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Kluczowe dokumenty


Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z
perspektywą do roku 2030);



Polityka ekologiczna państwa 2030 - strategia rozwoju w
obszarze środowiska i gospodarki wodnej



Krajowy plan gospodarki odpadami 2022;



Projekt rozporządzenia ogólnego Parlamentu Europejskiego i
Rady;



Projekt rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ws.
EFRR i FS;



Europejski semestr 2019: Ocena postępów w zakresie reform
strukturalnych (Sprawozdanie krajowe – Polska 2019);



Projekt Umowy Partnerstwa;



Projekt krajowego programu operacyjnego.

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju do roku 2020


Kierunek interwencji: Gospodarka odpadami



Działania do 2030 r.:

- Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów
postępowania z odpadami.
- Rozwijanie recyklingu odpadów.

- Dążenie do maksymalizacji wykorzystywania odpadów jako
surowców.
Cele i działania niezbędne do osiągnięcia i podjęcia w tym
zakresie określone są w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami
– będącym obok wojewódzkich planów gospodarki odpadami z
planami
inwestycyjnymi,
podstawowym
dokumentem
planistycznym w gospodarce odpadami.

Polityka ekologiczna państwa 2030


Cel główny: Rozwój potencjału środowiska na rzecz
obywateli i przedsiębiorców



Cel szczegółowy: Środowisko i gospodarka



Kierunek interwencji: Gospodarka odpadami w kierunku
gospodarki o obiegu zamkniętym.



Działania do 2030 r. : powtórzone za SOR

Podstawowym instrumentem wdrażania PEP2030 w tym
obszarze jest Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 (Kpgo
2022). Kpgo 2022 określa kierunki działań w zakresie
zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania
systemu gospodarki odpadami. Kierunki te znajdują
odzwierciedlenie w opracowywanych na poziomie regionalnym
wojewódzkich planach gospodarki odpadami (w tym planach
inwestycyjnych).

Projekt rozporządzenia ogólnego:
Warunkowość


Warunek 2.6: Updated planning for waste management

Waste management plan(s) are in place in accordance with Article 28 of Directive 2008/98/EC as
amended by Directive EU 2018/851/EU and covering the entire territory of the Member State and
include:
1. An analysis of the current waste management situation in the geographical entity concerned,
including the type, quantity and source of waste generated and an evaluation of their future
development taking into account the expected impacts of measures set out in the Waste Prevention
Programme(s) developed in accordance with Article 29 of Directive 2008/98/EC as amended by
Directive 2018/xx/EU (kryterium spełnione)
2. An assessment of existing waste collection schemes, including the material and territorial
coverage of separate collection and measures to improve its operation, as well as the need for new
collection schemes (kryterium spełnione)

3. An investment gap assessment justifying the need for the closure of existing waste
installations and additional or upgraded waste infrastructure, with an information of the sources
of revenues available to meet operation and maintenance costs (kryterium niespełnione)
4. Information on how future site locations will be determined and on the capacity of future waste
treatment installations (kryterium spełnione)
Przyjęto założenie, iż działania na rzecz realizacji warunku będą miały charakter uniwersalny,
tzn. będą realizowane z poziomu krajowego oraz będą odnosiły się do całego obszaru kraju bez
konieczności bezwzględnej aktualizacji wpgo.

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami
Szacunkowe zaawansowanie realizacji warunku 2.6 – 95%,
natomiast kryterium 3 – 75% (na koniec III kw. 2020).
Kryterium 3:


Na zlecenie MK, IOŚ-PIB opracował i przekazał do MK ekspercką ekspertyzę
dot. oceny potrzeb inwestycyjnych, w szczególności w zakresie recyklingu
i zapobiegania powstawaniu odpadów, oraz informacji o źródłach
dochodów na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji inwestycji.



MK opracowało projekt zmiany KPGO 2022 – dodatkowy załącznik do KPGO.



Przeprowadzono uzgodnienia wewnątrzresortowe.



Przekazano projekt do rozpatrzenia przez Kierownictwo Resortu.



Następny etap: Przyjęcie zmiany KPGO 2022 przez Radę Ministrów.

Projekt rozporządzenia ws.
EFRR i FS: Cele


Article 2: Specific objectives for the ERDF and the
Cohesion Fund



Policy objective 2: a greener, low-carbon transitioning
towards a net zero carbon economy and resilient Europe by
promoting clean and fair energy transition, green and blue
investment, the circular economy, climate change mitigation
and adaptation and risk prevention and management.



Specific objective: (vi) promoting the transition to a
circular and resource efficient economy.

Projekt rozporządzenia ws.
EFRR i FS: Zakres EFRR


Article 4: Scope of support from the ERDF

The ERDF shall support the following:
(a) investments in infrastructure;
(a)bis fundamental research, applied research and experimental
development;
(b) investments in access to services;

(c) productive investments in SME;
(d) equipment, software and intangible assets;
(d) bis networking, cooperation, exchange of experience and
activities involving innovation clusters including between businesses,
research organisations and public authorities;
(e) information, communication and studies;
(f) technical assistance.

Projekt rozporządzenia ws.
EFRR i FS: Zakres FS


Article 5: Scope of support from the Cohesion Fund

The Cohesion Fund shall support the following:

(a) investments in the environment, including investments
related to sustainable development and energy presenting
environmental benefits, with a particular focus on renewable
energy;
(b) investments in TEN-T;
(c) technical assistance.

Projekt rozporządzenia ws.
EFRR i FS: Wyłączenia


Article 6: Exclusion from the scope of the ERDF and the Cohesion Fund

The ERDF and the Cohesion Fund shall not support:
 Pierwotna propozycja KE


(f) investment in disposal of waste in landfill;



(g) investment in facilities for the treatment of residual waste;

 Propozycja Rady po szczycie 20.07.2020 r.


(f) investments in increasing the capacities for disposal of waste in
landfill;



(g) investments increasing the capacities in facilities for the treatment of
residual waste;

*„Residual waste should be understood as primarily non separately collected
municipal waste and rejects from waste treatment.”

Wynik negocjacji w Radzie
Europejskiej – środki prealokowane
do Polski


Polityka Spójności: 66,4 mld EUR (ceny stałe z 2018 r.).



Współfinansowanie wynosi:

EFRR:
- dla regionów słabiej rozwiniętych - 85%,
- dla regionów w okresie przejściowym, które w latach 2014-2020
klasyfikowane były jako regiony słabiej rozwinięte (w Polsce będą to
dolnośląskie i wielkopolskie) - 70%,
- dla regionów w okresie przejściowym (nie dotyczy PL) - 60%,
- dla regionów lepiej rozwiniętych (w PL warszawski stołeczny) 40%,
FS: nie więcej niż 85%.

Sprawozdanie krajowe – Polska
2019: Europejski semestr


ZAŁĄCZNIK D: WYTYCZNE INWESTYCYJNE DLA POLSKI W ZAKRESIE
FINANSOWANIA POLITYKI SPÓJNOŚCI NA LATA 2021–2027



Cel strategiczny 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna
Europa – czysta i sprawiedliwa transformacja energetyki, zielone i
niebieskie inwestycje, gospodarka o obiegu zamkniętym,
przystosowanie się do zmiany klimatu oraz zapobieganie ryzyku

Gospodarka odpadami notuje opóźnienia pod względem recyklingu,
odzysku i gospodarki o obiegu zamkniętym. Niniejsze potrzeby
inwestycyjne określono w celu wspierania przejścia na gospodarkę o
obiegu zamkniętym, w szczególności poprzez:
- wspieranie recyklingu odpadów komunalnych i efektywnego
gospodarowania zasobami w małych i średnich przedsiębiorstwach;

- podnoszenie świadomości obywateli oraz małych i
przedsiębiorstw w celu wywoływania zmiany ich zachowań.

średnich

Projekt Umowy Partnerstwa


Cel: Bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa



Obszar: Gospodarka odpadowa i efektywne wykorzystanie zasobów



Zakres wsparcia: inwestycje w kierunku wzmacniania GOZ,
zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczanie ich ilości,
efektywne gospodarowanie zasobami, ponowne wykorzystywanie,
naprawy oraz recykling.



Oczekiwane rezultaty:

- zwiększenie udziału recyklingu

- zmniejszenie ilości odpadów zdeponowanych na składowiskach
- redukcja zasobochłonności i emisyjności przedsiębiorstw oraz ich
negatywnego oddziaływania na środowisko.

Zaplanowane działania będą realizowane na poziomie krajowym oraz
regionalnym, zgodnie z działaniami przewidzianymi w planach
gospodarki odpadami.

Projekt krajowego programu
operacyjnego
Cel polityki 2: Bardziej przyjazna dla środowiska niskoemisyjna i
odporna Europa [..]

Oś priorytetowa II: Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian
klimatu

Cel szczegółowy vi: Wspieranie przechodzenia na gospodarkę o
obiegu zamkniętym

Typy projektów

Harmonogram dalszych prac


Założenia do
25.02.2020r.)

Umowy

Partnerstwa

(przyjęte

przez

KSE



Umowa Partnerstwa:

-

przygotowanie projektu (sierpień 2020r.)

-

konsultacje projektu od października 2020r.

-

przedłożenie projektu Radzie Ministrów do końca 2020r.,

-

negocjacje z KE w I połowie 2021r.

-

przyjęcie UP w III kwartale 2021r.



Programy Operacyjne

-

przygotowanie projektów, w tym konsultacje, w I połowie 2021r.,

-

zatwierdzenie przez Radę Ministrów w II połowie 2021r.,

-

negocjacje z KE w II połowie 2021r.

-

przyjęcie programów do końca 2021r.

Projekt krajowego programu
operacyjnego: Zakres i demarkacja


Systemy selektywnego zbierania odpadów komunalnych uwzględniające
rozwiązania dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów lub
ponowne użycie

Poziom krajowy – obsługujące powyżej 20 tys. mieszkańców lub o kosztach
pow. 2 mln zł;
Poziom regionalny - obsługujący
lub inwestycja poniżej 2 mln zł.


poniżej

tys.

Mieszkańców

Instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami

Poziom krajowy – o koszcie powyżej 8 mln zł;
Poziom regionalny – o koszcie poniżej 8 mln zł.


20

Recykling

Poziom krajowy – wsparcie powyżej 8 mln zł:
Poziom regionalny - wsparcie poniżej 8 mln zł.

Projekt krajowego programu
operacyjnego: Zakres i demarkacja


Dążenie do
minimalizacji wytwarzania odpadów w procesach
produkcyjnych – dla określonych typów substancji/odpadów istotnych
środowiskowo

Tylko poziom krajowy.


Zapobieganie powstawaniu odpadów żywności

Tylko poziom krajowy - projekty pilotażowe.


Edukacja w zakresie gospodarki o obiegu zamkniętym.

Poziom krajowy i poziom regionalny.
Dodatkowo w celu szczegółowym vi:


Rekultywacja, w tym remediacja, terenów zdegradowanych
działalnością
gospodarczą
(usuwanie
zanieczyszczenia
po
zlikwidowanych zakładach będących własnością Skarbu Państwa +
usuwanie historycznych zanieczyszczeń powierzchni ziemi);



Usunięcie niewłaściwie składowanych lub magazynowanych odpadów
i remediacja zanieczyszczonego terenu (gdy odpady niebezpieczne
stanowią min. 50%).
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