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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko                    

Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia 
z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi 
ze szczególnym uwzględnieniem odpadów 
niebezpiecznych 

37 podpisanych umów

Typy projektów:
- punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych
- składowiska
- instalacje umożliwiające przygotowanie odpadów do odzysku
- instalacje do odzysku
- instalacje do termicznego przekształcania odpadów  komunalnych z odzyskiem energii
- instalacje do unieszkodliwiania odpadów komunalnych w procesach innych niż 
składowanie
- rekultywacja składowisk

Wartość projektów - 7,056 mld zł  
Kwota dofinansowania - 3,122 mld zł
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Liczba umów
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Postępy w realizacji działania 2.1 POIiŚ

Alokacja w działaniu 2.1 – 3,47 mld zł*    
Wykorzystana alokacja – 90%

Wartość wydatków kwalifikowanych ujętych 
w poświadczeniach do KE – 639,5 mln PLN

Płatności zrealizowane na rzecz beneficjentów 
kumulatywnie od uruchomienia POIiŚ w PLN –

685,3 mln PLN
* wg kursu 4,1988
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Konkurs nr 7/POIiŚ/2.1/03/2013 
Nowy typ projektów

Termin ogłoszenia: 11.02.2013
Termin naboru wniosków: 18.03.2013-27.05.2013
Rodzaj projektów podlegających dofinansowaniu:

Dofinansowaniu podlegają projekty związane z 
rekultywacją składowisk odpadów komunalnych lub ich 

wydzielonych części na cele przyrodnicze. 
Powierzchnia rekultywowanych składowisk > 5 ha

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie:
1. Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
2. Podmioty świadczące usługi publiczne w ramach realizacji obowiązków własnych 
jednostek samorządu terytorialnego.
3. Marszałkowie województw.

www.mos.gov.pl/pois
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Podstawy programowania środków UE 

Wspólne Ramy StrategiczneZaproponowane przez Komisję 
Europejską

Przygotowana przez państwo 
członkowskie, zatwierdzana 

przez KE 

Przygotowane przez PCz 
we współpracy z partnerami

Co do zasady zatwierdzane 
przez PCz (poza „dużymi” 

projektami - zatwierdza KE)

Rozporządzenia

Umowa
Partnerstwa

Programy 
Operacyjne

Projekty
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Harmonogram prac (źródło: MRR)
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Założenia do Umowy Partnerstwa – warunkowość ex-ante

Warunkowość 
ex-ante
Sektor odpadów

6.2. Gospodarka odpadami: Promowanie zrównoważonych gospodarczo i środowiskowo
inwestycji w sektorze gospodarki odpadami, w szczególności poprzez opracowanie planów
gospodarki odpadami zgodnych z dyrektywą 2008/98/WE w sprawie odpadów oraz
z hierarchią odpadów.

Kryterium 1: Komisji przekazano sprawozdanie dotyczące postępów w osiąganiu celów
określonych w art. 11 dyrektywy 2008/98/WE oraz zamierzonych działań prowadzących do
osiągnięcia celów
Kryterium 2: Istnienie jednego lub więcej planów gospodarki odpadami zgodnie
z wymogami art. 28 dyrektywy 2008/98/WE.

Kryterium 3: Państwo członkowskie sporządziło, zgodnie z art. 1 i 4 dyrektywy 
2008/98/WE, programy zapobiegania powstawaniu odpadów, zgodnie z wymogami art. 29 
dyrektywy.
Kryterium 4: Przyjęto środki niezbędne do osiągnięcia celu na 2020 r. dotyczącego
ponownego użycia i recyklingu, zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy 2008/98/WE.

Warunek wskazany na poziomie krajowym i regionalnym
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Założenia do Umowy Partnerstwa – obszary finansowania Fundusz

Cel 6. 
Ochrona środowiska naturalnego
i wspieranie efektywności
wykorzystania zasobów

6.1. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze
gospodarki odpadami, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające
z prawa unijnego *

FS

6.2. zaspokojenie znaczących potrzeb w zakresie inwestycji w sektorze
gospodarki wodnej, tak aby wypełnić zobowiązania wynikające
z prawa unijnego

FS

6.3. ochrona promocja i rozwój dziedzictwa kulturowego i naturalnego EFRR

6.4. ochrona i przywrócenie różnorodności biologicznej , ochrona
i rekultywacja gleby oraz promowanie usług ekosystemowych, w tym
działań związanych z zarządzaniem Europejską Siecią Ekologiczna
Natura 2000 oraz zielonej infrastruktury

FS

6.5. działania mające na celu poprawę stanu środowiska miejskiego,
w tym rekultywacja terenów poprzemysłowych i redukcja
zanieczyszczenia powietrza

FS

6.6. promowanie technologii innowacyjnych w celu poprawy ochrony
środowiska i efektywnego gospodarowania zasobami w sektorze
gospodarowania odpadami, gospodarki wodnej i ochrony gleby w celu
redukcji zanieczyszczenia powietrza

EFRR

6.7. wspieranie przemian przemysłowych w kierunku gospodarki
zasobooszczędnej i promowanie ekologicznego wzrostu gospodarczego

EFRR

* Kampanie edukacyjne dotyczące postępowania z odpadami oraz kształtowania zrównoważonych postaw konsumenckich
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Position Paper KE – wrzesień 2012 r.
Tematyka środowiskowa

Cel 6. Ochrona środowiska naturalnego i wspieranie efektywności wykorzystania zasobów

Zapewnienie realizacji istotnych potrzeb w sektorze odpadów celem pełnego wypełnienia zobowiązań
unijnych .

Poprawa zarządzania gospodarką odpadami została wskazana jako najwyższy priorytet (razem z wodą)
w sektorze środowiska w Polsce. W tym jako klucz do sukcesu wskazano wdrożenie dyrektywy
2008/98/WE.

Jako obszary do finansowania wskazano rozwój infrastruktury gospodarowania odpadami zgodnie z
hierarchią postępowania z odpadami. Priorytet powinien być nadany działaniom związanym z
zapobieganiem powstawania odpadów, ponownemu użyciu oraz recyklingowi, a składowanie powinno
ulec ograniczeniu. Należy dążyć do poprawy systemów gospodarowania odpadami (waste management
systems) oraz rozwijania rozwiązań ‘waste to energy’ o ile będzie to zgodne z hierarchią postępowania
z odpadami.
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Projekty finansowane w ramach RPO, które dotyczą rozwoju systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, komplementarne w stosunku do działania 2.1 POIiŚ
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    Środki UE [PLN] 
Udział 

wartościowy 
[%] 

Liczba 
projektów 

Rozwój systemu gospodarki odpadami komunalnymi 458 179 439 100,0% 74 

          

  Budowa lub modernizacja zakładów zagospodarowania odpadów                                                              
oraz organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów 

336 182 876 73,4% 23 

          

  Budowa lub rozbudowa sortowni odpadów komunalnych 48 221 785 10,5% 12 

          

  Budowa lub rozbudowa kompostowni odpadów komunalnych 20 198 685 4,4% 7 

          

  Rozbudowa składowisk odpadów komunalnych 12 601 477 2,8% 3 
  

    
  Budowa punktów przeładunku odpadów 1 253 883 0,3% 1 
  

    
  Organizacja systemu selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin 39 720 734 8,7% 28 
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Dziękuję za uwagę

Ministerstwo Środowiska
ul. Wawelska 52/54
00-922 Warszawa
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