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Stanowisko Rządu wobec senackiego projektu ustawy 

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw  

(druk nr 615 i 615s) 

 

 

Projektowane zmiany ustawy o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw 

(druk nr 615) zmierzają do: 

1) doprecyzowania, że plany gospodarki odpadami wspierają działania zmierzające 

do osiągnięcia celów wynikających z prawa Unii Europejskiej (UE); 

2) wprowadzenia zmian w zakresie funkcjonowania instalacji zastępczych - usunięcie 

przepisów, zgodnie z którymi wojewódzkie plany gospodarki odpadami zawierają wskazanie 

instalacji przewidzianych do zastępczej obsługi regionów do czasu uruchomienia 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 

3) możliwości wskazywania spalarni odpadów komunalnych jako ponadregionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z więcej niż jednego 

regionu gospodarki odpadami komunalnymi; 

4) wprowadzenia zapisu, że warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji w zakresie 

zapobiegania powstawaniu odpadów i inwestycji w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi ze środków UE lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest 

ujęcie ich w planach inwestycyjnych; 

5) ustanowienia obowiązku sporządzenia planów inwestycyjnych stanowiących załącznik 

do wojewódzkich planów gospodarki odpadami (wpgo), podlegających zatwierdzeniu 

przez ministra właściwego do spraw środowiska; 

6) wprowadzenia przepisów pozwalających na dostosowanie uchwał zatwierdzających 

wpgo do stanu faktycznego (rozszerzenie zakresu przypadków, w których uchwała podlega 

obligatoryjnej zmianie; dokonanie zmiany uchwały na pisemny wniosek prowadzącego 

instalację); 

7) wprowadzenie przepisu, zgodnie z którym w przypadku gdy instalacja przeznaczona 

do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych nie została ujęta w wojewódzkim 

planie gospodarki odpadami – odmawia się wydania pozwolenia na budowę, pozwolenia 

zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów z tej instalacji; 

8) zmiany upoważnienia do wydania rozporządzenia w sprawie sposobu i formy 

sporządzenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

9) wprowadzenia terminów uchwalenia wpgo przez sejmiki województw na dzień 

30 czerwca 2015 r. 

Celem inicjatywy podjętej przez Senat RP jest wprowadzenie rozwiązań legislacyjnych 

umożliwiających realizowanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko (POiIŚ) 

oraz regionalnych programów operacyjnych (RPO) w perspektywie finansowej 2014-2020. 

Konieczność wprowadzenia zmian wynika z dokumentu pt. „Programowanie perspektywy 

finansowej 2014-2020, Umowa Partnerstwa” zatwierdzonego przez Komisję Europejską 

(KE) w dniu 23 maja 2014 r. Przedmiotowy dokument zawiera postanowienia, zgodnie  

z którymi ze środków UE finansowane będą jedynie projekty uwzględnione w tworzonych 

przez zarządy województw planach inwestycyjnych dotyczących gospodarki odpadami 
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komunalnymi, zatwierdzanych przez ministra właściwego do spraw środowiska. Jednocześnie 

pozyskanie funduszy ze środków UE jest uzależnione od spełnienia wymogów warunkowości 

ex ante, czyli zapewnienia określonych warunków wyjściowych umożliwiających efektywną 

realizację programów współfinansowanych ze środków europejskich. W zakresie gospodarki 

odpadami (cel tematyczny 6: „Ochrona środowiska i promowanie zrównoważonego 

wykorzystania zasobów”, priorytet tematyczny: „Inwestowanie w zakresie gospodarki 

odpadami w celu spełnienia unijnych wymagań prawnych oraz w zakresie potrzeb, 

zidentyfikowanych przez państwa członkowskie”) został określony warunek ex ante: 

6.2. Gospodarka odpadami: Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo 

inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów 

gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE  

z dnia 19 listopada 2008 r. oraz z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, dla którego 

zostały wskazane m.in. następujące kryteria: 

- istnienie jednego lub więcej planów gospodarki odpadami zgodnie z wymogami art. 28 

dyrektywy 2008/98/WE, 

- niezbędne środki do osiągnięcia celów dotyczących przygotowania do ponownego 

użycia i recyklingu do 2020 r. zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE zostały 

przyjęte. 

KE oceniając spełnianie przez Polskę warunku ex ante, uznała za konieczne do spełnienia 

tego warunku uzupełnienie planów gospodarki odpadami m.in. w zakresie prognozowanego 

strumienia odpadów komunalnych oraz określenia przepustowości istniejących instalacji 

do zagospodarowania odpadów. Mając powyższe na uwadze przedmiotowe zmiany 

umożliwią samorządom województw weryfikację stanu gospodarki odpadami, właściwe 

zaplanowanie niezbędnych inwestycji poprzez przyjęcie planów inwestycyjnych będących 

załącznikami do wojewódzkich planów gospodarki odpadami. 

W związku z powyższym należy pozytywnie ocenić rozwiązania legislacyjne zawarte  

w druku nr 615, gdyż przyczynią się one do wypełnienia przez Polskę warunku ex ante. 

Podczas posiedzenia senackich Komisji Środowiska, Komisji Ustawodawczej 

oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej do druku nr 615 zostały 

wprowadzone poprawki polegające na: 

a) wydłużeniu terminów opracowania wpgo do dnia 31 grudnia 2015 r., 

b) zamianie „zatwierdzania” planów inwestycyjnych będących załącznikami do wpgo 

na ich „opiniowanie” przez ministra właściwego do spraw środowiska. 

 Wyżej wymienione zmiany zapisane w druku nr 615s strona rządowa opiniuje 

negatywnie. Odbiegają one od zaakceptowanej przez Rząd RP ww. Umowy Partnerstwa 

na lata 2014-2020. Rozwiązanie takie może spowodować brak możliwości pozyskania 

środków na podstawie tej umowy przez Polskę. Wydaje się również wskazane, aby instalacje 

wynikające z planów inwestycyjnych były zwłaszcza w początkowym okresie planowane  

w sposób wiążący również na poziomie krajowym. Ponadto trwające obecnie negocjacje 

programów unijnych na lata 2014-2020 pokazują jednoznacznie, że planowane wsparcie 

gospodarki odpadami w Polsce w wysokości przeszło 1,163 mld euro, nie będzie mogło 

zostać wykorzystane, jeśli nie zostaną stworzone plany inwestycyjne, określające 

szczegółowy sposób osiągnięcia celów dyrektyw UE w województwach. Dla Komisji 

Europejskiej kluczowy jest również fakt, żeby każda inwestycja wynikała z dogłębnej analizy 
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potrzeb województwa, w celu uniknięcia braków infrastrukturalnych, bądź finansowania 

ze środków unijnych przewymiarowanych inwestycji. Zatwierdzanie planów przez Ministra 

Środowiska pozwoli uznać instytucjom uczestniczącym w systemie wdrażania środków 

unijnych oraz Komisji Europejskiej, że plan jest zgodny z wymogami UE. W związku  

z powyższym niezatwierdzanie planów inwestycyjnych przez Ministra Środowiska jest 

jednoznaczne z nieotrzymaniem środków unijnych na gospodarkę odpadami na lata 2014-

2020. Dodatkowo należy podkreślić negatywną ocenę poprawki dotyczącej wydłużenia 

terminów opracowania wpgo do dnia 31 grudnia 2015 r. Przygotowanie przez zarządy 

województw zaktualizowanych planów gospodarki odpadami wraz z planami inwestycyjnymi 

oraz zatwierdzanie planów inwestycyjnych przez Ministra Środowiska pozwoli na jak 

najszybsze korzystanie ze środków unijnych w tym obszarze. 

Strona rządowa wyraża pozytywną opinię do przepisu dotyczącego uznania spalarni 

odpadów komunalnych jako ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych, co ma na celu zapewnienie strumienia odpadów tym instalacjom. 

Wprowadzenie do systemu gospodarki odpadami nowego typu inwestycji tj. instalacji 

ponadregionalnych w zakresie spalarni odpadów ma na celu umożliwienie pełnego 

wykorzystania tych dużych i kosztownych inwestycji. Należy jednak zaznaczyć, że instalacje 

do termicznego przekształcania odpadów mają stanowić jedynie uzupełnienie systemu 

zagospodarowania odpadów komunalnych. Stosownie do art. 11 ust. 2 dyrektywy 

2008/98/WE państwa członkowskie zobowiązane są do osiągnięcia do 2020 r. poziomów 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu materiałów odpadowych, przynajmniej 

takich jak papier, metal, plastik i szkło z gospodarstw domowych minimum 50% wagowo. 

Biorąc powyższe pod uwagę moce przerobowe powyższych instalacji nie mogą przekroczyć 

30% strumienia wytwarzanych odpadów komunalnych, w przeciwnym wypadku nie będzie 

możliwa realizacja celów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu określonych 

przepisami prawa UE. Należy również zauważyć, że KE ogłosiła komunikat “Towards 

a circular economy: a zero waste programme for Europe”, w którym określono nowe 

propozycje legislacyjne, podwyższające znacząco cele w zakresie recyklingu do roku 2020, 

co bezwzględnie będzie wymagało intensywnego rozwoju systemu selektywnego zbierania 

odpadów „u źródła” i recyklingu. Osiągnięcie tych celów wymaga stworzenia niezbędnej 

infrastruktury, co powinno znaleźć się bezwzględnie w nowelizowanych wojewódzkich 

planach gospodarki odpadami. 

W dniu 11 czerwca 2014 r. podczas 56. posiedzenia Senatu RP do projektu druku nr 615s 

zostały zgłoszone poprawki, które zostały przyjęte w dniu 3 lipca 2014 r. na posiedzeniu 

senackich Komisji Środowiska, Komisji Ustawodawczej oraz Komisji Samorządu 

Terytorialnego i Administracji Państwowej. Zgłoszone propozycje rozszerzają możliwość 

uznania jako ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych nie tylko 

spalarni odpadów, ale wszystkich instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Przedmiotowe poprawki Rząd opiniuje negatywnie. W przypadku przyjęcia tej poprawki 

ustanowione regiony gospodarki odpadami nie będą miały uzasadnienia. Idea podziału kraju 

na regiony gospodarki odpadami komunalnymi, w których gospodaruje się odpadami 

komunalnymi wytworzonymi na terenie danego regionu, została zaplanowana i przyjęta przez 

rząd już w 2006 r. uchwałą Rady Ministrów przyjmującą Krajowy plan gospodarki odpadami 

2010 (M. P. z 2006 r. nr 90, poz. 946). Ostatecznie podstawę normatywną do tworzenia 

http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/circular-economy-communication.pdf
http://ec.europa.eu/environment/circular-economy/pdf/circular-economy-communication.pdf
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regionów gospodarki odpadami komunalnymi wprowadziła ustawa z dnia 1 lipca 2011 r.  

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 

(Dz. U. z 2011 r. nr 152, poz. 897). Od tego czasu następowało planowanie gospodarki 

odpadami komunalnymi w oparciu o podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi 

w poszczególnych województwach, a także tworzenie odpowiedniej infrastruktury do obsługi 

tych regionów. Proces ten nie uległ zakończeniu, a wiele gmin i przedsiębiorców w oparciu  

o regiony zaplanowało i rozpoczęło inwestycje w zakresie instalacji do obsługi regionów. 

Zatem zasadniczym celem podziału województw na regiony gospodarki odpadami 

komunalnymi było zapewnienie odpowiedniego strumienia odpadów komunalnych 

dla tworzonych instalacji. Proponowane rozwiązanie przekreśla dotychczasowe działania 

samorządów i strony rządowej oraz destabilizuje sytuacje instalacji do zagospodarowania 

odpadów funkcjonujących i planowanych. Skutkiem tego może być wycofanie się inwestorów 

z rynku i bankructwo istniejących instalacji. 

Należy podkreślić, że w Polsce istnieją (wg stanu na grudzień 2013 r.) 124 instalacje 

do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP). 

Potencjał przetwarzania odpadów w tych instalacjach w części mechanicznej kształtuje się 

na poziomie 8,8 mln Mg/rok, natomiast w części biologicznej wynosi ok. 3,2 mln Mg/rok. 

Do roku 2020 według wojewódzkich planów gospodarki odpadami planowana jest budowa 

kolejnych 68 instalacji MBP o mocy przerobowej w części mechanicznej 4,3 mln Mg/rok  

i w części biologicznej – ok. 2 mln Mg/rok. Według danych pochodzących z wojewódzkich 

planów gospodarki odpadami, uwzględniając stan na marzec 2013 r., w Polsce znajduje się, 

oprócz instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, 172 kompostownie 

odpadów, 1 spalarnia odpadów komunalnych. Do końca roku 2020 planowane jest powstanie: 

26 kompostowni odpadów, a w trakcie realizacji znajduje się 6 spalarni odpadów 

komunalnych. Istotnym jest fakt, że wiele z funkcjonujących instalacji korzystało  

z dofinansowania ze środków unijnych, a także wiele zaplanowanych inwestycji zamierza 

skorzystać z tych środków. Zauważyć także należy, że przedmiotowe poprawki wprowadzają 

rozwiązanie niezgodne z zasadą bliskości określoną w art. 20 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21, z późn. zm.), wyrażającą się w tym, że odpady, 

z uwzględnieniem hierarchii sposobów postępowania z odpadami, w pierwszej kolejności 

poddaje się przetwarzaniu w miejscu ich powstania. Natomiast odpady, które nie mogą być 

przetworzone w miejscu ich powstania, przekazuje się, uwzględniając hierarchię sposobów 

postępowania z odpadami oraz najlepszą dostępną technikę lub technologię, o której mowa 

w art. 143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, do najbliżej 

położonych miejsc, w których mogą być przetworzone. 

Odnosząc się do kolejnej poprawki wprowadzającej w definicji regionalnej instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych możliwość zastosowania mechaniczno-cieplnego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych strona rządowa także opiniuje ją 

negatywnie. KE formułując uwagi do programów operacyjnych wskazała rodzaje instalacji, 

które zapewniają osiągnięcie celów UE. Wśród tych instalacji nie znalazły się instalacje 

mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów. Należy przy tym zauważyć, że Ministerstwo 

Środowiska zweryfikowało funkcjonujące instalacje służące przetwarzaniu zmieszanych 

odpadów komunalnych i stwierdzono, że obecnie w Polsce funkcjonuje jedna instalacja 
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stosująca mechaniczno-cieplne przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, która 

nie wypełnia wymagań definicji instalacji regionalnej. Nie spełnia także wymogów najlepszej 

dostępnej techniki (BAT). 

Odnosząc się do zgłoszonych zmian polegających na zastąpieniu „prowadzącego 

instalację” na „właściciela instalacji”, można stwierdzić, że zapis co do intencji jest niejasny  

i spowoduje niespójność z przepisami o odpadach, które nakładają obowiązki 

na prowadzących instalacje, począwszy od konieczności uzyskania stosownych decyzji  

i konsekwencji w przypadku braku realizacji obowiązków. Zgodnie z przepisami ustawy  

o odpadach oraz przepisami ustawy - Prawo ochrony środowiska instalacje może prowadzić 

podmiot posiadający tytuł prawny do instalacji, przez który rozumie się nie tylko prawo 

własności, ale inne prawa do instalacji, takie jak umowa dzierżawy czy najmu. 

Odnosząc się do propozycji odebrania możliwości przeprowadzenia kontroli i weryfikacji 

procesu przetwarzania odpadów, należy stwierdzić, że intencja tej poprawki jest 

niezrozumiała. W opinii strony rządowej zlikwidowanie konieczności weryfikacji 

przez inspekcję ochrony środowiska planowanej inwestycji i niezbędnych decyzji stworzy 

warunki do omijania przepisów prawa i może spowodować groźne konsekwencje dla zdrowia 

ludzi i środowiska. 

Zmiana dotycząca dodania do załącznika 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  

o odpadach procesu D9a, w opinii strony rządowej jest całkowicie bezzasadna. Wprowadzony 

w 2001 r. katalog procesów miał na celu pełne dostosowanie do prawa UE i wyeliminowanie 

problemów przy transgranicznym przemieszczaniu odpadów. Sterylizacja mieści się  

w procesie unieszkodliwiania, określonym w załączniku nr 2 do ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach symbolem D9 – Obróbka fizyczno-chemiczna, niewymieniona w innej 

pozycji tego załącznika, w wyniku której powstają ostateczne związki lub mieszaniny 

unieszkodliwiane za pomocą któregokolwiek spośród procesów wymienionych w pozycjach 

D1-D12 (np. odparowanie, suszenie, kalcynacja). Zatem nie ma możliwości rozszerzenia 

katalogu procesów unieszkodliwiania. 

Ponadto należy rozważyć potrzebę zamieszczenia w druku nr 615 uregulowania 

zawartego w art. 1 pkt 2 (dodanie ust. 1a w art. 34 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach). Projektowany przepis w sposób przykładowy odsyła do postanowień niektórych 

dyrektyw. Postanowienia wymienionych w tym przepisie dyrektyw zostały wdrożone 

przez odpowiednie ustawy, m.in. ustawę z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Projektowany 

przepis proponuje się sformułować jako wytyczne, jakimi powinny kierować się właściwe 

organy przy opracowywaniu projektów planów gospodarki odpadami, np. poprzez dodanie 

ust. 8 w art. 35 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.   

Reasumując strona rządowa pozytywnie opiniuje zapisy umożliwiające realizację warunku ex 

ante i wypełnienie celów określonych prawem UE zawarte w druku nr 615  

i negatywnie ocenia zmiany do druku nr 615s w zakresie zapisów dotyczących opiniowania 

planów inwestycyjnych przez ministra właściwego do spraw środowiska, a nie zatwierdzania 

jak wymaga Umowa Partnerstwa. Zdecydowanie negatywnie strona rządowa opiniuje 

propozycje senatorów, które spowodują zniweczenie kilkunastoletniego postępu  

w gospodarce odpadami, która wymaga na dzień dzisiejszy daleko idących zmian, 

a nie cofania się do stanu wyjściowego, bez kontroli i nadzoru w postępowaniu z odpadami. 

…………………………………………………………………………………………………………… 

T ł o c z o n o   z   p o l e c e n i a   M a r s z a ł k a   S e n a t u 

…………………………………………………………………………………………............................ 


