepisów prawnych dokonane w latach 2009-2010 

Szczegółowe zestawienie aktów prawnych wydanych w latach 2009-2010 zawarto  

w załączniku nr 1 do niniejszego sprawozdania 

 

3.2.1 Odpady komunalne 

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r.  o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145), która weszła w życie z dniem 12 marca 2010 r., 

uszczegółowiła definicję odpadów komunalnych poprzez wyłączenie z nich pojazdów 

wycofanych z eksploatacji. 

Z dniem 16 lipca 2010 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

2 czerwca 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części 

energii odzyskanej z termicznego przekształcania odpadów komunalnych (Dz. U. Nr 117, 

poz. 788), które stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w art. 44 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). 

Rozporządzenie określa rodzaje frakcji biodegradowalnych stanowiących część zmieszanych 

odpadów komunalnych, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale 

mikroorganizmów oraz techniczne i organizacyjne warunki wiarygodnego dokumentowania 

ilościowego i energetycznego udziału frakcji ulegających biodegradacji zawartych 

w  odpadach komunalnych, podlegających termicznemu przekształcaniu w spalarniach 
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odpadów i zaliczonych jako źródło odnawialne w bilansie energetycznym odzysku energii w 

spalarni odpadów. 

 

3.2.2 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

Z dniem 1 stycznia 2011 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu przekazywania i wzorów informacji o pojazdach 

wycofanych z eksploatacji oraz zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. 

z 2010 r.Nr 257, poz. 1746). Ponadto z dniem 4 stycznia 2011 r. weszło w życie 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie minimalnych 

rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu (Dz. U. z 2011 r. Nr 3, poz. 5), celem 

zwiększenie poziomów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw domowych do poziomu 35%, a w przypadku sprzętu 

oświetleniowego do 43%. 

 

3.2.3 Zużyte baterie i akumulatory 

Z dniem 12 czerwca 2009 r. weszła w życie ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r.  

o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.), jednakże niektóre przepisy 

objęte zostały vacatio legis. Dotyczy to przede wszystkim przepisów związanych z 

prowadzeniem ewidencji wprowadzanych baterii i akumulatorów, jak również obowiązku 

osiągania wymaganych poziomów wydajności recyklingu, poziomów zbierania, uiszczanie 

opłaty produktowej oraz przepisów związanych z rejestrem przedsiębiorców prowadzonym 

przez GIOŚ. 

Przepisy nowej ustawy stanowią transpozycję do polskiego porządku prawnego 

wymagań dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 

r. w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylającej 

dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. UE L 266 z 26.09.2006, str. 1, z późn. zm.). W ślad za 

dyrektywą 2006/66/WE głównym celem ustawy o bateriach i akumulatorach jest 

zminimalizowanie ujemnego wpływu baterii i akumulatorów oraz zużytych baterii  

i akumulatorów na środowisko, a tym samym przyczynienie się do ochrony, zachowania  

i poprawy jakości środowiska. Dodatkowo ustawa wprowadza szereg wymagań odnośnie 

wprowadzanych do obiegu produktów w postaci baterii i akumulatorów, co ma na celu 

zharmonizowanie tych wymogów, jak również zapewnić sprawne funkcjonowanie rynku  

w obrębie Unii Europejskiej. Należy przy tym podkreślić, że omawiana regulacja ma nieco 

szersze zastosowanie i odnosi się także do Europejskiego Obszaru Gospodarczego. 
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W ustawie zdefiniowano m.in. pojęcie baterii i akumulatora, wyróżniając przy tym 

różne ich kategorie, miejsca odbioru, użytkownika końcowego, wprowadzanie do obrotu oraz 

wprowadzającego baterie lub akumulatory do obrotu. 

Ustawa zawiera wymagania dla wprowadzanych do obrotu baterii i akumulatorów 

dotyczące zawartości metali ciężkich w bateriach i akumulatorach oraz odnośnie ich 

odpowiedniego oznakowania. 

W ustawie określono również wymagania  dla wprowadzanego do obrotu sprzętu  

(z pewnymi wyjątkami), który jest w całości lub w części zasilany bateriami lub 

akumulatorami, lub jest przystosowany do tego rodzaju zasilania. Zgodnie z tymi 

wymaganiami do wprowadzanego do obrotu i dystrybuowanego sprzętu powinna być 

dołączona instrukcja zawierająca informację o: 

 sposobie bezpiecznego usunięcia baterii lub akumulatorów z tego sprzętu; 

 rodzaju zamontowanych baterii lub akumulatorów. 

Ustawa o bateriach i akumulatorach nakłada na wprowadzających baterie lub 

akumulatory, jak również prowadzących zakłady przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów obowiązek rejestracji w rejestrze prowadzonym przez Głównego Inspektora 

Ochrony Środowiska. Aby się zarejestrować, przedsiębiorcy podlegający wpisowi do rejestru 

będą musieli złożyć odpowiedni wniosek oraz uiścić opłatę rejestrową, a w kolejnych latach 

opłatę roczną. Rejestr ten będzie funkcjonować analogicznie jak rejestr dotyczący sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, o którym mówi ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym 

sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, z późn. zm.). 

Nowa regulacja wprowadziła zasadę rozszerzonej odpowiedzialności producenta za 

wprowadzone przez niego do obrotu produkty. Dlatego też wprowadzający baterie lub 

akumulatory są obowiązani do zawarcia umów z podmiotami zbierającymi i prowadzącymi 

zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów. Nowym obowiązkiem dla 

przedsiębiorców jest również wymóg osiągnięcia odpowiednich poziomów zbierania 

zużytych baterii i akumulatorów przenośnych. Poziomy te zostały określone w ustawie  

i wynoszą co najmniej: 

 do dnia 26 września 2012 r. – 25 %; 

 do dnia 26 września 2016 r. – 45 % 

przy czym w latach pośrednich zostaną określone, w drodze rozporządzenia, dodatkowe 

poziomy w poszczególnych latach mające na celu stopniowe tworzenie krajowego systemu 

zbierania zużytych baterii i akumulatorów przenośnych oraz zwiększania jego efektywności. 
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W przypadku nieosiągnięcia ww. poziomów zbierania, przedsiębiorcy będą musieli 

uiścić na rachunek urzędu marszałkowskiego tzw. opłatę produktową. W ustawie określono 

górną i dolną stawkę opłaty produktowej, tj. odpowiednio 0,80 zł/kg i 12 zł/kg przy czym 

szczegółowe stawki określać będzie rozporządzenie. 

W ustawie ustanowiono również odpowiednie systemy sprawozdawcze skierowane do 

przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wprowadzania baterii lub 

akumulatorów, zbierania oraz przetwarzania i recyklingu zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów. Wszystkie sprawozdania będą składane w terminie do 15 marca do 

właściwych marszałków województw. Sprawozdania te będą dotyczyć m.in.: 

 ilości, rodzaju i masy wprowadzonych baterii i akumulatorów, 

 osiągniętych poziomów zbierania, 

 należnej opłaty produktowej, 

 zebranych zużytych baterii i akumulatorów, 

 przetworzonych zużytych baterii i akumulatorów. 

Powyższe informacje mają służyć m.in. monitorowaniu, czy cele określone w ustawie 

zostały osiągnięte oraz czy następuje prawidłowa realizacja przepisów ustawy. 

Ponadto ustawa wprowadza wiele wymagań w zakresie edukacji ekologicznej, za 

finansowanie której odpowiedzialni będą przedsiębiorcy wprowadzający baterie lub 

akumulatory. Dodatkowo na mocy ustawy powstanie wiele nowych miejsc (tzw. miejsc 

odbioru), do których każdy z nas będzie mógł oddać zużyte baterie i akumulatory przenośne.  

Na podstawie ustawy o bateriach i akumulatorach w latach 2009-2010 wydano m.in. 

następujące rozporządzenia.: 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru 

wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady przetwarzania 

zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 162, poz. 1293), które weszło 

w życie z dniem 1 października 2009 r., 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru 

rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii  

i akumulatorów (DZ. U. Nr 172, poz. 1341), które weszło w życie z dniem 1 stycznia 

2010 r., 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru 

rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii 
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przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 163, poz. 1304), które 

weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru 

rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu 

nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych  

i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1274), które weszło  

w życie z dniem 1 stycznia 2010 r.,  

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru 

rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych i zużytych 

akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 223, poz. 1788), które weszło w życie z dniem 

1 stycznia 2010 r., 

 rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru 

rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania  

i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych 

poziomach recyklingu (Dz. U. Nr 223, poz. 1789), które weszło w życie z dniem  

1 stycznia 2010 r. 

 

3.2.4 Pojazdy wycofane z eksploatacji 

Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw swym zakresem objęła również ustawę z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu 

pojazdów wycofanych z eksploatacji. 

Wprowadzono zmiany w definicji pojazdu, zgodnie z którą przez pojazd rozumie się 

pojazdy samochodowe zaliczone do kategorii M1 lub N1 określonych w przepisach o ruchu 

drogowym oraz motorowery trójkołowe zaliczone do kategorii L2e, określonych w 

przepisach o ruchu drogowym. 

Ponieważ występowały trudności w obiektywnym stwierdzeniu, kiedy dany pojazd 

staje się odpadem, czyli pojazdem wycofanym z eksploatacji, wprowadzono art. 3a zgodnie  

z którym pojazdy niespełniające wymagań technicznych, zapewniających ochronę środowiska 

lub zdrowia lub życia ludzi, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 66 ust. 5 

ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108, 

poz. 908, z późn. zm.), są pojazdami wycofanymi z eksploatacji.  

Ponadto zmieniono definicję pojazdu historycznego oraz wprowadzono definicję masy 

pojazdu wycofanego z eksploatacji. 
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Ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. doprecyzowała również sposób zapewnienia sieci 

zbierania pojazdów wycofanych z eksploatacji. Obowiązek ten dotyczy wprowadzającego 

pojazd, który wydaje kartę pojazdu. Natomiast pozostali wprowadzający pojazdy nie są 

zobowiązani do zapewnienia sieci zbierania, jak również nie są uprawnieni do jej 

zapewnienia. Ponadto wprowadzający pojazd musi zapewnić sieć zbierania wyłącznie 

poprzez własne stacje demontażu i punkty zbierania pojazdów lub na podstawie umów  

z przedsiębiorcami prowadzącymi stacje demontażu. W celu ujednolicenia terminu składania 

sprawozdań w zakresie gospodarki odpadami, termin złożenia rocznego sprawozdania  

o wysokości należnej opłaty za brak sieci został zmieniony z dnia 31 marca na dzień 15 marca 

roku następującego po roku, którego opłata dotyczy. 

Właściciel pojazdu wycofanego z eksploatacji musi przekazać go wyłącznie do 

przedsiębiorcy prowadzącego stację demontażu lub przedsiębiorcy prowadzącego punkt 

zbierania pojazdów. 

Wprowadzono również zmiany w obowiązkach przedsiębiorców prowadzących stacje 

demontażu. Dotychczas przedsiębiorca prowadzący stację demontażu był zobowiązany do 

przyjęcia każdego pojazdu wycofanego z eksploatacji, z wyjątkiem pojazdów 

niekompletnych. Ustawa zmieniająca wprowadza dodatkowe wyłączenie dla tych 

prowadzących stacje demontażu, którzy nie mają podpisanej umowy z wprowadzającymi 

pojazdy. Mogą oni odmówić przyjęcia pojazdu niekompletnego, przy czym przedsiębiorcy ci 

są zobowiązani do wskazania najbliżej stacji demontażu działającej w ramach sieci zbierania 

pojazdów wycofanych z eksploatacji. Dodatkowo wprowadzono modyfikacje obiegu 

zaświadczeń o demontażu pojazdów. 

Przedsiębiorcy prowadzący strzępiarki zostali zobowiązani do prowadzenia wykazu 

masy odpadów przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiana, 

pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji. Wykaz obejmuje  

w szczególności dane o frakcjach materiałowych metali nieżelaznych i nieżelaznych, tworzyw 

sztucznych, szkła i pozostałości. Zbiorczą informację dotyczącą danych zgromadzonych  

w wykazie oraz wyniki próby strzępienia przedsiębiorca musi przekazywać Głównemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska do dnia 31 stycznia następnego roku za poprzedni rok 

kalendarzowy. 

 

3.2.5 Komunalne osady ściekowe 

Na mocy przepisów ustawy z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach 

oraz niektórych innych ustaw, doprecyzowane zostały obowiązki posiadaczy komunalnych 
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osadów ściekowych. Wprowadzono przepis mówiący o tym, że odpowiedzialność za 

prawidłowe zastosowanie komunalnych osadów ściekowych w rolnictwie, rozumianym jako 

uprawa wszystkich płodów rolnych wprowadzanych do obrotu handlowego, włączając w to 

uprawy przeznaczane do produkcji pasz, do uprawy roślin przeznaczonych do produkcji 

kompostu lub do uprawy roślin nieprzeznaczonych do spożycia i do produkcji pasz, spoczywa 

na wytwórcy tych osadów. Wcześniejsze przepisy ustawy o odpadach również wskazywały 

na odpowiedzialność wytwórcy, za prawidłowe stosowanie komunalnych osadów ściekowych 

na powierzchni ziemi, jednakże różnice w interpretacji tych przepisów sprawiły, że  

w nowelizacji ww. ustawy zostało to zapisane literalnie.  

Nałożono również na właściciela, dzierżawcę lub inną osobę władającą 

nieruchomością, na której mają być stosowane osady ściekowe, obowiązek przechowywania 

przez okres 5 lat, wyników badań i informacji o dawkach, otrzymanych od wytwórców 

przedmiotowych odpadów. 

Ponadto, wprowadzono zakaz nawadniania komunalnych osadów ściekowych 

poddanych uprzednio procesowi osuszania uznając takie działanie za nieracjonalne z punktu 

widzenia środowiskowego i ekonomicznego. 

Dotychczas obowiązujące rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 

2002 r. w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134, poz. 1140 i Nr 155, 

poz. 1299) zostało zastąpione rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r.  

w sprawie komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924), które w znaczny 

sposób uprościło przepisy odnoszące się do stosowania komunalnych osadów ściekowych na 

powierzchni ziemi.  

Wprowadzono wymóg niezwłocznego zmieszania z gruntem przywiezionych 

komunalnych osadów ściekowych do zastosowania na danym gruncie. Celem wprowadzenia 

powyższego przepisu było zapewnienie prawidłowego prowadzenia odzysku komunalnych 

osadów ściekowych na danej nieruchomości oraz uniknięcie negatywnego oddziaływania 

tych osadów na środowisko oraz zdrowie i życie ludzi w wyniku magazynowania  

w niewyznaczonym miejscu i w niekontrolowany sposób tych osadów na nieruchomości. 

Wprowadzono również obowiązek każdorazowego badania gruntów przed zastosowaniem na 

nich osadów ściekowych. 

 

3.2.6 Składowiska odpadów 

Najistotniejszym elementem jaki wprowadziła nowelizacja ustawy o odpadach z dnia 

22 stycznia 2010 r. było wprowadzenie możliwości zamykania przez właściwy organ ze 
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względu na lokalizację składowisk odpadów niespełniających wymagań prawnych. Zgodnie  

z przepisami obowiązującymi przed nowelizacją, zamknięcie składowiska było inicjowane na 

wniosek zarządzającego, zgodnie z art. 54 ustawy o odpadach, co utrudniało trwający  

w Polsce proces dostosowania składowisk odpadów do wymagań zawartych w dyrektywie 

1999/31/WE, a w szczególności zamykania obiektów, które nie są w stanie spełnić wymogów 

unijnych.  

Zgodnie z nowelizacją ustawy o odpadach z dnia 22 stycznia 2010 r., jeżeli zaistnieje 

jedna z poniższych okoliczności: 

 składowisko lub jego wydzielona część nie spełniają wymogów technicznych lub 

formalnych, określonych przepisami prawa, 

 w wyniku przeprowadzonej kontroli wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

stwierdzi, że na składowisku odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, na którym 

składowane są odpady komunalne, co najmniej od roku nie są przyjmowane odpady, 

 określona w decyzjach administracyjnych pojemność składowiska odpadów została 

zapełniona 

a zarządzający składowiskiem nie wystąpił z wnioskiem o zgodę na zamknięcie składowiska 

odpadów lub jego wydzielonej części właściwy organ sporządza ekspertyzę, która musi 

zawierać wszystkie niezbędne informacje określone w ustawie (techniczny sposób zamknięcia 

składowiska odpadów lub jego wydzielonej części, harmonogram działań związanych  

z rekultywacją składowiska odpadów, sposób sprawowania nadzoru nad zrekultywowanym 

składowiskiem odpadów, w tym monitoringu, oraz warunki wykonania tego obowiązku). Nie 

później niż w terminie miesiąca od wykonania ekspertyzy właściwy organ wydaje decyzję  

o zamknięciu składowiska. 

 Nowym elementem dotyczącym zamykania składowisk jest określenie 

nieprzekraczalnego terminu dla ustalenia daty zaprzestania przyjmowania odpadów na 

składowisko odpadów (3 miesiące od dnia doręczenia decyzji o zgodzie na zamknięcie 

składowiska odpadów). 

 W 2009 r. zmieniono rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 marca 2003 r.  

w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji  

i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów (Dz. U. 

Nr  61, poz. 549, z późn. zm.) celem zapewnienia zgodności ze zmianami w przepisach Unii 

Europejskiej, wyeliminowania nieprawidłowości występujących podczas eksploatacji 

składowisk odpadów oraz zwiększenia bezpieczeństwa w przypadku składowania odpadów 

zawierających azbest. Główna zmiana polegała na szczegółowym określeniu rodzajów 
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odpadów, które mogą być użyte do wykonania warstwy izolacyjnej na składowiskach 

odpadów (tzw. przesypki) tj.: 17 01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 oraz 20 02 02, 

pod warunkiem, że spełniają wymagania określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia 

Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz procedur 

dopuszczania odpadów do składowania na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. 

Nr 186, poz. 1553, z późn. zm.). Ponadto dopuszczono do wykonania warstwy izolacyjnej 

inne rodzaje odpadów, które spełniają kryteria przewidziane w w/w rozporządzeniu. 

W 2010 r. zmieniono również rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 

2002 r. w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia monitoringu 

składowisk odpadów (Dz. U. z 2010 r. Nr 238, poz. 1588). Głównymi zmianami jest 

anulowanie generalnego wyłączenia z przepisów rozporządzenia składowisk odpadów 

obojętnych oraz składowisk, na których składowane są odpady azbestu, wyłączenie  

z przepisów rozporządzenia składowisk, na których składowane są odpady azbestu  

z konieczności  kontroli osiadania odpadów oraz dodanie do zakresu monitoringu składowisk 

odpadów, prowadzonego w fazie poeksploatacyjnej, także sprawdzania sprawności 

odprowadzania gazu składowiskowego. 
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Załączniki 

 

Załącznik 1. Wykaz aktów prawnych wydanych w latach 2009-2010 w zakresie 

gospodarki odpadami 

1. Ustawy: 

1. ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 

666, z późn. zm.) – weszła w życie z dniem 12 czerwca 2009 r., 

2. ustawa z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) – weszła w życie z dniem 12 marca 2010 r. 

2. Rozporządzenia i obwieszczenia: 

2.1. Rozporządzenie wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 19 

czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2004 r. 

Nr 3, poz. 20, z późn. zm.): 

1) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania  

i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 162, poz. 1089), 

2.2. Obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia  

4 lutego 1994 r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2005 r. Nr 228, poz. 1947,  

z późn. zm.): 

1) obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 13 listopada 2009 r. w sprawie stawek 

opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, 

magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2010 (M.P. Nr 74, 

poz. 928), wydane na podstawie art. 85 ust. 11, 

2) obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 5 sierpnia 2010 r. w sprawie stawek 

opłat za działalność polegającą na poszukiwaniu, rozpoznawaniu złóż kopalin, 

magazynowaniu substancji oraz składowaniu odpadów na rok 2011 (M.P. Nr 56, 

poz. 767), wydane na podstawie art. 85 ust. 11, 

2.3.Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie 

z dnia 27 kwietnia 2001 r.- Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, 

z późn. zm.): 

1) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 1 kwietnia 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących ograniczenia 

wykorzystywania w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym niektórych substancji 
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mogących negatywnie oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 63, poz. 525), 

wydane na podstawie art. 169 ust. 1 – weszło w życie z dniem 23 kwietnia 2009 r., 

2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów 

wykazów zawierających informacje i dane o zakresie korzystania ze środowiska 

oraz o wysokości należnych opłat (Dz. U. Nr 97, poz. 816), wydane na podstawie 

art. 286 ust. 3 - weszło w życie z dniem 1 lipca 2009 r., 

3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu 

prowadzenia przez marszałka województwa rejestru dotyczącego PCB (Dz. U. Nr 

124, poz. 1034), wydane na podstawie art. 163 ust. 8  – weszło w życie z dniem 21 

sierpnia 2009 r., 

4) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 maja 2010 r. uchylające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać 

wytwarzane i wprowadzane do obrotu baterie i akumulatory (Dz. U. Nr 117, poz. 

784), wydane na podstawie art. 169 ust. 1 – weszło w życie z dniem 9 lipca 

2010 r., 

5) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów 

instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz. U. Nr 130, poz. 880), 

wydane na podstawie art. 153 ust. 1  – weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., 

6) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie 

wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz 

wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są 

wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. 2011 Nr 8, poz. 31), wydane 

na podstawie art. 163 ust. 1 – weszło w życie z dniem 26 stycznia 2011 r., 

7) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu 

przekazywania i wzorów informacji o pojazdach wycofanych z eksploatacji oraz 

zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 257, poz. 1746), 

wydane na podstawie art. 400k ust. 7 – weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., 

8) obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 18 sierpnia 2009 r. w sprawie 

wysokości stawek opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2010 (M.P. Nr 57, 

poz. 780), wydane na podstawie art. 291 ust. 2; 

9) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie produktów objętych obowiązkiem zaopatrzenia  

w informacje istotne z punktu widzenia ochrony środowiska (Dz. U. z 2011 Nr 22, 

http://isap.sejm.gov.pl/DetailsServlet?id=WDU20010620627+art.+400k+ust.+7&min=1
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poz. 116), wydane na podstawie art. 167 ust.3 – weszło w życie z dniem 1 maja 

2011 r. 

2.4. Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia  

27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z pózn. zm.): 

1) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, 

budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy 

składowisk odpadów (Dz. U. Nr 39, poz. 320), wydane na podstawie art. 50 ust. 2 

– weszło w życie z dniem 28 marca 2009 r., 

2) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 19 marca 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wymagań dotyczących prowadzenia procesu 

termicznego przekształcania odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 380), wydane  

na podstawie art. 47 – weszło w życie z dniem 29 kwietnia 2010 r., 

3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych kwalifikowania części energii odzyskanej 

z termicznego przekształcania odpadów komunalnych (Dz. U. Nr 117, poz. 788), 

wydane na podstawie art. 44 ust. 8 i 9 – weszło w życie z dniem 16 lipca 2010 r., 

4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 13 lipca 2010 r. w sprawie 

komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 137, poz. 924), wydane  

na podstawie art. 43 ust. 7 – weszło w życie z dniem 13 sierpnia 2010 r., 

5) rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz. U. Nr 139, poz. 940), 

wydane na podstawie art. 7 ust. 4 – weszło w życie z dniem 19 sierpnia 2010 r., 

6) rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 2010 r.  

w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami weterynaryjnymi 

(Dz. U. Nr 198, poz. 1318), wydane na podstawie art. 7 ust. 4 – weszło w życie  

z dniem 27 stycznia 2011 r., 

7) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie zakresu, czasu, sposobu oraz warunków prowadzenia 

monitoringu składowisk odpadów (Dz. U. Nr 238, poz. 1588), wydane  

na podstawie art. 60 – weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r., 

8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 249,  
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poz. 1673), wydane na podstawie art. 36 ust. 14 – weszło w życie z dniem  

1 stycznia 2011 r., 

9) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu 

informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania 

zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. Nr 249, poz. 1674), wydane  

na podstawie art. 37 ust. 5 – weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.; 

2.5. Rozporządzenia i obwieszczenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie 

z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607,  

z późn. zm.): 

1) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie 

szczegółowych stawek opłat produktowych (Dz. U. Nr 259, poz. 1774), wydane  

na podstawie art. 14 ust. 4 – weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.,  

2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 

rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej (Dz. U. Nr 259, 

poz. 1775), wydane na podstawie art. 15 ust. 2 – weszło w życie z dniem  

1 stycznia 2011 r., 

3) obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie 

maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2010 (M.P. Nr 62, poz. 828), 

wydane na podstawie art. 14 ust. 3, 

4) obwieszczenie Ministra Środowiska z dnia 1 września 2010 r. w sprawie 

maksymalnych stawek opłat produktowych na rok 2011 (M.P. Nr 66, poz. 850), 

wydane na podstawie art. 14 ust. 3; 

2.6. Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 20 

stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 25, poz. 

202, z późn. zm.): 

1) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 kwietnia 2010 r. w sprawie 

sposobu unieważniania dokumentów pojazdów wycofanych z eksploatacji, 

wzorów zaświadczeń wydawanych dla tych pojazdów, sposobu przechowywania 

zaświadczeń oraz prowadzenia ich ewidencji (Dz. U. Nr 75, poz. 476), wydane  

na podstawie art. 27 – weszło w życie z dniem 13 maja 2010 r., 

2) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie listy 

materiałów, przedmiotów wyposażenia i części pojazdów, które mogą zawierać 

ołów, rtęć, kadm oraz sześciowartościowy chrom (Dz. U. Nr 117,  
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poz. 785), wydane na podstawie art. 7 ust. 3 i 4 – weszło w życie z dniem 16 lipca 

2010 r., 

3) rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 29 września 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dla stacji demontażu oraz 

sposobu demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 198,  

poz. 1317), wydane na podstawie art. 22 – weszło w życie z dniem 10 listopada 

2010 r., 

4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie 

próby strzępienia odpadów z pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 198, 

poz. 1319), wydane na podstawie art. 38 ust. 4 – weszło w życie z dniem  

10 listopada 2010 r., 

5) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 października 2010 r. w sprawie 

obliczania poziomów odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji 

(Dz. U. Nr 202, poz. 1340), wydane na podstawie art. 28 ust. 7 – weszło w życie  

z dniem 1 stycznia 2011 r., 

6) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2010 r. w sprawie 

rocznego sprawozdania o pojazdach wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 225, 

poz. 1471), wydane na podstawie art. 30 ust. 4 – weszło w życie z dniem  

1 stycznia 2011 r., 

7) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru 

zbiorczej informacji dotyczącej danych zgromadzonych w wykazie masy odpadów 

przeznaczonych do recyklingu, odzysku energii oraz unieszkodliwiania, 

pochodzących ze strzępienia pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U. Nr 258, 

poz. 1760), wydane na podstawie art. 38a ust. 4 – weszło w życie z dniem  

1 stycznia 2011 r.; 

2.7. Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia 29 lipca 

2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495, 

z późn. zm.): 

1) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 kwietnia 2009 r. w sprawie wzoru 

wniosku o wpis do rejestru oraz wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru  

(Dz. U. Nr 68, poz. 582), wydane na podstawie art. 8 ust. 9 – weszło w życie  

z dniem 6 maja 2009 r., 
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2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 4 maja 2009 r. w sprawie wzoru 

sprawozdania o ilości i masie wprowadzonego sprzętu (Dz. U. Nr 72, poz. 627), 

wydane na podstawie art. 24 ust. 3 – weszło w życie z dniem 29 maja 2009 r., 

3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru 

sprawozdania o masie zebranego i przekazanego do prowadzącego zakład 

przetwarzania zużytego sprzętu (Dz. U. Nr 81, poz. 682), wydane na podstawie 

art. 40 ust. 2 – weszło w życie z dniem 17 czerwca 2009 r., 

4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzoru 

sprawozdania o przetworzonym zużytym sprzęcie (Dz. U. Nr 81, poz. 683), 

wydane na podstawie art. 51 ust. 2 – weszło w życie z dniem 17 czerwca 2009 r., 

5) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 maja 2009 r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o odpadach pochodzących z zużytego sprzętu (Dz. U. Nr 81,  

poz. 684), wydane na podstawie art. 56 ust. 2 – weszło w życie z dniem 17 

czerwca 2009 r., 

6) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 czerwca 2009 r. w sprawie sposobu 

ustalenia numeru rejestrowego (Dz. U. Nr 92, poz. 760), wydane na podstawie art. 

10 ust. 3 – weszło w życie z dniem 16 czerwca 2009 r., 

7) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru 

wykazu zakładów przetwarzania zużytego sprzętu (Dz. U. Nr 94, poz. 783), 

wydane na podstawie art. 33 ust. 5 – weszło w życie z dniem 3 lipca 2009 r., 

8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 czerwca 2009 r. w sprawie wzoru 

rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej dla sprzętu  

(Dz. U. Nr 94, poz. 784), wydane na podstawie art. 67 ust. 2 – weszło w życie z 

dniem 30 czerwca 2009 r., 

9) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 czerwca 2009 r. w sprawie 

sposobów obliczania poziomów odzysku i recyklingu zużytego sprzętu (Dz. U.  

Nr 99, poz. 837), wydane na podstawie art. 30 ust. 6 – weszło w życie z dniem  

11 lipca 2009 r., 

10) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 19 czerwca 2009 r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o zużytym sprzęcie (Dz. U. Nr 102, poz. 856, z późn. zm.), wydane na 

podstawie art. 31 ust. 2 – weszło w życie z dniem 30 czerwca 2009 r., 

11) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 16 lipca 2009 r. w sprawie wzoru 

zaświadczenia o zużytym sprzęcie (Dz. U. Nr 122, poz. 1017), wydane  

na podstawie art. 50 ust. 8 – weszło w życie z dniem 4 sierpnia 2009 r., 
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12) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 sierpnia 2009 r. w sprawie bazy 

danych o sprzęcie i zużytym sprzęcie (Dz. U. Nr 132, poz. 1092), wydane  

na podstawie art. 15 ust. 6 – weszło w życie z dniem 21 listopada 2009 r., 

13) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 sierpnia 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie wzorów sprawozdań o zużytym sprzęcie (Dz. U.  

Nr 153, poz. 1226), wydane na podstawie art. 31 ust. 2 – weszło w życie z dniem 

18 września 2009 r., 

14) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 września 2009 r. w sprawie wzoru 

zaświadczenia potwierdzającego recykling oraz wzoru zaświadczenia 

potwierdzającego inne niż recykling procesy odzysku (Dz. U. Nr 172, poz. 1342), 

wydane na podstawie art. 55 – weszło w życie z dniem 30 października 2009 r., 

15) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 31 grudnia 2010 r. w sprawie 

minimalnych rocznych poziomów zbierania zużytego sprzętu (Dz. U. z 2011 r.  

Nr 3, poz. 5), wydane na podstawie art. 27a ust. 4 – weszło w życie z dniem 4 

stycznia 2011 r.; 

2.8. Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia  

29 czerwca 2007 r. o międzynarodowym przemieszczaniu odpadów (Dz. U. Nr 124, poz. 

859, z późn. zm.): 

1) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 października 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach 

międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. Nr 181, poz. 1418), 

wydane na podstawie art. 30 ust. 3 – weszło w życie z dniem 31 października 

2009 r., 

2) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2010 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie urzędów celnych właściwych w sprawach 

międzynarodowego przemieszczania odpadów (Dz. U. Nr 257, poz. 1729), 

wydane na podstawie art. 30 ust. 3 – weszło w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.; 

2.9. Rozporządzenia wydane na podstawie upoważnień zawartych w ustawie z dnia  

24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. zm.): 

1) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2009 r. w sprawie wzoru 

wniosku o wpis do rejestru, wzoru wniosku o zmianę wpisu do rejestru raz wzoru 

wniosku o wykreślenie z rejestru (Dz. U. Nr 141, poz. 1155), wydane  

na podstawie art. 24 – weszło w życie z dniem 1 października 2009 r., 
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2) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 21 sierpnia 2009 r. w sprawie sposobu 

ustalania numeru rejestrowego dla wprowadzającego baterie lub akumulatory oraz 

dla prowadzącego zakład przetwarzania zużytych baterii lub zużytych 

akumulatorów (Dz. U. Nr 141, poz. 1156), wydane na podstawie art. 19 ust. 3 – 

weszło w życie z dniem 1 października 2009 r., 

3) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 września 2009 r. w sprawie 

wysokości stawek opłaty rejestrowej oraz opłaty rocznej (Dz. U. Nr 149 poz. 

1209), wydane na podstawie art. 20 ust. 8 – weszło w życie z dniem  

1 października 2009 r., 

4) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 września 2009 r. w sprawie wzoru 

rocznego sprawozdania o wysokości należnej opłaty produktowej z tytułu 

nieosiągnięcia wymaganego poziomu zbierania zużytych baterii przenośnych  

i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 160, poz. 1274), wydane  

na podstawie art. 41 ust. 4 – weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., 

5) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru 

rocznego sprawozdania o osiągniętych poziomach zbierania zużytych baterii 

przenośnych i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 163, poz. 1304), 

wydane na podstawie art. 35 ust. 2 – weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., 

6) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 września 2009 r. w sprawie wzoru 

rocznego sprawozdania o rodzaju, ilości i masie wprowadzonych do obrotu baterii 

i akumulatorów (Dz. U. Nr 172, poz. 1341), wydane na podstawie art. 34 ust. 6 – 

weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., 

7) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 28 września 2009 r. w sprawie rejestru 

wprowadzających baterie lub akumulatory oraz prowadzących zakłady 

przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów (Dz. U. Nr 162, poz. 

1293), wydane na podstawie art. 22 ust. 2 – weszło w życie z dniem  

1 października 2009 r., 

8) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie rocznych 

poziomów zbierania zużytych baterii przenośnych i zużytych akumulatorów 

przenośnych (Dz. U. Nr 215, poz. 1671), wydane na podstawie art. 33 ust. 2 – 

weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., 

9) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2009 r. w sprawie stawki 

opłaty produktowej (Dz. U. Nr 215, poz. 1672), wydane na podstawie art. 40 ust. 2 

– weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., 
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10) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru 

rocznego sprawozdania o masie zebranych zużytych baterii przenośnych  

i zużytych akumulatorów przenośnych (Dz. U. Nr 223, poz. 1788), wydane  

na podstawie art. 59 ust. 6 – weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., 

11) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru 

rocznego sprawozdania o rodzaju i masie przyjętych do przetwarzania  

i przetworzonych zużytych baterii i zużytych akumulatorów oraz o osiągniętych 

poziomach recyklingu (Dz. U. Nr 223, poz. 1789), wydane na podstawie art. 64 

ust. 7 – weszło w życie z dniem 1 stycznia 2010 r., 

12) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie wzoru 

sprawozdania o wysokości pobranej opłaty depozytowej i przekazanej 

nieodebranej opłaty depozytowej (Dz. U. z 2011 r. Nr 15, poz. 81), wydane na 

podstawie art. 56 ust. 3 – weszło w życie z dniem 17 lutego 2010 r., 

13) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru 

wykazu zakładów przetwarzania zużytych baterii lub zużytych akumulatorów  

(Dz. U. Nr 31, poz. 164), wydane na podstawie art. 36 ust. 5 – weszło w życie  

z dniem 18 marca 2010 r., 

14) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 lutego 2010 r. w sprawie wzoru 

rocznego sprawozdania o wysokości środków przeznaczonych na publiczne 

kampanie edukacyjne (Dz. U. Nr 31, poz. 165), wydane na podstawie art. 37 ust. 7 

– weszło w życie z dniem 18 marca 2010 r., 

15) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 17 lutego 2010 r. w sprawie 

szczegółowych wymagań dotyczących procesu przetwarzania zużytych baterii 

kwasowo-ołowiowych i zużytych akumulatorów kwasowo-ołowiowych (Dz. U. 

Nr 36, poz. 201), wydane na podstawie art. 63 ust. 7 – weszło w życie z dniem 25 

marca 2010 r., 

16) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 maja 2010 r. w sprawie wzoru 

dokumentu potwierdzającego pobranie opłaty depozytowej i dokumentu 

potwierdzającego zwrot opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 130, poz. 878), wydane na 

podstawie art. 54 ust. 6 – weszło w życie z dniem 4 sierpnia 2010 r., 

17) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 7 lipca 2010 r. w sprawie stawek 

opłaty depozytowej (Dz. U. Nr 130, poz. 882), wydane na podstawie art. 55 ust. 2 

– weszło w życie z dniem 4 sierpnia 2010 r. 

 



 

 61 

Załącznik 2. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań wynikających z Krajowego planu gospodarki odpadami 2010 

przewidywanych do realizacji w latach 2009 - 2010 

Tabela 1. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań legislacyjnych w latach 2009 - 2010– stan na dzień 31 grudnia 2010 r. 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Wykonawca 

Termin realizacji 

wynikający  

z Kpgo 2010 

Pkt tabeli  Stan realizacji 

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami: 

1. Przeprowadzenie procesu legislacyjnego 

wydania rozporządzeń w sprawie szczegółowego 

postępowania z niektórymi rodzajami odpadów 

(upoważnienie fakultatywne zawarte w art. 7 ust. 

4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach; 

(Dz. U.  z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. 

zm.)) 

Ministrowie właściwi  

do spraw poszczególnych 

działów administracji 

rządowej 

w porozumieniu  

z ministrem właściwym  

do spraw środowiska  

2007 i 2008 Tab. 6-1, poz. 7 Zadanie zrealizowane częściowo. 

Wydano rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 

30 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu postępowania z odpadami medycznymi 

(Dz. U. Nr 139, poz. 940). 

Wydane zostało rozporządzenie Ministra 

Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 1 października 

2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

postępowania z odpadami weterynaryjnymi (Dz. 

U. Nr 198, poz. 1318). 

 

2. Analiza obowiązujących przepisów ustawy              

z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu                  

i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 

80, poz. 717, z późn. zm.) i ewentualne 

wprowadzenie zmian do ustawy (w celu 

ułatwienia lokalizacji inwestycji termicznego 

przekształcania odpadów) 

Minister Infrastruktury 2007 Tab. 6-1, poz. 14 Zadanie w trakcie realizacji.  

W Ministerstwie Infrastruktury w ramach tego 

zadania opracowany został projekt ustawy  

o zmianie ustawy o planowaniu przestrzennym 

oraz niektórych innych ustaw. Projekt ustawy 

przewiduje racjonalizację trybu postepowania 

zarówno w odniesieniu do procesu sporządzania i 

uchwalania planu miejscowego, jak  

i rozstrzygania zasad zabudowy  

i zagospodarowania terenu dla indywidualnych 

inwestycji budowlanych w przypadku braku 

planu miejscowego. Projekt przewiduje m.in. 

powiązanie planowania przestrzennego  

z wymogami związanymi z oceną wpływu 

przedsięwzięcia na środowisko. 

Niezależnie od prac prowadzonych przez 
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Ministra Infrastruktury, od dnia 15 listopada 

2008 r. kwestie ocen oddziaływania na 

środowisko regulują przepisy ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 

Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.), zwana dalej 

„ustawą ooś”. W ustawie tej powiązano kwestie 

oceny wpływu przedsięwzięć na środowisko z 

przepisami o planowaniu i zagospodarowaniu 

przestrzennym: strategiczna ocena oddziaływania 

w przypadku planów zagospodarowania 

przestrzennego (art. 46 pkt 1 ustawy ooś), a w 

przypadku braku planu zagospodarowania 

przestrzennego dla przedsięwzięć mogących 

znacząco oddziaływać na środowisko - uzyskanie 

decyzji o warunkach zabudowy i 

zagospodarowania terenu poprzedzone jest 

uzyskaniem decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach (art. 72 ust. 1 pkt 3 ustawy 

ooś). 

Ponadto, w myśl art. 80 ust. 2 ustawy ooś, 

właściwy organ wydaje decyzję  

o środowiskowych uwarunkowaniach po 

stwierdzeniu zgodności lokalizacji 

przedsięwzięcia z ustaleniami miejscowego 

planu zagospodarowania przestrzennego (nie 

dotyczy to decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach wydawanej dla niektórych 

przedsięwzięć).  

3. Przeprowadzenie procesu legislacyjnego zmiany 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach  

(w kierunku wprowadzenia możliwości 

zamykania składowisk odpadów 

niespełniających wymagań prawnych z urzędu, 

wprowadzenia od dnia 1 stycznia 2010 r. zakazu 

składowania odpadów palnych selektywnie 

Minister Środowiska 2007 Tab. 6-1, poz. 19 Zadanie zrealizowane.  

W dniu 12 marca 2010 r. weszła w życie ustawa 

z dnia 22 stycznia 2010 r. o zmianie ustawy o 

odpadach oraz o zmianie niektórych innych 

ustaw. Ustawa wprowadziła m.in.. możliwość 

zamykania z urzędu składowisk odpadów 

niespełniających wymagań prawnych. 
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zebranych i od dnia 1 stycznia 2013 r. zakazu 

składowania odpadów ulegających 

biodegradacji selektywnie zebranych, 

wprowadzenia środków dyscyplinujących 

przedsiębiorców, aby wywiązywali się z 

obowiązku składania zbiorczych zestawień 

danych) oraz ewentualne przeprowadzenie 

procesu legislacyjnego zmiany ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (w 

kierunku zaostrzenia sankcji za nielegalne 

składowanie odpadów) 

4. Przeprowadzenie procesu legislacyjnego zmiany 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 

marca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, 

eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 

odpowiadać poszczególne typy składowisk 

odpadów (Dz. U. Nr 61, poz. 549) (w kierunku 

uściślenia wymagań w zakresie eksploatacji 

składowisk odpadów, np. jakie materiały mogą 

być używane w trakcie eksploatacji składowiska 

odpadów) 

Minister Środowiska 2007 Tab. 6-1, poz. 20 Zadanie zrealizowane. 

Wydane zostało rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowych 

wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, 

eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny 

odpowiadać poszczególne typy składowisk 

odpadów (Dz. U. Nr 39, poz. 320). Główna 

zmiana polegała na szczegółowym określeniu 

rodzajów odpadów, które mogą być użyte do 

wykonania warstwy izolacyjnej na 

składowiskach odpadów (tzw. przesypki) tj.: 17 

01 01, 17 01 02, 17 01 03, 17 01 07, 17 05 04 

oraz 20 02 02, pod warunkiem, że spełniają 

wymagania określone w załączniku nr 1 do 

rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 

dnia 7 września 2005 r. w sprawie kryteriów oraz 

procedur dopuszczania odpadów do składowania 

na składowisku odpadów danego typu (Dz. U. Nr 

186, poz. 1553, z późn. zm.). Ponadto 

dopuszczono do wykonania warstwy izolacyjnej 

inne rodzaje odpadów, które spełniają kryteria 

przewidziane w w/w rozporządzeniu. 

5. Przeprowadzenie procesu legislacyjnego zmiany 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach 

 (w celu transpozycji dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 

listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz 

Minister Środowiska 2008-2010 Tab. 6-1, poz. 26 Zadanie w trakcie realizacji. 

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. 

Rządowe Centrum Legislacji opracowało projekt 

ustawy o odpadach na podstawie założeń 

przyjętych przez Radę Ministrów w dniu 8 lipca 
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uchylająca niektóre dyrektywy (Dz. Urz. L 312 z 

22.11.2008, str. 3 - 30)) 

2010 r. Projekt został przekazany do 

Ministerstwa Środowiska w połowie marca 2011 

r. Trwają prace na poziomie Rządu. 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 

6. Przeprowadzenie procesu legislacyjnego 

wydania rozporządzenia w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych 

kwalifikowania części energii odzyskanej z 

termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych jako energii z odnawialnego źródła 

energii – w celu wsparcia rozwoju termicznego 

przekształcania odpadów (upoważnienie 

fakultatywne zawarte w art. 44 ust. 8 i 9 ustawy              

z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach) 

Minister Środowiska 2007 Tab. 6-1, poz. 27 Zadanie zrealizowane. 

Wydane zostało rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 2 czerwca 2010 r. w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych 

kwalifikowania części energii odzyskanej  

z termicznego przekształcania odpadów 

komunalnych (Dz. U. Nr 117, poz. 788), które 

stanowi wykonanie upoważnienia zawartego w 

art. 44 ust. 8 i 9 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. o odpadach (Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 

z późn. zm.). Rozporządzenie określa rodzaje 

frakcji biodegradowalnych stanowiących część 

zmieszanych odpadów komunalnych, które 

ulegają rozkładowi tlenowemu lub 

beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów 

oraz techniczne i organizacyjne warunki 

wiarygodnego dokumentowania ilościowego  

i energetycznego udziału frakcji ulegających 

biodegradacji zawartych w odpadach 

komunalnych, podlegających termicznemu 

przekształcaniu w spalarniach odpadów  

i zaliczonych jako źródło odnawialne w bilansie 

energetycznym odzysku energii w spalarni 

odpadów. 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi: 

Zadania w zakresie gospodarowania odpadami trwałych zanieczyszczeń organicznych 
7. Przeprowadzenie procesu legislacyjnego 

wydania rozporządzenia w sprawie sposobu 

prowadzenia przez wojewodę rejestru substancji 

stwarzających szczególne zagrożenie dla 

środowiska, instalacji i urządzeń, w których 

substancje te były lub są wykorzystywane 

(upoważnienie fakultatywne zawarte w art. 163 

ust. 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska) 

Minister Środowiska 2007 Tab. 6-1, poz. 30 Zadanie zrealizowane.  

Zostało wydane rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie 

sposobu prowadzenia przez marszałka 

województwa rejestru dotyczącego PCB (Dz. U. 

2009 r. Nr 124 poz. 1034). 
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Zadania w zakresie gospodarowania zużytymi bateriami i akumulatorami: 
8. Przeprowadzenie procesu legislacyjnego 

transpozycji dyrektywy 2006/66/WE Parlamentu 

Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. 

w sprawie baterii i akumulatorów oraz zużytych 

baterii i akumulatorów oraz uchylającej 

dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE L 266 z 

26.09.2006, str. 1, z późn. zm.) (w formie 

odrębnego aktu prawnego rangi ustawy) 

Minister Środowiska 2007 Tab. 6-1, poz. 35 Zadanie zrealizowane. 

W dniu 12 czerwca 2009 r. weszła w życie 

ustawa z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach  

i akumulatorach (Dz. U. Nr 79, poz. 666, z późn. 

zm.) 

 

Zadania w zakresie gospodarowania pozostałymi odpadami: 

Zadania w zakresie gospodarowania odpadami opakowaniowymi: 
9. Przeprowadzenie procesu legislacyjnego zmiany 

ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach 

przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 

niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej 

(Dz. U. z 2007 r. Nr 90, poz. 607, z późn. zm.) 

(w kierunku utworzenia krajowego rejestru 

recyklingu – zgodnie z pkt 5.3.4 Kpgo 2010) 

Minister Środowiska 2007 Tab. 6-1, poz. 41 Zadanie w trakcie realizacji.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. 

Rządowe Centrum Legislacji przygotowało 

projekt ustawy o gospodarce opakowaniami  

i odpadami opakowaniowymi na podstawie 

założeń przyjętych przez Radę Ministrów w 2010 

r. 

Tabela 2. Zestawienie informacji na temat stanu realizacji zadań pozalegislacyjnych w latach 2009 – 2010 – stan na dzień 31 grudnia 

2010 r. 

 

Lp. Nazwa przedsięwzięcia Wykonawca 

Termin realizacji 

wynikający  

z Kpgo 2010 

Pkt tabeli Stan realizacji 

Zadania ogólne w zakresie gospodarki odpadami: 

1. Utworzenie kompleksowej bazy danych o 

wprowadzanych na rynek produktach i 

gospodarce odpadami w Polsce 

(przygotowanie szczegółowej koncepcji 

systemu, przeprowadzenie procesu 

legislacyjnego niezbędnych zmian  w 

prawodawstwie, opracowanie i wdrożenie 

systemu) 

Minister Środowiska  

i Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska 

2007-2010 Tab. 6-1, poz. 1 Zadanie w trakcie realizacji.  

Według stanu na dzień 31 grudnia 2010 r. Rządowe 

Centrum Legislacji opracowało projekt ustawy  

o odpadach na podstawie założeń przyjętych przez Radę 

Ministrów w dniu 8 lipca 2010 r., w którym zawarto 

kwestie dotyczące bazy danych. 

2. Aktualizacja wojewódzkich planów 

gospodarki odpadami (obejmująca weryfikację 

instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 

Zarządy województw 2007 Tab. 6-1, poz. 2 Zadanie zrealizowane. 

W 2009 r. dokonano aktualizacji planów gospodarki 

odpadami dla następujących województw: 
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odpadów pod kątem spełniania wymagań 

ochrony środowiska, sporządzenie wykazu 

instalacji do odzysku i unieszkodliwiania wraz 

z określeniem ich mocy przetwórczych, 

sporządzenie mapy przestrzennego 

rozmieszczenia instalacji, określenie 

harmonogramu zamykania składowisk 

odpadów niespełniających wymagań z 

terminem zakończenia przyjmowania odpadów 

do składowania nie późniejszym niż 31 

grudnia 2009 r., wyznaczenie regionów 

gospodarki odpadami komunalnymi 

obsługiwanych przez regionalne zakłady 

zagospodarowania odpadów, planu likwidacji 

mogilników z nieprzekraczalnym terminem ich 

likwidacji do końca 2010 r.) 

- Dolnośląskiego, 

- Śląskiego, 

- Zachodniopomorskiego, 

- Pomorskiego, 

- Podlaskiego. 

W 2010 r. dokonano aktualizacji planu gospodarki 

odpadami dla województwa Lubuskiego. 

 

 

3. Wsparcie kadrowe i techniczne jednostek 

organizacyjnych Ministerstwa Środowiska, 

Głównego i wojewódzkich inspektoratów 

ochrony środowiska oraz urzędów 

marszałkowskich zajmujących się gospodarką 

odpadami (nałożeniu w latach 2005-2006 

licznych nowych obowiązków na organy 

administracji publicznej nie towarzyszyło 

wzmocnienie instytucjonalne) 

Minister Środowiska, 

Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska, wojewodowie 

i marszałkowie 

województw 

2007 - 2010 Tab. 6-1, poz. 3 Zadanie w trakcie realizacji.  

Zadanie było realizowane przez Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska sukcesywnie w miarę 

pozyskiwania środków (np. wzmocnienie techniczne  

w ramach projektu PL0100 wzrost efektywności 

działalności IOŚ na podstawie doświadczeń norweskich 

realizowanego przy wsparciu ze środków NFOŚiGW). 

 

 

Realizacja znacznego zakresu nowych zadań wymagała 

wzmocnienia kadrowego w GIOŚ. Jednak do grudnia 

2008 r. nie otrzymano wystarczającej liczby etatów 

(wynikającej z OSR do ustaw przyjętych przez 

Parlament), aby realizacja zadań przebiegała terminowo.  

Dolnośląskie – w trakcie realizacji; 

Kujawsko-pomorskie - brak informacji  

w sprawozdaniu z realizacji planu; 

Lubelskie – zadanie realizowano; 

Lubuskie – zadanie realizowano; 

Łódzkie - brak informacji w sprawozdaniu z realizacji 

planu; 

Małopolskie – zwiększono zatrudnienie o 3 etaty  

w Dziale Czystości i Gospodarki Odpadami Miasta 
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Krakowa; 

Mazowieckie – zadanie w trakcie realizacji; 

Opolskie – zadanie realizowano; 

Podkarpackie – zadanie realizowano; 

Podlaskie – zadania nie realizowano, 

Pomorskie – zadanie w trakcie realizacji 

Śląskie – zadanie realizowane na bieżąco; 

Świętokrzyskie – zadanie realizowano w miarę 

możliwości; 

Warmińsko-mazurskie –w okresie sprawozdawczym 

liczba etatów obsługujących sprawy gospodarki 

odpadami nie uległa zmianie; 

Wielkopolskie – zadanie realizowano w miarę potrzeb; 

Zachodniopomorskie – zadanie realizowano. 

4. Wybór i zatwierdzenie projektów w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura  

i Środowisko 2007-2013 w ramach osi 

priorytetowej II Gospodarka odpadami i 

ochrona powierzchni ziemi (zgodnie z celami i 

kierunkami działań zawartymi w Kpgo 2010, 

szczególnie  

w zakresie promowania wdrażania systemu 

zarządzania środowiskowego, tworzenia 

regionalnych systemów gospodarki odpadami 

komunalnymi, modernizacji procesów 

produkcyjnych) 

Minister Środowiska 2007 - 2013 Tab. 6-1, poz. 4 Zadanie realizowane na bieżąco. 

W ramach priorytetu II Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (POIiŚ) są 

współfinansowane inwestycje w zakresie gospodarki 

odpadami ze środków z działania 2.1 Kompleksowe 

przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 

niebezpiecznych.  

Do końca 2010 r. dla działania 2.1 POIiŚ w ramach 5 

konkursów zostało złożonych 39 wniosków  

o dofinansowanie. Ponadto z Listy Projektów 

Indywidualnych tego działania złożono 14 wniosków o 

dofinansowanie. Łączna wartość całkowita złożonych 

wniosków wyniosła ponad 9,2 mld PLN.  

Wydano 20 potwierdzeń MŚ/decyzji KE o przyznaniu 

dofinansowania na łączną kwotę niecały 1 mld PLN. 

W ramach działania 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z 

zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze 

szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych 

podpisano 19 umów o dofinansowanie zakładających 

wybudowanie 15 nowych ponadregionalnych zakładów 

zagospodarowania odpadów (zzo) oraz modernizację 4 

zzo.  
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Zakontraktowana w umowach kwota dofinansowania to 

niecały 1 mld PLN. 

Wykorzystanie alokacji dla działania 2.1 wynosi ok. 

23,5% 

Dodatkowo w grudniu 2010 r. został ogłoszony nabór  

w ramach działań 2.1 oraz 2.2, który odbędzie się  

w terminie od 10 stycznia do 14 lutego 2011. 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie 

projektów w ramach konkursu wynosi dla: 

działania 2.1 – Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym 

uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych – 30 mln 

euro z Funduszu Spójności, 

działanie 2.2– Przywracanie terenom zdegradowanym 

wartości przyrodniczych i ochrona brzegów morskich - 

40 mln euro z Funduszu Spójności. 

5. Przygotowanie i ogłoszenie wytycznych w 

zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów 

oraz zalecanego postępowania z odpadami dla 

poszczególnych działów gospodarki (rolnictwo 

i leśnictwo, przemysł rolno-spożywczy, 

przemysł drzewny, przemysł wydobywczy, 

przemysł skórzany i futrzarski, przemysł 

tekstylny, przemysł petrochemiczny, przemysł 

chemiczny, przemysł fotograficzny, przemysł 

cementowy, energetyka, hutnictwo metali 

żelaznych i nieżelaznych, odlewnictwo, 

hutnictwo szkła, przemysł stoczniowy, 

przemysł motoryzacyjny, przemysł produkcji 

baterii i akumulatorów, przemysł produkcji 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

budownictwo, służba zdrowia, weterynaria, 

przygotowanie wody pitnej, oczyszczalnie 

ścieków, przetwarzanie odpadów, gospodarka 

komunalna, handel, usługi, szkolnictwo, 

obrona narodowa) 

Ministrowie właściwi  

do spraw poszczególnych 

działów administracji 

rządowej w porozumieniu 

z ministrem właściwym  

do spraw środowiska 

2007 - 2009 Tab. 6-1, poz. 5 Zadanie częściowo zrealizowane. 

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

ogłosił „Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów 

ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami w 

rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym”. 

- Minister Obrony Narodowej – zadanie zostało 

zrealizowane w oparciu o następujące regulacje 

resortowe: 

b) Decyzję Nr 43/PUM Podsekretarza Stanu  

w Ministerstwie Obrony Narodowej ds. Uzbrojenia  

i Modernizacji z dnia 10 lipca 2009 r. w sprawie 

wprowadzania do stosowania ”Wytycznych w sprawie 

szczegółowych zasad planowania i przekazywania 

Agencji Mienia Wojskowego niektórych składników 

mienia Skarbu Państwa” (syg. Kwat.-Bud. 129/2009). 

Minister Gospodarki zrealizował zadanie poprzez 

przygotowanie dokumentu pt. „Polityka energetyczna 

Polski do 2030 roku”, który został przyjęty przez Radę 

Ministrów w dniu 10 listopada 2009 r. W dokumencie 

zawarto główne cele w zakresie ograniczania 
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oddziaływania energetyki na środowisko, w tym m.in. 

poprzez minimalizację składowania odpadów poprzez 

jak najszersze ich wykorzystanie w gospodarce.  

W „Programie działań wykonawczych na lata 2009-

2012” stanowiącym załącznik do w/w Polityki, zawarte 

zostały konkretne działania wykonawcze mające na celu 

realizację powyższego założenia. 

W Polityce energetycznej Polski przewidziano również 

szereg działań związanych ze zmniejszeniem 

materiałochłonności sektora energetyki, m.in.: 

zwiększenie sprawności wytwarzania energii 

elektrycznej, poprzez budowę wysokosprawnych 

jednostek wytwórczych oraz dwukrotny wzrost do 2020 

r. produkcji energii eklektycznej wytwarzanej  

w technologii wysokosprawnej kogeneracji. 

W 2010 r. przyjęte zostały założenia do Strategii 

Innowacyjności i Efektywności Gospodarki, w których 

jednym z celów szczegółowych realizacji zwiększenia 

efektywności zasobów jest wzrost efektywności 

wykorzystania zasobów naturalnych i surowców. 

Działania te mają na celu m.in. obniżenie 

materiałochłonności,  wodochłonności  

i energochłonności produkcji i usług.  

Ponadto, Ministerstwo Gospodarki promuje wśród 

przedsiębiorców wdrażanie działań opartych na 

Programie „Czysta Produkcja”. Jest to strategia ochrony 

środowiska polegająca na ciągłym, zintegrowanym, 

zapobiegawczym działaniu, w odniesieniu do procesów, 

produktów i usług, zmierzającym do zwiększenia 

efektywności produkcji i usług oraz redukcji ryzyka dla 

ludzi i środowiska. Czysta produkcja jest procesem 

zarządzania i sterowania produkcją zmierzającą do 

zapobiegania powstawaniu odpadów, marnotrawstwa 

materiałów, energii itp. 

6. Wyznaczenie wskaźników 

materiałochłonności i odpadowości w 

poszczególnych działach gospodarki (j.w.)  

Ministrowie właściwi  

do spraw poszczególnych 

działów administracji 

rządowej w porozumieniu 

z ministrem właściwym  

2007 - 2009 Tab. 6-1, poz. 6 Zadanie częściowo zrealizowane. 

- Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi  

ogłosił „Wytyczne w zakresie wykorzystania produktów 

ubocznych oraz zalecanego postępowania z odpadami  

w rolnictwie i przemyśle rolno-spożywczym”. 
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do spraw środowiska 

7. Przeprowadzenie ogólnokrajowej kampanii 

informacyjno-edukacyjnej w mediach 

publicznych w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów oraz właściwego 

postępowania z odpadami (w telewizji, radio, 

ogólnopolskich gazetach codziennych i 

tygodnikach) 

Minister Środowiska 2007 i 2008 Tab. 6-1, poz. 11 Zadanie zrealizowane.  

Projekt został zrealizowany ze środków Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) w ramach 

POIiŚ na lata 2007-2013, Priorytet V – Ochrona 

przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych, 

Działanie 5.4 Kształtowanie postaw społecznych 

sprzyjających ochronie środowiska, w tym 

różnorodności biologicznej. Wartość całkowita projektu 

to 7 558 776,44 PLN, w tym 85% dofinansowania z 

EFRR.  

Głównym celem kampanii pt. „Nie zaśmiecaj swojego 

sumienia” było podniesienie świadomości ekologicznej 

odbiorców kampanii w zakresie właściwego 

postępowania z odpadami poprzez odpowiednio dobrane 

narzędzia komunikacyjne do grupy celowej. 

Projekt został zrealizowany m.in. poprzez następujące 

komponenty:  

1. Kampania reklamowa w prasie (przygotowanie i 

produkcja materiałów prasowych i ich emisja w prasie). 

2. Kampania reklamowa w TV i radio (przygotowanie i 

produkcja spotów TV i radiowych oraz ich emisja). 

3. Kampania reklamowa w Internecie (przygotowanie, 

produkcja reklam i strony internetowej). 

4. Kampania Ambientowa (przygotowanie i realizacja 

Interaktywnych działań edukacyjno-informacyjnych i 

promocyjnych). 

5. Konkursy dla dziennikarzy. 

6. Konkursy dla dzieci i młodzieży: I. Na projekt i 

produkcję rzeźby/maskotki z odpadów i II. na projekt i 

produkcję 5-15min. filmu edukacyjnego. 

7. Zakładka internetowa w serwisie głównym 

Ministerstwa Środowiska, poświęcona kampanii, 

8. Działania promocyjno-informacyjne na temat 

kampanii w mediach. Pakiet ogłoszeń o projekcie oraz o 

innych działaniach w ramach projektu. Organizacja 

Konferencji inaugurującej projekt. 

9. Działania dot. komunikacji i rozpowszechniania 

informacji nt. efektów projektu oraz 



 

 71 

monitorowanie/ewaluacja efektów projektu (Badania 

dot. skuteczności kampanii w mediach; Badanie ex-post 

nt. wzrostu świadomości ekologicznej wśród Polaków. 

 

Szacuje się, że kampania dotarła do 32 mln Polaków w 

wieku powyżej 4 lat.  

Najbardziej rozpoznawalnym komponentem kampanii 

okazała się reklama telewizyjna.  

8. Rozszerzenie programów szkolnych o 

zagadnienia gospodarki odpadami (zwiększenie 

liczby godzin lekcyjnych poświęconych 

problematyce zapobiegania wytwarzania 

odpadów oraz właściwego postępowania z 

odpadami)  

Minister Edukacji 

Narodowej oraz Minister 

Nauki i Szkolnictwa 

Wyższego 

2007 i 2008 Tab. 6-1, poz. 12 Zadanie w trakcie realizacji.  

Treści nauczania dotyczące tematyki wytwarzania i 

właściwego postępowania z odpadami ujęte zostały w 

nowej podstawie programowej wychowania 

przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego na każdym 

etapie edukacyjnym w stopniu odpowiednim do wieku i 

potrzeb edukacyjnych uczniów. 

9. Uwzględnienie w przetargach publicznych 

zakupów wyrobów zawierających materiały 

lub substancje pochodzące z recyklingu 

odpadów (np. zakup papieru wytworzonego z 

co najmniej 50 % udziałem makulatury) 

Urzędy administracji 

publicznej 

2007 - 2010 Tab. 6-1, poz. 15 Zadanie zrealizowane: 

- Ministerstwo Środowiska stosuje papier 

„ekologiczny”; 

Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej w latach 2009-

2010 nie realizował zadania. 

Zadanie było realizowane na bieżąco przez: 

Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Rolnictwa i 

Rozwoju Wsi, Ministerstwo Obrony Narodowej, 

Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Urząd Zamówień 

Publicznych, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

 

Zadanie  zostało zrealizowane przez następujące 

WFOŚiGW: Opolski, Świętokrzyski, Wielkopolski, 

Mazowiecki, Kujawsko-pomorski, Dolnośląski, 

Podlaski, Łódzki 

Zadanie nie było realizowane przez następujące 

WFOŚiGW: Lubuski, Warmińsko-mazurski, 

Podkarpacki. 

 

Pozostałe WFOSiGW nie przekazały informacji  

o realizacji zadania. 

 

Dolnośląskie – nie realizowano zadania;  

Kujawsko-pomorskie – brak informacji  
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w sprawozdaniu z realizacji planu ; 

Lubelskie – zadania nie realizowano, 

Lubuskie – zadania nie realizowano; 

Łódzkie - brak informacji w sprawozdaniu z realizacji 

planu; 

Małopolskie – zadanie realizowano (miasto Kraków, 

powiat gorlicki, powiat wadowicki); 

Mazowieckie – zadanie w trakcie realizacji; 

Opolskie – zadanie realizowano; 

Podkarpackie – brak zapisu w planie – zadania nie 

realizowano; 

Podlaskie – zadanie realizowano, 

Pomorskie – zadanie w trakcie realizacji; 

Śląskie – zadanie zrealizowane; 

Świętokrzyskie – brak informacji w sprawozdaniu  

z realizacji planu; 

Warmińsko-mazurskie – brak informacji  

w sprawozdaniu z realizacji planu ; 

Wielkopolskie – zadanie realizowano; 

Zachodniopomorskie – nie uwzględniono zadania  

w wojewódzkim planie 

10. Prowadzenie działań w zakresie 

monitorowania i egzekwowania wykonania 

obowiązków ustawowych nałożonych na 

jednostki samorządu terytorialnego (dla 

osiągnięcia celów w zakresie gospodarki 

odpadami nałożonymi przepisami prawa Unii 

Europejskiej) 

Minister Spraw 

Wewnętrznych  

i Administracji 

2007 - 2010 Tab. 6-1, poz. 16 Zadanie niezrealizowane.  

Zadanie nie było realizowane z powodu braku 

instrumentów i faktycznych możliwości 

monitorowania i egzekwowania obowiązków 

jednostek samorządu terytorialnego. Minister Spraw 

Wewnętrznych i Administracji, poza uprawnieniami 

polegającymi na przekazywaniu niektórych kategorii 

wniosków w postępowaniu nadzorczym, nie posiada 

uprawnień do ingerencji w działalność organów 

gminy, jak również w działania podejmowane przez 

wojewodę w ramach sprawowanego nadzoru nad 

działalnością gminną. 

11. Koordynacja i wsparcie realizacji prac 

naukowo-badawczych w zakresie gospodarki 

odpadami (technologie o zredukowanym 

wskaźniku odpadowości, produkty o mniejszym 

oddziaływaniu na środowisko w trakcie 

użytkowania i po jego zakończeniu, 

Minister Nauki 

 i Szkolnictwa Wyższego 

2007 - 2010 Tab. 6-1, poz. 17 Zadanie zrealizowane.  

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego 

zrealizowało łącznie 77 projektów, na kwotę w 

wysokości około 190 mln. zł. w zakresie gospodarki 

odpadami, w tym prace badawcze i rozwojowe 

obejmujące technologie o zredukowanym wskaźniku 
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technologie recyklingu odpadów) odpadowości, produkty i mnie  jszym oddziaływaniu na 

środowisko w trakcie użytkowania i po jego 

zakończeniu  oraz technologie recyklingu odpadów. 

Spośród ogólnej liczby 77 projektów, 27 stanowiły 

projekty własne, 25 projekty rozwojowe, 6 projektów 

celowych, 12 projektów w ramach Programu 

Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 oraz 

7 projektów w ramach współpracy międzynarodowej. 

12. Identyfikacja miejsc zanieczyszczonych 

odpadami, nieposiadających statusu 

składowiska odpadów i wydanie decyzji 

zobowiązującej podmiot korzystający ze 

środowiska do sporządzenia i przedłożenia 

przeglądu ekologicznego (art. 241 ustawy  z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska). 

Starostowie 2007 Tab. 6-1, poz. 21 Dolnośląskie – brak informacji w sprawozdaniu; 

Kujawsko – pomorskie – brak informacji  

w sprawozdaniu z realizacji planu; 

Małopolskie – brak informacji w sprawozdaniu  

z realizacji planu; 

Mazowieckie – brak informacji w sprawozdaniu  

z realizacji planu ; 

Lubelskie - brak informacji w sprawozdaniu z realizacji 

planu; 

Lubuskie – zadanie realizowano; 

Łódzkie - brak informacji w sprawozdaniu z realizacji 

planu; 

Opolskie – zadania nie realizowano; 

Podlaskie - brak informacji w sprawozdaniu z realizacji 

planu ; 

Podkarpackie – brak informacji w sprawozdaniu  

z realizacji planu; 

Pomorskie – brak informacji w sprawozdaniu  

z realizacji planu ; 

Warmińsko – mazurskie – prowadzona w razie 

konieczności na bieżąco; 

Wielkopolskie – brak informacji w sprawozdaniu  

z realizacji planu; 

Śląskie – brak informacji w sprawozdaniu z realizacji 

planu ; 

Świętokrzyskie – brak informacji w sprawozdaniu ;  

z realizacji planu 

Zachodniopomorskie – brak informacji  

w sprawozdaniu z realizacji planu. 

Podsumowując zadanie nie zostało zrealizowane. 
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13. Nałożenie na podmioty korzystające ze 

środowiska obowiązku przywrócenia 

środowiska do stanu właściwego, z terminem 

wykonania obowiązku do końca 2009 r. 

Wojewodowie  

i starostowie 

(marszałkowie 

województw  

od 1.01 2008r.) 

2007 i 2008 Tab. 6-1, poz. 22 Zadanie w trakcie realizacji.  

Dolnośląskie – brak informacji w sprawozdaniu 

z realizacji planu; 

Kujawsko-pomorskie – brak informacji  

w sprawozdaniu z realizacji planu; 

Lubelskie – zadania nie realizowano;  

Lubuskie – zadanie realizowano; 

Łódzkie - brak informacji w sprawozdaniu z realizacji 

planu; 

Małopolskie – brak informacji w sprawozdaniu z 

realizacji planu; 

Mazowieckie – zadanie było realizowane na bieżąco  

w latach 2007 i 2008 ;  

Opolskie – brak informacji w sprawozdaniu z realizacji 

planu; 

Podkarpackie – brak informacji w sprawozdaniu  

z realizacji planu; 

Podlaskie - w stosunku do podmiotów, nad którymi 

nadzór sprawuje Marszałek, nie było takiej 

konieczności; 

Pomorskie – brak informacji w sprawozdaniu  

z realizacji planu; 

Śląskie – brak informacji w sprawozdaniu z realizacji 

planu; 

Świętokrzyskie – brak informacji w sprawozdaniu  

z realizacji planu; 

Warmińsko-mazurskie - zadanie realizowane w razie 

konieczności na bieżąco; 

Wielkopolskie – brak informacji w sprawozdaniu  

z realizacji planu; 

Zachodniopomorskie – nie uwzględniono zadania  

w wojewódzkim planie . 

14. Wydawanie decyzji w sprawie usuwania 

odpadów z miejsc na ten cel 

nieprzeznaczonych (w celu sukcesywnego 

likwidowania dzikich wysypisk odpadów, czyli 

usuwania odpadów z miejsc, które nie są 

legalnymi składowiskami odpadów lub 

magazynami odpadów) 

Wójtowie, burmistrzowie  

i prezydenci miast 

2007 - 2009 Tab. 6-1, poz. 23 Zadanie w trakcie realizacji.  

Dolnośląskie – zadanie realizowano; 

Kujawsko-pomorskie – brak informacji 

 w sprawozdaniu z realizacji planu; 

Lubelskie – zadanie realizowano; 

Lubuskie – zadanie realizowano; 

Łódzkie - brak informacji w sprawozdaniu z realizacji 
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planu; 

Małopolskie – zadanie realizowano; 

Mazowieckie – zadanie w trakcie realizacji; 

Opolskie – brak informacji w sprawozdaniu z realizacji 

planu; 

Podkarpackie – zadanie realizowano; 

Podlaskie – zadanie realizowano; 

Pomorskie – zadanie w trakcie realizacji; 

Śląskie – zadanie realizowane na bieżąco; 

Świętokrzyskie – brak informacji w sprawozdaniu  

z realizacji planu; 

Warmińsko-mazurskie - zadanie realizowane w razie 

konieczności na bieżąco; 

Wielkopolskie – zadanie realizowano; 

Zachodniopomorskie – zadanie realizowano. 

15. Przygotowanie programu kontroli i 

przeprowadzenie kontroli składowisk odpadów 

wymienionych w załączniku do Kpgo 2010 w 

zakresie prawidłowości wydania decyzji 

administracyjnych, przestrzegania warunków 

decyzji oraz dostosowania obiektów do 

wymagań prawnych 

Główny Inspektor Ochrony 

Środowiska 

2008 Tab. 6-1, poz. 24 Zadanie zrealizowane.  

W kwietniu 2008 r. zostały opracowane i przekazane do 

wojewódzkich inspektoratów ochrony środowiska 

„Wytyczne przeprowadzenia przez Inspekcję Ochrony 

Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego 

składowisk odpadów komunalnych w oparciu  

o Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2010”. Kontrole 

na podstawie wytycznych przeprowadzono w latach 

2008-2010. Raport z cyklu kontrolnego przygotowano w 

sierpniu 2010 r. i umieszczono na stronie internetowej 

GIOŚ. 

 Wydawanie decyzji o zamykaniu składowisk 

odpadów niespełniających wymagań prawnych 

(z terminem zakończenia przyjmowania 

odpadów do składowania- nie później niż 31 

grudnia 2009 r.) 

Minister Środowiska, 

wojewodowie i 

marszałkowie województw 

(od 1 stycznia 2008 r. 

marszałkowie województw 

przejmą kompetencje 

wojewodów w zakresie 

wydawania decyzji 

dotyczących gospodarki 

odpadami) 

2009 Tab. 6-1, poz. 25 Dolnośląskie- w trakcie realizacji; 

Kujawsko –pomorskie – w trakcie realizacji; 

Lubelskie – zadanie realizowano; 

Lubuskie – zadanie zrealizowano; 

Łódzkie – zadanie w trakcie realizacji; 

Małopolskie – zadanie realizowano; 

Mazowieckie – zadanie w trakcie realizacji; 

Opolskie – zadania nie realizowano; 

Podkarpackie – nie było potrzeby realizacji zadania (na 

terenie województwa w roku 2009 i 2010 nie 

funkcjonowały składowiska niespełniające wymagań 

prawnych); 

Podlaskie – zadanie realizowane w ramach bieżącej 
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działalności; 

Pomorskie – zadanie zrealizowano; 

Świętokrzyskie – zadanie w trakcie realizacji, 

Warmińsko – mazurskie – zadanie w trakcie realizacji; 

Wielkopolskie – zadanie realizowano; 

Śląskie – zadanie zrealizowane,  

Zachodniopomorskie – zadanie realizowano. 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi 
16. Tworzenie i udział gmin w strukturach 

ponadgminnych dla realizacji regionalnych 

zakładów zagospodarowania odpadów 

(zgodnie z wyznaczonymi regionami w 

wojewódzkich planach gospodarki odpadami) 

Rady Gmin 2008 - 2009 Tab. 6-1, poz. 28 Zadanie w trakcie realizacji.  

Dolnośląskie – nie odniesiono się do zadania; 

Kujawsko-pomorskie –  nie odniesiono się do zadania; 

Lubelskie – brak informacji w sprawozdaniu  

z realizacji planu; 

Lubuskie – zadanie realizowano; 

Łódzkie – zadania nie realizowano; 

Małopolskie – zadanie realizowano; 

Mazowieckie – zadanie w trakcie realizacji; 

Opolskie – zadanie w trakcie realizacji; 

Podkarpackie - zadanie zrealizowane w poprzednim 

okresie sprawozdawczym,  

Podlaskie – zadanie realizowano; 

Pomorskie – zadanie zrealizowano; 

Śląskie – zadanie realizowane na bieżąco; 

Świętokrzyskie – brak informacji w sprawozdaniu  

z realizacji planu; 

Warmińsko-mazurskie – zadanie zrealizowano; 

Wielkopolskie – zadanie realizowano; 

Zachodniopomorskie – brak danych w trakcie 

obowiązania obecnego planu. 

17. Tworzenie regionalnych systemów gospodarki 

odpadami komunalnymi (obejmujące działania 

w zakresie zapobiegania powstawaniu 

odpadów, selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych zgodnie z wytycznymi Kpgo 

2010, przetwarzania odpadów w celu 

przygotowania do odzysku lub 

unieszkodliwiania, składowania 

przetworzonych zmieszanych odpadów 

komunalnych, w tym budowę regionalnych 

Zarządy związków 

międzygminnych 

Przedsiębiorstwa 

komunalne i prywatne 

2008 - 2013 Tab. 6-1, poz. 29 Zadanie w trakcie realizacji.  

Dolnośląskie – w trakcie realizacji; 

Kujawsko-pomorskie – zadanie w trakcie realizacji; 

Lubelskie – w trakcie realizacji; 

Lubuskie – zadanie realizowano; 

Łódzkie – zadanie w trakcie realizacji; 

Małopolskie – zadanie w trakcie realizacji; 

Mazowieckie – zadanie w trakcie realizacji; 

Opolskie – zadanie w trakcie realizacji; 

Podkarpackie – zadanie realizowano; 
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zakładów zagospodarowania odpadów (zzo) 

wraz z rekultywacją zamkniętych składowisk 

odpadów znajdujących się w obszarze 

oddziaływania zzo) 

Podlaskie - zadanie realizowano, jest w trakcie 

realizacji; 

Pomorskie – zadanie w trakcie realizacji; 

Śląskie – zadanie w trakcie realizacji; 

Świętokrzyskie – zadanie w trakcie realizacji; 

Warmińsko-mazurskie – zadanie w trakcie realizacji, 

podjęto działania zmierzające do stworzenia 

regionalnych systemów gospodarki odpadami; 

Wielkopolskie – zadanie w trakcie realizacji; 

Zachodniopomorskie – zadanie w trakcie realizacji. 

Zadania w zakresie gospodarki odpadami niebezpiecznymi: 
Zadania w zakresie gospodarowania PCB: 

18. Umieszczenie na listach przedsięwzięć 

priorytetowych WFOŚiGW zadań związanych 

z dekontaminacją i unieszkodliwianiem 

urządzeń zawierających PCB (jako forma 

zachęty dla przedsiębiorców do 

wcześniejszego usuwania urządzeń 

zawierających PCB) 

Zarządy Wojewódzkich 

Funduszy Ochrony 

Środowiska  

i Gospodarki Wodnej 

2007 Tab. 6-1, poz. 33 Zadanie zrealizowane zostało przez następujące 

WFOŚiGW: Śląski, Opolski, Zachodniopomorski 

Warmińsko-mazurski, Lubuski, Kujawsko-pomorskie, 

Pomorski, Dolnośląski, Podkarpacki, Lubelski, 

Podlaski, Świętokrzyskie, Wielkopolskie, Łódzki 

Zadanie nie zostało zrealizowane przez WFOŚiGW 

Małopolski i Mazowiecki. 

 

Zadania w zakresie gospodarowania odpadami trwałych zanieczyszczeń organicznych: 

19. Utworzenie biura do spraw trwałych 

zanieczyszczeń organicznych (w celu 

koordynacji prac w ramach Konwencji 

Sztokholmskiej) 

Minister Środowiska 2007 Tab. 6-1, poz. 32 Zadanie w trakcie realizacji.  

Podjęto działania w celu przeniesienia koordynacji 

zadania do Biura ds. Substancji i Preparatów 

Chemicznych. 

Zadania w zakresie gospodarowania olejami odpadowymi: 
20. Opracowanie planu zagospodarowania 

odpadów z rozlewów olejowych powstałych 

na skutek wypadów morskich (zgodnie z 

Krajowym planem zwalczania zagrożeń i 

zanieczyszczeń środowiska morskiego) 

Minister Infrastruktury  

w porozumieniu  

z Ministrem Środowiska 

2007- 2008 Tab. 6-1, poz. 34 Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak 

środków budżetowych. 

 

Zadania w zakresie gospodarowania odpadami azbestu: 
21. Aktualizacja „Programu usuwania azbestu i 

wyrobów zawierających azbest stosowanych 

na terytorium Polski” 

Minister Gospodarki 2007 Tab. 6-1, poz. 37 Zadanie zrealizowane  

W dniu 14 lipca 2009 Rada Ministrów podjęła uchwałę 

nr 122/2009 w sprawie ustanowienia programu 

wieloletniego pt.: „Program Oczyszczania Kraju z 

Azbestu na lata 2009-2032”. W dniu 15 marca 2010 r. 

Rada Ministrów podjęła uchwałę nr 39/2010 
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zmieniającą uchwałę nr 122/2009 w sprawie 

ustanowienia programu wieloletniego pod nazwą 

„Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-

2032”. 

Zadania w zakresie gospodarowania przeterminowanymi pestycydami: 
22. Przeprowadzenie metodami nieinwazyjnymi 

prac poszukiwawczych ewentualnie 

niezinwentaryzowanych mogilników (na 

podstawie art. 109 ust. 2 i art. 110 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 

środowiska, aby zapewnić zlikwidowanie w 

terminie do 2010 r. wszystkich mogilników) 

Starostowie 2007 i 2008 Tab. 6-1, poz. 38 Zadanie w trakcie realizacji.  

Dolnośląskie – brak informacji w sprawozdaniu  

z realizacji planu; 

Kujawsko-pomorskie – nie odniesiono się do zadania; 

Lubelskie – nie było potrzeby realizacji zadania; 

Lubuskie – zadania nie realizowano, zlikwidowano 

wszystkie mogilniki; 

Łódzkie – nie odniesiono się do realizacji zadania; 

Małopolskie – zlikwidowano wszystkie mogilniki (nie 

odniesiono się do zadania); 

Mazowieckie – zadanie zrealizowano; 

Opolskie – zadanie zrealizowano (inwentaryzacja na 

dzień 30.09.2009 r. wykazała, że na terenie 

województwa do zlikwidowania zostały jeszcze 2 

mogilniki, jeden został usunięty pod koniec 2009 r.) 

Podkarpackie – zlikwidowano wszystkie mogilniki (nie 

odniesiono się do realizacji zadania; 

Podlaskie – zadanie realizowano – w 2009 r. 

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w 

Białymstoku przeprowadził dodatkowa inwentaryzację 

mogilników oraz opracował na tej podstawie dokument, 

dzięki środkom pozyskanym z NFOŚiGW; 

Pomorskie – zadanie zrealizowano (zlikwidowano 

mogilniki Jęczniki i Tuchomie); 

Śląskie – zadanie realizowane na bieżąco, trwają prace 

poszukiwawcze – Gmina Lyski; 

Świętokrzyskie – nie odniesiono się do realizacji 

zadania, mogilniki w województwie zostały 

zlikwidowane; 

Warmińsko-mazurskie –  zinwentaryzowano 2 

mogilniki odpadów pogalwanicznych. Usunięto 527,9 

Mg odpadów środków ochrony roślin; 

Wielkopolskie – nie odniesiono się do realizacji 

zadania, mogilniki w województwie zostały 
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zlikwidowane; 

Zachodniopomorskie – nie odniesiono się do realizacji 

zadania.  

Zadania w zakresie gospodarowania pozostałymi odpadami: 

Zadania w zakresie gospodarowania komunalnych osadów ściekowych: 
23. Aktualizacja Krajowego Programu 

Oczyszczania Ścieków Komunalnych  

(w kierunku ujęcia w podejmowanych 

modernizacjach i budowie nowych 

oczyszczalni ścieków budowy zagadnień 

właściwego zagospodarowania komunalnych 

osadów ściekowych – zgodnie z wytycznymi 

„Krajowego planu gospodarki odpadami 

2010”) 

Minister Środowiska 2007 Tab. 6-1, poz. 40 Zadanie zrealizowane. 

W dniu 2 marca 2010 r. Rada Ministrów przyjęła 

Aktualizację Krajowego programu oczyszczania 

ścieków komunalnych (AKPOŚK 2009). Zgodnie z 

dokumentem zagospodarowanie osadów ściekowych 

powinno być zgodne z Krajowym planem gospodarki 

odpadami. 
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