
    
 

 
 

Protokół 

ze spotkania Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami 

w ramach krajowej sieci organów środowiskowych i instytucji zarządzających 

funduszami unijnymi „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” 

01 grudnia 2021 r. 

w formie on-line przy wykorzystaniu systemu MS TEAMS 

 

1. Miejsce, czas oraz uczestnicy spotkania 

Spotkanie Grupy Roboczej ds. Gospodarki Odpadami odbyło się w dn. 01.12.2021 r. 

w godzinach 9:00 - 12:00 w formie on-line. Uczestnikami spotkania byli 

przedstawiciele regionalnych dyrekcji ochrony środowiska, Generalnej Dyrekcji 

Ochrony Środowiska, urzędów marszałkowskich oraz zaproszeni prelegenci. 

 



    
 

 
 

2. Przedmiot spotkania  

Spotkanie rozpoczęła przewodnicząca Grupy od powitania jego Uczestników oraz 

przedstawienia spraw organizacyjnych dotyczących planowanych wyjazdów 

studyjnych. Wizytę studyjną do Krakowa zaplanowano w dniach 23-25 marca a 

spotkanie we Włoszech przełożone zostało na datę 5-9 września 2022 r. 

Przewodnicząca Grupy skierowała do Uczestników spotkania prośbę o przesłanie 

propozycji tematów do dyskusji na przyszły rok. Następnie dokonała wprowadzenia 

do pierwszej prezentacji pn. „Rola klastrów w kształtowaniu i rozwijaniu innowacji w 

gospodarce odpadami” i w tym kontekście nawiązała do pozwoleń środowiskowych w 

obszarze gospodarki odpadami oraz aktualizacji wojewódzkich planów gospodarki 

odpadami. Na koniec dokonana została prezentacja zaproszonych prelegentów oraz 

głos oddany został pierwszemu prelegentowi reprezentującemu Klaster Gospodarki 

Odpadowej i Recyklingu. 

Przedstawicielka Klastra rozpoczęła wystąpienie od podziękowania za zaproszenie a 

następnie omówiła ideę funkcjonowania klastra oraz zdefiniowała pojęcie innowacji w 

kontekście jego działalności. Zwróciła uwagę na postęp technologiczny jaki ma 

miejsce w dziedzinie recyklingu oraz konieczność nabywania nowych kompetencji 

związanych z organizacją i zarządzaniem procesami technologicznymi, nawiązała do 

tzw. kompetencji przyszłości i nowych zielonych kompetencji. Omówiła ekosystem 

innowacji rozpoczynając od szczebla krajowego. Następnie przedstawiła wyzwania 

związane ze zużyciem surowców na świecie w zakresie zwiększenia oszczędności 

zasobów i zamknięcia ich obiegów. Zwróciła uwagę na występujące od 6 miesięcy 

braki w dostawach surowców, w tym odpadów do recyklingu oraz przedstawiła listę 

surowców krytycznych, która obecnie liczy 30 pozycji a Stany Zjednoczone wskazują 

kolejne dwie. Prelegentka zaznaczyła, że braki we wskazanych surowcach mogą 

prowadzić do zmniejszenia tempa przeprowadzania transformacji i cyfryzacji 

kluczowych sektorów gospodarki. Opisywane problemy dotyczą recyklingu w 

sektorach elektroniki, lotnictwa, przemysłu obronnego czy medycyny. W trakcie 

prezentacji omówiony został rozkład i zakres surowców kluczowych na świecie w 



    
 

 
 

kontekście łańcuchów dostaw. Wśród nowych surowców krytycznych wymieniono 

m.in. stront, tytan i boksyt. Braki w dostępie do surowców omówiono na przykładzie 

litu wykorzystywanego do produkcji akumulatorów, których produkcja uległa 

znacznemu zwiększeniu w związku z wprowadzeniem pojazdów elektrycznych. 

Zwrócono uwagę, że w tym przypadku łańcuch dostaw skumulowany jest w Azji, 

tylko 1% ogniw produkowany jest w Europie. W tym kontekście konieczne jest 

planowanie lokalizacji przedsiębiorstw produkujących tego rodzaju pojazdy w 

sąsiedztwie zakładów odzysku i recyklingu ogniw. Następnie wymieniono 6 

priorytetów Komisji Europejskiej na lata 2019 - 2024, omówiono poszczególne 

obszary Europejskiego Zielonego Ładu oraz przedstawiono mapę drogową 

gospodarki w obiegu zamkniętym w kontekście kierunków ogłoszonych w strategii 

działania Unii Europejskiej. Zwrócono uwagę na konieczność promowania działań 

związanych z wdrażaniem obiegu zamkniętego w zarządzaniu surowcami wtórnymi 

szczególnie w skalach mikro. Omówiono zagadnienia związane z bezwładnością 

prawa oraz procedur, które nie nadążają za szybko zmieniającą się w tym zakresie 

rzeczywistością. W tym miejscu prelegentka przystąpiła do omawiania zagadnienia 

gospodarki w obiegu zamkniętym oraz trudności w jej implementacji. W 

szczególności zwrócono uwagę na brak zrozumienia niektórych zagadnień 

związanych z wdrażaniem gospodarki w obiegu zamkniętym wśród mikro, małych i 

średnich przedsiębiorców. Zaznaczono, że głównym celem podejmowanych działań 

jest stworzenie dobrze funkcjonującego europejskiego rynku surowców wtórnych. 

Zwrócono uwagę zarówno na jego potencjał jak i koszty wdrożenia oraz niezbędne 

do poniesienia nakłady. W tym kontekście przedstawiono pojęcia zasobooszczędnej i 

samowystarczalnej Europy oraz powrócono do definicji innowacji i klastra. 

Wspomniano o kosztach logistyki i transportu w kontekście braków surowcowych i 

ich  cen oraz potencjalnych możliwości jakie w tym wypadku otwiera współpraca 

realizowana w ramach klastra. Zwrócono uwagę na główne zadania klastra: 

zwiększenie konkurencyjności, wzrost innowacyjności i wzrost gospodarczy oraz 

omówiono ich rodzaje. W reprezentowanym Klastrze uczestniczy ponad 116 



    
 

 
 

podmiotów gdzie współpracuje nauka z biznesem. Zwrócono uwagę, że klaster 

działa od 10 lat i posiada certyfikację Ministerstwa Rozwoju. Przypomniano, że 

obecnie na terenie kraju funkcjonuje 15 certyfikowanych klastrów, a ich certyfikacja 

następuje co 3 lata. Klaster Gospodarki Odpadowej i Recyklingu działa głównie na 

terenie  woj. świętokrzyskiego i koncentruje się na przetwarzaniu odpadów w różnych 

sektorach (tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, baterie, różnego 

rodzaju ciecze, odpady budowlane, opony, tworzywa sztuczne). W ramach klastra 

realizowana jest współpraca międzysektorowa umożliwiająca zamykanie obiegu 

odpadów poprzez innowacje powstające na styku branż. 

Następnie prelegentka przedstawiła kluczowe działania tworzące w klastrze wartość 

dodaną. Nawiązała do potrzeby uzyskiwania decyzji środowiskowych, których czas 

wydawania ma wpływ na opóźnienia we wdrożeniach. Zwrócono uwagę, że dzięki 

procesom globalizacji i cyfryzacji działalności możliwe jest korzystanie z pomocy 

naukowców z całego świata. Klaster przyznaje certyfikaty dedykowane dla 

przedsiębiorstw oferujących ekoprodukty na styku innowacji. 

W tym miejscu przystąpiono do prezentacji dobrych przykładów z praktyki Klastra. W 

pierwszej kolejności przedstawiono podmiot zajmujący się sprzedażą odzieży z 

drugiej ręki, który przetwarza powstające w trakcie procesu  redyspozycji odpady 

produkując między innymi, w oparciu o badania własne, kompozyty, które mogą być 

wykorzystywane np. do produkcji obiektów małej architektury. W tym miejscu 

wywiązała się dyskusja dotycząca omawianego rozwiązania oraz innych możliwości 

wykorzystania odpadów tekstylnych. Przedstawiany produkt dystrybuowany jest w 

ramach zielonych zamówień publicznych na terenie całego świata, dużym 

zainteresowaniem cieszy się szczególnie w Holandii i Niemczech. W tym miejscu 

wspomniano o przygotowanych przez Urząd Zamówień Publicznych zasadach 

dotyczących przygotowywania i realizacji zielonych zamówień. Jako drugi przykład 

zaprezentowano wyniki współpracy podmiotu produkującego elementy fotoniczne 

oraz producenta linii produkcyjnych, którzy wspólnie stworzyli sorter optyczny na 

potrzeby sortowania odpadów selektywnie zebranych. Trzeci przypadek dotyczy 



    
 

 
 

recyklingu opon. Obecnie w Polsce przetwarzanych jest 15% opon, docelowo 

wskaźnik ten powinien oscylować w granicach 30%. W Klastrze skupionych zostało 

90% podmiotów zajmujących się recyklingiem opon w kraju. Jednym z produktów 

recyklingu opon produkowanym przez firmy zrzeszone w ramach klastra są kółka do 

pojemników na odpady. Następnie przedstawiono Instytut Metali Nieżelaznych, który 

od lat funkcjonuje w ramach klastra, zaprezentowano zakres jego działania oraz 

schemat współpracy z gospodarką. 

W tym miejscu powrócono do dyskusji dotyczącej wdrażania technologii recyklingu i 

zwrócono uwagę na długość procesu inwestycyjnego, która dla tego rodzaju projektu 

wynosi od 5 do 7 lat, ryzyko związane m.in. z dużą częstotliwością zmian w 

ustawodawstwie oraz wysokie koszty wdrożeń. Następnie przedstawiono ideę 

symbiozy gospodarczej na przykładzie procesu przetwarzania odpadów 

żywnościowych w Oslo. Przy tej okazji zwrócono uwagę na konieczności dokonania 

zamiany w zakresie zużycia gazów kopalnych zastępując je gazami pozyskiwanymi 

ze źródeł alternatywnych. Zwrócono uwagę, że tego rodzaju symbioza powinna mieć 

charakter regionalny oraz wymienione zostały warunki konieczne do jej powstania. 

Efekty symbiozy gospodarczej przedstawiono na przykładzie podmiotów 

współpracujących w ramach klastra: Protechnika sp. z o.o., Elektrorecykling sp. z 

o.o., ZGH “Bolesław” SA Bukowo. Na koniec zwrócono uwagę na akceleracyjny 

charakter Klastra oraz jego działalność w zakresie współpracy projektowej, którą 

omówiono na przykładzie współpracy z Urzędem Marszałkowskim województwa 

Świętokrzyskiego oraz międzynarodowego projektu “MINE.THE.GAP”. Klaster 

oferuje również wsparcie eksportu oraz promuje usługi podmiotów wchodzących w 

jego skład. Następnie przedstawiono projekt finansowany z funduszu mazowieckiego 

- GoPRO oraz omówiono rezultaty organizowanego przez klaster Hackathonu. 

Przedstawiono Akademię Recyklingu  - markę handlową projektu szkoleniowo- 

edukacyjnego, omówiono system podnoszenia kwalifikacji i badania kompetencji 

przyszłości oraz przedstawiono zakres tematyczny oferty  edukacyjnej Akademii. Na 

koniec jeszcze raz powrócono do problemu definicji surowców wtórnych i 



    
 

 
 

przedstawiono jej wersję opracowaną w ramach działalności klastra. Na tym 

prezentację zakończono i przystąpiono do dyskusji. 

Jako pierwsza w dyskusji głos zabrała przewodnicząca Grupy w kontekście 

możliwości uczestniczenia Grupy w wydarzeniach i szkoleniach organizowanych 

przez Klaster. Prelegentka wyraziła w imieniu Klastra chęć podjęcia współpracy z 

Grupą. Przewodnicząca wystąpiła z propozycją połączenia zebrania Grupy z Targami 

EkoTech w Kielcach w lutym 2022 r. Następnie przewodnicząca przypomniała skład 

Grupy oraz zwróciła uwagę na potrzebę pozyskiwania praktycznej wiedzy oraz opinii 

umożliwiających podejmowanie trafniejszych decyzji w ramach prowadzonych przez 

Członków Grupy postępowań. W tym miejscu zakończono dyskusję.  

 

W dalszej części spotkania prezentację pn. „Planowanie gospodarki odpadami na 

poziomie kraju i regionów w kontekście nowych wyzwań środowiskowych” 

zaprezentował Przedstawiciel firmy proGeo sp. z o.o. z Wrocławia. W prezentacji 

przybliżono od strony eksperckiej m. in. założenia luki inwestycyjnej oraz aktualizacji 

Krajowego Planu Gospodarki Odpadami (KPGO).  

Na początku omówiono badania grupy ekspertów Instytutu Ochrony Środowiska 

dotyczące opracowania propozycji aktualizacji KPGO w związku z nową perspektywa 

finansową. Ekspertyza miała określać m. in. podstawowe inwestycje w kraju zgodnie 

z hierarchią sposobów postępowania z odpadami. Przedstawiono dane dotyczące 

odpadów zebranych i odebranych za rok 2018, pozyskane na podstawie sprawozdań 

urzędów marszałkowskich z realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Na podstawie analizy danych stwierdzono: znaczący wzrost ilości 

odpadów w stosunku do KPGO 2022 roku; zmiany w sposobie zbierania odpadów 

(np. nakaz zbierania bioodpadów); „limity” w wojewódzkich planach gospodarki 

odpadami (WPGO) skutkujące brakiem mocy przerobowych wybranych instalacji, 

powodujące wzrost cen za przyjęcie odpadów. Zaprezentowano weryfikację instalacji 

MBP oraz sortowni z podziałem instalacji na linie manualne, półautomatyczne, 



    
 

 
 

automatyczne, automatyczne rozbudowane (wieloliniowe) oraz wskazano 

rozwiązania zwiększające ich wydajność.  

Następnie przybliżono założenia szacowania luki inwestycyjnej w celu aktualizacji 

KPGO. Zaprezentowano dane dotyczące brakujących przepustowości instalacji do 

sortowania odpadów zbieranych selektywnie i odpadów resztkowych, przy 

szacowaniu których eksperci wzięli pod uwagę: łączne w skali kraju wydajności 

istniejących instalacji do sortowania odpadów komunalnych, będących elementami 

MBP, jak również odrębnymi instalacjami przeznaczonymi prawie wyłącznie do 

sortowania odpadów zbieranych selektywnie; niezbędne wydajności sortowania 

poszczególnych frakcji odpadów zbieranych selektywnie, wynikających z prognozy 

wytwarzania odpadów i ich selektywnego zbierania. Przedstawiono dane dotyczące 

obecnych mocy przerobowych instalacji do sortowania odpadów z selektywnej zbiórki 

oraz wskazano lukę inwestycyjną dla części mechanicznej na około 1,2 mln Mg/rok 

(2018 r.), 4,0 mln Mg/rok (2028 r.), 4,6 mln Mg/rok (2034 r.). W celu zapewnienia 

możliwości sortowania (doczyszczania) selektywnie zebranych odpadów zdaniem 

ekspertów należy do roku 2028 wybudować lub zmodernizować około 200 sortowni, 

a koszt przygotowania niezbędnej infrastruktury wyniesie 4,95 mld zł brutto. W 

dalszej części prezentacji przedstawiono ocenę brakującej wydajności instalacji do 

kompostowania bioodpadów, w której uwzględniono: niezbędne wydajności 

przetwarzania bioodpadów zbieranych selektywnie, wynikających z prognozy 

wytwarzania odpadów i ich selektywnego zbierania w celu osiągnięcia wymaganych 

poziomów recyklingu; dotychczasowe wydajności instalacji do kompostowania 

bioodpadów i odpadów zielonych oraz w instalacjach MBP. Zaprezentowano dane 

dotyczące obecnych mocy przerobowych instalacji, wskazano deficyt dla lat 2028 - 

2034 na poziomie 1 700 - 2 100 tys. Mg oraz podano szacunkowe nakłady 

jednostkowe na budowę i modernizację instalacji. W tym miejscu prelegent 

przedstawił przykłady polskich instalacji fermentacji. Następnie omówiono wyniki 

analizy zapotrzebowania na Punkty Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

(PSZOK), na podstawie których stwierdzono zapotrzebowanie w skali kraju na 



    
 

 
 

poziomie 2 714 obiektów oraz zaprezentowano średnie koszty budowy nowego 

PSZOK oraz koszt modernizacji. Przedstawiono potrzeby inwestycyjne instalacji 

przetwarzania, w tym recyklingu poszczególnych frakcji materiałowych (uzdatniania i 

recyklingu szkła; recyklingu papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz odpadów 

wielomateriałowych). Na końcu przedstawiono dane zbiorcze dotyczące luki 

inwestycyjnej z podziałem na rodzaj odpadu, rodzaj inwestycji oraz wymagane 

nakłady na lata 2020 - 2028 oraz 2029 - 2034. W dalszej części zaprezentowano 

dane, dotyczące mocy przerobowych instalacji do termicznego zagospodarowania 

odpadów komunalnych, przy szacowaniu których eksperci wzięli pod uwagę: ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych (resztkowych); wymagane poziomy prawne dla 

minimalnego poziomu recyklingu i maksymalnego poziomu składowania; zmienność 

składu morfologicznego odpadów resztkowych; możliwość zagospodarowania 

odpadów w cementowniach; przyjęty w kraju system priorytetów i finansowania 

przedsięwzięć oraz ekonomie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Wskazano szacunki niezbędnych mocy przerobowych w kontekście wymagań 

gospodarki o obiegu zamkniętym (GOZ) według prognozy wytwarzanych odpadów w 

podziale na recykling, składowanie oraz zagospodarowanie termiczne. Prelegent 

zwrócił uwagę na to, że po wprowadzeniu GOZ i osiągnięciu poziomów recyklingu 

nastąpi spadek kaloryczności odpadów po przetwarzaniu odpadów komunalnych. W 

przypadku braku kalorycznej frakcji nadsitowej z odpadów komunalnych nastąpi 

wytwarzanie paliwa alternatywnego z frakcji podsitowej (biosuszenie oraz 

waloryzacja stabilizatorów). Jako alternatywę wskazano zagospodarowanie w 

kierunku ciepłownictwa. Na końcu przedstawiono wyniki oszacowania luki 

inwestycyjnej na poziomie około 3,0 mln Mg/rok w celu zapewnienia wystarczającej 

mocy przerobowej instalacji termicznych, z zaznaczeniem, że przemysł cementowy 

jest niezbędnym elementem systemu unieszkodliwiania paliw alternatywnych 

wytwarzanych z odpadów komunalnych. Przy uwzględnieniu cementowni brakująca 

moc wyniesie około 1,0 - 1,5 mln Mg (w przypadku osiągnięcia wymaganego poziomi 



    
 

 
 

recyklingu) co potwierdzają zaprezentowane wyniki opracowania Instytutu 

Jagiellońskiego pn. „Przemysł cementowy w gospodarce odpadami” z 2021 r. 

W kolejnej części wystąpienia omówiono ograniczenia składowania odpadów oraz 

zaprezentowano zależności między składowaniem a termicznym przetwarzaniem 

odpadów w poszczególnych województwach w oparciu o dane GUS. Podano 

szacowaną wolną pojemność składowisk na początek 2021 r., przedstawiono analizę 

procesu zapełniana składowisk w Polsce oraz stwierdzono, że do 2035 r. zabraknie 

około 14 - 22 mln m3 pojemności przy uwzględnieniu warstw izolacyjnych. Następnie 

wskazano główne kierunki działania, w tym m. in.: dopełnienie istniejących 

składowisk (np. dawnych instalacji zastępczych), rozbudowa istniejących i budowa 

nowych składowisk (kwater); zwiększanie pojemności powinno być oparte o 

rzeczywiste potrzeby i stanowić przedmiot analiz w aktualizacjach WPGO; 

wprowadzenie możliwości innego zagospodarowania wybranych rodzajów odpadów 

w związku z koniecznością ograniczenia składowania do 10 % w 2035 r.; rozwój sieci 

instalacji termicznych i innych określonych w luce inwestycyjnej. Celem do 

osiągnięcia w 2035 r. jest maksymalne składowanie na poziomie 1,5 - 1,7 mln 

Mg/rok. Na końcu omówiono postrzeganie przez gminy potrzeb finansowych na 

realizację gospodarki odpadami na podstawie analizy projektów zgłoszonych do 

Polskiego Ładu.  

 

Dalej zaprezentowano główne problemy związane z procedowaniem wniosków o 

wydanie pozwolenia zintegrowanego, wśród których wymieniono: niejasną 

interpretację przepisów i wymagań BAT, prowadzącą do stosowania przez organy 

wydające decyzje różnych podejść do tych samych wymagań, w tym narzucanie 

kosztownych rozwiązań związanych z dostosowaniem instalacji do wymogów BAT; 

przewlekłość procedury zmiany decyzji pozwolenia zintegrowanego; nałożenie się 

wymagań wynikających z dostosowania decyzji do wymagań ustawy o odpadach i 

innych zmian przepisów prawnych (magazynowanie, składowanie itp.) z 

dostosowaniem do konkluzji BAT. W kontekście wymagań rozporządzeń do instalacji 



    
 

 
 

komunalnych omówiono przykłady różnych rozwiązań technologicznych. Wskazano, 

że Ministerstwo Klimatu i Środowiska rozesłało europejskie wytyczne techniczne i 

wyjaśnienia dotyczące monitorowania bioaerozoli pn. „Environmental monitoring of 

bioaerosols at regulated facilities”, 2018 r. Następnie przedstawiono pojęcie emisji 

zorganizowanych, które zgodnie z wytycznymi, obejmują również emisje z otwartych 

biofiltrów, zaprezentowano badania firmy dotyczące pomiarów emisji przy biofiltracji 

oraz sformułowano wskazówki praktyczne dotyczące m. in. monitorowania i 

kontrolowania wilgotności oraz skuteczności redukcji emisji lotnych związków 

organicznych. Omówiono rozwiązania technologiczne istotne dla planów gospodarki 

odpadami, w tym instalacje odzysku szkła ze stabilizatu. Przedstawiono analizę 

kosztów operacyjnych w instalacjach komunalnych na podstawie wartości 

uśrednionych, wskazano wzrost cen przyjęcia odpadów do instalacji komunalnych na 

podstawie analizy danych z ponad 30 instalacji z 16 województw oraz 

zaprezentowano coroczną procentową stopę wzrostu średnich cen „max” z faktur w 

RIPOK w porównaniu z sytuacją finansową podmiotów prowadzących MBP (ROS). 

W tym kontekście omówiono propozycję wprowadzenia de-regionalizacji na wniosek 

samorządu w celu budowy lub modernizacji instalacji MBP, instalacji do 

przetwarzania bioodpadów lub sortowania odpadów z selektywnej zbiórki i /lub 

zachowania trwałości projektów inwestycyjnych. Na końcu sformułowano 

rekomendacje w zakresie kosztów gospodarki odpadami, wśród których wymieniono: 

celem zmiany w zakresie rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP) 

powinien być wpływ na zwiększenie efektywności systemów selektywnego zbierania 

odpadów, instalacji i rozwoju rynku recyklingu; czasowe złagodzenie ograniczeń w 

deponowaniu odpadów kalorycznych (10 - 11 MJ/kg s.m.) oraz wydłużenia okresu 

magazynowania wybranych rodzajów odpadów; dofinansowanie kluczowych 

inwestycji określonych w luce inwestycyjnej; udrożnienie systemu wydawania decyzji 

administracyjnych; analiza wprowadzenia systemu kaucyjnego pod kątem wpływu na 

koszty przetwarzania odpadów.   

 



    
 

 
 

Na końcu prezentacji omówiono założenia aktualizacji KPGO 2028, zakres 

ekspertyzy wykonywanej przez IOŚ-PIB, wytyczne opracowane na podstawie pakietu 

ekspertyz pn. „Gospodarka odpadami komunalnymi w Polsce” oraz zwrócono uwagę 

na problemy aktualizacji WPGO, w tym wymieniono m. in.: wpływ transpozycji 

przepisów unijnych do krajowych (projekt zmiany ustawy o odpadach oraz innych 

ustaw, prace dotyczące funkcjonowania ROP, wdrożenie systemu kaucyjnego); brak 

modułu raportowania (sprawozdawczości) w zakresie gospodarowania odpadami w 

ramach BDO po 2018 r., który utrudnia weryfikację zebranych danych. 

 

W tym miejscu przewodnicząca Grupy rozpoczęła dyskusję w ramach której 

poruszono kwestie dotyczące kształtowania treści WPGO oraz funkcjonowania 

Regionalnych Zakładów Zagospodarowania Odpadów (RZZO) w kontekście prac 

dotyczących funkcjonowania ROP, wdrożenia systemu kaucyjnego oraz możliwości 

rozwoju funkcji RZZO. W dyskusji podniesiono pytania dotyczące aktualizacji luki 

inwestycyjnej oraz uwzględnienia w analizie innych odpadów niż komunalnych. 

Następnie zwrócono uwagę na problemy dotyczące terminów aktualizacji WPGO na 

tle obowiązujących przepisów oraz zmiany ustawy o odpadach, omówiono 

powiązanie prac nad aktualizacją WPGO z planowaniem inwestycji w projekcie 

Regionalnego Programu Operacyjnego województwa dla nowej perspektywy 

finansowej. Uczestnicy dyskusji omówili zalety i wady systemu kaucyjnego, 

stwierdzono, że jego wprowadzenie jest potrzebne ze względu na cele 

środowiskowe. Kolejno przedyskutowano temat współpracy z cementowniami oraz 

alternatywnych rozwiązań. Na koniec podniesiono kwestie de-regionalizacji i 

samowystarczalności regionów oraz stwierdzono, że należy kształtować jednolicie 

system gospodarki odpadami komunalnymi w regionach i kraju.  

Przewodnicząca Grupy Roboczej dokonała podsumowania dyskusji, następnie w 

celu wypracowania wspólnego stanowiska uczestnicy Grupy Roboczej zostali 

poproszeni o przesłanie drogą elektroniczną postulatów dla Ministerstwa Klimatu i 

Środowiska oraz propozycji tematów spotkań na rok 2022. Na koniec 



    
 

 
 

przewodnicząca Grupy podziękowała prelegentom i uczestnikom oraz zakończyła 

spotkanie. 

 

Protokół sporządzono 09.12.2021 r. 


