Pytania, zgłoszone przez Urzędy Marszałkowskie
na spotkanie w dniu 26 września 2011 r.
w sprawie ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897)

Lp.

Pytane

Odpowiedź

Kierowanie strumieniem odpadów
1.

W
regionie
powstaje
instalacja
do termicznego przekształcania paliwa
formowanego RDF z odpadu o kodzie 19 12
10. Czy odpad ten może być również
pozyskiwany z sąsiedniego regionu?

2.

Jak postąpić w przypadku, gdy podmiot
w jednym regionie posiada instalacje
składającą się ze składowiska, sortowni
i kompostowni i w sąsiednim regionie
posiada instalację do wytwarzania paliwa
alternatywnego. Czy dopuszczalne będzie
przemieszczanie odpadów pomiędzy tymi
regionami,
aby
zapewnić
produkt
do wytwarzania paliwa alternatywnego?
W art. 1 ust. 1 punkt 11 dodającym art. 6d
ust. 4 w zmienianej ustawie, dotyczącym
zakresu specyfikacji istotnych warunków
zamówienia, w art. 1 ust. 1 punkt 17
dodającym art. 9e ust. 1 pkt 2 dotyczącym
przekazywania odebranych pozostałości
z sortowania przez podmioty odbierające
odpady
komunalne
od
właścicieli
nieruchomości do instalacji regionalnych,
a także w innych zapisach zmienianej
ustawy jest mowa o pozostałościach
z sortowania
odpadów
komunalnych
przeznaczonych do składowania. Jak
w kontekście
definicji
odpadów
komunalnych, należy rozumieć pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych

3.

Odpad ten nie podlega obowiązkowi
kierowania strumieniem. Jeżeli jest to odpad
uzyskany
po
procesie
przetworzenia
zmieszanych odpadów komunalnych lub
zebrany selektywnie „u źródła” nie podlega
obowiązkowi zagospodarowania w regionie.
W zależności od tego jakiego rodzaju odpad
ma podlegać przemieszczaniu. Jeżeli będą to
zmieszane odpady komunalne, odpady
zielone, pozostałości z sortowania przekazane
do składowania, to nie mogą być one
wywożone poza region, jeżeli odpady
wyselekcjonowane ze zmieszanych odpadów
komunalnych,
to
będą
mogły
być
przemieszczane.
Wszystkie powstające na terenie regionu
pozostałości z sortowania przeznaczone do
składowania muszą być przekazane do
regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych.
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4.

5.

przeznaczonych
do składowania
odbieranych od właścicieli nieruchomości?
Czy zapisy te dotyczą wszystkich
właścicieli nieruchomości, czy wyłącznie
tych właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy? Czy źródłem
tego odpadu mogą być tylko instalacje
niebędące
regionalnymi
instalacjami
do zagospodarowania odpadów?
W art. 9 ustawy o odpadach przez dodanie
ust. 6 i 7 wprowadzony został zakaz
zbierania i przetwarzania poza regionem
oraz przywożenia na obszar regionu
zmieszanych
odpadów
komunalnych,
odpadów
zielonych,
pozostałości
z sortowania
odpadów
komunalnych
przeznaczonych
do
składowania.
Jednocześnie w 14 ust. 4 znalazł się zapis,
że plany gospodarki odpadami dotyczą
odpadów
m.
in.
komunalnych
wytworzonych na obszarze danej jednostki
oraz przywożonych na jej teren. Jak należy
rozumieć przywołane zapisy w świetle
zmienionej zasady bliskości? Jak należy
rozpatrywać w/w zapisy z punktu widzenia
gminy zlokalizowanej przy granicy
województwa?
Czy
na
podstawie
niezmienionego brzmienia art. 9 ust. 2
ustawy o odpadach, gmina przygraniczna
może przekazywać odpady komunalne
do najbliżej położonych miejsc odzysku lub
unieszkodliwienia znajdujących się poza
województwem?
Nawiązując do pytania 4 (powyżej), jak
należy rozumieć treść zmienionego
brzemienia art. 14 ust. 6 pkt 1 ppkt g ustawy
o
odpadach,
odnoszącego
się
do identyfikacji
problemów,
w tym
uwzględnienia oceny potrzeb budowy
dodatkowej
infrastruktury
służącej
gospodarowaniu
odpadami,
zgodnie
z zasadą bliskości? Czy oznacza to, że
problem gmin przygranicznych, powinien
być rozwiązany np. za pomocą stacji
przeładunkowych? Który podmiot (gmina,

Przewożenie wskazanych grup odpadów do
instalacji leżącej poza regionem jest możliwe
tylko w przypadku, gdy na terenie regionu nie
ma regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych, a instalacja w
regionie
sąsiednim
jest
instalacją
przewidzianą do zastępczej obsługi tego
regionu.
Zacytowany art. 9 ust. 2 ustawy o odpadach
dotyczy ogólnej zasady bliskości, a przepisy
dotyczące regionalizacji stanowią w tym
przypadku lex specialis.

Ustawa nie precyzuje tych kwestii. Marszałek
województwa kreuje politykę w dziedzinie
gospodarki
odpadami
na
terenie
województwa.
Stacje przeładunkowe nie są dopuszczone.

2

6.

7.

8.

podmiot wskazany w art. 3a ust. 1 pkt 1
zmienianej
ustawy)
miałby
być
odpowiedzialny
za
zorganizowanie
i sfinansowanie dodatkowej infrastruktury?
Gdzie do momentu powstania regionalnej
instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych winno się przekazywać
zmieszane odpady komunalne, odpady
zielone oraz pozostałości z sortowania
odpadów komunalnych przeznaczonych
do składowania.
Czy w przypadku wybudowania lokalnej
instalacji
do
przetwarzania
odpadów przedsiębiorca, który przekazał
odebrane
zmieszane
odpady
komunalne, zielone oraz pozostałości
z sortowania
odpadów
komunalnych
do instalacji lokalnej a nie regionalnej
będzie podlegał karze zgodnie z art. 9x ust.
1, pkt 3?
Czy prowadzący instalację nie wskazaną
w uchwale
w
sprawie
wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
będzie podlegał karze zgodnie z art. 9
za pkt 1 za odbieranie odpadów spoza
regionu gospodarki odpadami?

Do instalacji przewidzianych do zastępczej
obsługi regionu.

Tak.

Odpowiedzialności
podlega
podmiot
odbierający odpady komunalne, który będzie
dostarczał odpady komunalne do instalacji
niewskazanej jako regionalna.

Plany Gospodarki Odpadami
Przystępując do przetargu na wykonanie
wojewódzkiego planu czy możemy opierać
się
o
obowiązujące
rozporządzenie
w sprawie sporządzania planów gospodarki
odpadami, czy też będzie ono zastąpione
nowym i w jakim czasie.
10. Czy i jeśli tak, to kiedy, zostanie wydane
rozporządzenie (na podst. dodanego
do ustawy o odpadach art. 14d) określające
szczegółowy zakres, sposób i formę
sporządzania
wojewódzkich
planów
gospodarki odpadami?
11. Czy zostanie zaktualizowany Krajowy plan
gospodarki odpadami przed opracowaniem
i uchwaleniem wojewódzkich planów, czy
Kpgo 2014 będzie obowiązywał w czerwcu
2012 r.?
9.

Projekt rozporządzenia ukaże się na stronach
Ministerstwa Środowiska w październiku b.r.

Projekt rozporządzenia ukaże się na stronach
Ministerstwa Środowiska w październiku b.r.

Nie zostanie wydany nowy krajowy plan
gospodarki odpadami.

Regiony gospodarki odpadami
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12. Czy dopuszczalne będzie tworzenie
regionów
wspólnie
z
innymi
województwami z uwagi na położenie
instalacji blisko granicy województwa?

Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki
Odpadami jest to dopuszczalne, ale każdy z
sejmików
województwa
musi
podjąć
stosowne uchwały w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i
uwzględnić to przy określaniu regionów.
Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki
Odpadami w skład regionu mogą wchodzić
gminy z sąsiednich województw, ale każdy z
sejmików
województwa
musi
podjąć
stosowne uchwały w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i
uwzględnić to przy określaniu regionów.

13. Plan Gospodarki Odpadami Województwa
Małopolskiego 2010 założył podział
województwa
na
8
zakładów
zagospodarowania odpadów. W granicach
kilku z zakładów znalazły się gminy
z ościennych województw czy w obecnej
sytuacji
prawnej,
kiedy
uchwała
o wykonaniu planu stanowi akt prawa
miejscowego, istnieje możliwość włączenia
do regionu gmin z ościennych województw.
14. Jak uwzględnić w planie gospodarki Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki
odpadami gminy należące do związku gmin Odpadami w skład regionu mogą wchodzić
w sąsiednim województwie?
gminy z sąsiednich województw, ale każdy z
sejmików
województwa
musi
podjąć
stosowne uchwały w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami i
uwzględnić to przy określaniu regionów.

Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
15. Czy wyznaczając instalację regionalną
do przetwarzania odpadów komunalnych
będzie można wskazać jako jej elementy:
zarówno wszystkie instalacje Zakładu
Zagospodarowania Odpadów (ZZO) jak
i ściśle współpracujące z tym ZZO,
instalację lub instalacje zlokalizowane poza
terenem ZZO, których właścicielem jest
inny podmiot niż ZZO (np. współpracującą
z ZZO instalację produkcji paliwa
alternatywnego zagospodarowująca odpady
komunalne tylko z rejonu obsługi tego
ZZO)? Czy definicja instalacji i zakładu jest
tożsama z definicjami z POŚki?
16. Ustawa określa, iż regionalną instalacją
do przetwarzania odpadów rozumie się
zakład zagospodarowania odpadów o mocy
przerobowej
wystarczającej
do przyjmowania i przetwarzania odpadów
z obszaru zamieszkałego co najmniej 120
tys. mieszkańców oraz zapewniający

Artykuł 1a ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach odsyła do ustawy o
odpadach, a ustawa o odpadach odsyła do
ustawy Prawo Ochrony Środowiska, zatem w
tym przypadku zastosowanie znajduje
definicji „zakładu” z Prawa Ochrony
Środowiska.

Jeżeli na terenie regionu istnieje instalacja do
termicznego
przekształcania
odpadów,
spełniająca kryteria regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, to nie
ma obowiązku budowania instalacji do
biologicznego przetwarzania odpadów.
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termiczne
przekształcanie
odpadów.
W związku z powyższym jeżeli w regionie
istnieje spalarnia, czy obowiązkiem jest
budowa
instalacji
na przetwarzanie
selektywnie zebranych odpadów zielonych
i innych bioodpadów. Należy pamiętać, iż
zgodnie z ustawą z dnia 1 lipca 2011 art. 1,
pkt 5, gmina ustanawia selektywne
zbieranie odpadów komunalnych między
innymi odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji. W związku z powyższym
odpowiedzieć sobie należy na pytanie czy
w momencie jeżeli na terenie regionu
funkcjonuje spalarnia, czy odpady bio
zebrane selektywnie należy przekazywać
do kompostowni czy spalarni.
17. Ustawa z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
nakłada na zarządy województw obowiązek
podziału
województwa
na
regiony
gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze
wskazaniem
regionalnej
instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych.
Głównym problemem stanowi sama
definicja
regionalnej
instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych.
Należy zadać pytanie czy zapewnienie
wszystkich procesów zawartych w definicji
instalacji
tj.
mechaniczno-biologiczne
przetwarzanie
zmieszanych
odpadów
komunalnych, przetwarzanie selektywnie
zebranych odpadów zielonych i innych
bioodpadów jak i składowanie powinno
stanowić jedną instalacje regionalną, czy
każda z instalacji zapewniająca powyższe
procesy ma posiadać statut instalacji
regionalnej.
18. W
definicji
regionalnej
instalacji
do przetwarzania odpadów alternatywnie
do termicznego przekształcania odpadów
wskazano, że zakład regionalny powinien
zapewniać:
a. mechaniczno – biologiczne

W definicji regionalnej instalacji do
przetwarzaniu odpadów komunalnych, przy
wymienianiu procesów, jakie powinna
zapewniać taka instalacja, została użyta
alternatywa rozłączna, co oznacza, że procesy
wymienione w punktach a, b i c definicji nie
muszą być zapewnione łącznie (łącznie, w
ramach jednej instalacji musi być jedynie
zapewniony proces wymieniony w punkcie a
– mechaniczno-biologiczne przetwarzanie
odpadów)

Warunki ze zdania wstępnego powinny być
spełnione łącznie, natomiast punkty a, b i c są
alternatywą rozłączną, co oznacza, że nie
musza
być
spełnione
łącznie.
Z
zastrzeżeniem, że warunki wymienione w
jednym punkcie powinny być spełnione
5

przetwarzanie odpadów,
b. przetwarzanie selektywnie
zebranych
odpadów
komunalnych,
c. składowanie balastu z w/w
procesów.
Czy regionalną instalacją będzie zatem
zakład spełniający jednocześnie wszystkie
warunki punktów a – b (a także określoną
ilość
obsługiwanych
mieszkańców
i wymogi BAT), czy też każda instalacja
przetwarzająca odpady w sposób określony
w minimum jednym z tych punktów? Czy
instalacją regionalną może być zakład
składający się z trzech wymaganych
instalacji,
będących
w
zarządzaniu
3 różnych podmiotów w trzech różnych
lokalizacjach danego regionu?
19. Szczegółowego
wyjaśnienia
wymaga
definicja regionalnej instalacji. Czy
regionalną instalacją będzie instalacja, która
posiada wszystkie usługi wymienione
w pkt. a, b i c? Czy regionalna instalacja
może być każda instalacja wymieniona
w pkt a, b i c ale działające osobno
w regionie? W przypadku gdy w regionie
będą dwa składowiska spełniające warunki
pkt. c to czy każde z nich będzie regionalną
instalacją?
20. Jakie kryteria należy wziąć pod uwagę
wybierając jedną instalację (jednego
przedsiębiorcę) wiodącą w regionie. Co
w momencie gdy do zakładu wiodącego jest
kilku chętnych, w jaki sposób weryfikować
te zakłady. Posiadają na swoim terenie
podobne instalacje.
21. Czy w związku z tym, iż przez region
gospodarki odpadami komunalnymi –
rozumie się „określony w wojewódzkim
planie gospodarki odpadami obszar liczący
co najmniej
150 000
mieszkańców”,
w regionie mogą funkcjonować dwa lub
więcej
niezależnych
zakładów
zagospodarowania odpadów, obsługujące

łącznie.

Warunki ze zdania wstępnego definicji
powinny być spełnione łącznie, natomiast
punkty a, b i c są alternatywą rozłączną, co
oznacza, że nie musza być spełnione łącznie.
Z zastrzeżeniem, że warunki wymienione w
jednym punkcie powinny być spełnione
łącznie.

Ustawa nie wskazuje kryteriów wyboru
wiodącej instalacji. Natomiast należy
uwzględnić art. 16 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 1
lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości
i
porządku
w
gminach.
Województwo zostało upoważnione do
kreowania polityki w zakresie zapewnienia
instalacji.
Na terenie regionu mogą funkcjonować dwie
lub więcej regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, tylko
każda z instalacji będzie musiała odrębnie
spełniać kryteria definicji.
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łącznie powyżej 150 tys. mieszkańców
(dotychczas w WPGO ujęto ZZO
obsługujące obszary, które każde z osobna
nie spełniają kryterium obsługi 150 000
mieszkańców)?
22. I tym samym czy w jednym regionie
gospodarki odpadami mogą funkcjonować
dwie lub więcej instalacji regionalnych,
z których każda z osobna spełnia kryterium
mocy
przerobowej
wystarczającej
do przyjmowania i przetwarzania odpadów
z obszaru zamieszkałego, przez co najmniej
120 tys. mieszkańców, zgodnie z definicją
regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych,
23. Art. 16 ust. 2 i 3 ustawy o zmianie
ustawy(…),
dotyczy
uwzględnienia
w uchwale
w sprawie
wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
wszystkich
spełniających
wymagania
regionalnej funkcjonujących instalacji lub
posiadających
wydane
decyzje
środowiskowe lub decyzje o wzizt w dniu
wejścia w życie ustawy. Zapis dotyczy
także tych instalacji, które zostały
wybudowane, ale nie były planowane we
wcześniejszym
planie
wojewódzkim.
W przypadku występowania na danym
terenie kilku takich instalacji, w tym także
funkcjonującego zakładu przewidzianego
w WPGO jako regionalny, jest pewne, że
strumień odpadów komunalnych będzie
niewystarczający
do
zapewnienia
jednoczesnego funkcjonowania wszystkich
instalacji. Jakie kryteria należy uwzględnić
przy planowaniu przepływu strumienia
odpadów w opisanym przypadku?
24. W jaki sposób w wojewódzkim planie
gospodarki odpadami winno określać się
nieistniejące
(w
momencie
opracowywania
planu)
regionalne
instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych,
czy
w
sposób
szczegółowy technologie i lokalizację
instalacji czy też w sposób ogólny

Na terenie regionu mogą funkcjonować dwie
lub więcej regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, tylko
każda z instalacji będzie musiała odrębnie
spełniać kryteria definicji.

Instalacje, które nie mają zapewnionego
strumienia
odpadów
będą
mogły
funkcjonować częściowo jako regionalne, a
częściowo jako instalacje do zastępczej
obsługi regionu lub sąsiednich regionów.

Planowane instalacje powinny być opisane
szczegółowo – rodzaj instalacji, technologia,
planowane maksymalne moce przerobowe,
lokalizacja na mapie regionu jeśli została
ustalona.
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25. Czy gmina lub gminy wspólnie mogą
przeprowadzić
przetarg
na
wybór
podmiotu,
który
będzie
budował,
utrzymywał i eksploatował instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych,
nie
będącą
instalacją
regionalną
w rozumieniu zapisu pkt 15 c, ust 3 art. 3
ustawy o odpadach, tzn. o mocy
przerobowej mniejszej od wystarczającej
do przyjmowania
i
przetwarzania
odpadów z obszaru zamieszkałego przez
co najmniej 120 000 mieszkańców,
a instalacją lokalną na potrzeby gminy lub
gmin?
26. Jaka będzie procedura sprawdzenia, przed
wpisaniem
do
projektu
uchwały WPGO, czy potencjalna regionalna
instalacja
przetwarzania
odpadów spełnia odpowiednie kryteria
(w szczególności
najlepszej
dostępnej techniki lub technologii oraz
pojemności pozwalającej na przyjmowanie
przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów
do składowania)?
27. W
kontekście
definicji
regionalnej
instalacji,
co
będzie
głównie
ze składowiskami,
które
spełniają
wymagania ochrony środowiska, ale ich
żywotność przewidziana jest na okres
krótszy niż 15 lat (chodzi głównie o małe
gminne składowiska) jak należy je wówczas
uwzględnić w planie i jak zdefiniować. Co
z instalacjami, które nie spełniają definicji
regionalnej instalacji?
28. Jaką rolę w nowym stanie prawnym będą
mogły pełnić składowiska odpadów
komunalnych, nie będące elementem ZZO,
przewidziane w dotychczasowych WPGO
do funkcjonowania do czasu wypełnienia,
które spełniają obecne wymogi dla
składowisk odpadów, a samodzielnie nie
spełniające kryteriów instalacji regionalnej?
Nie
będąc
elementem
instalacji
regionalnych praktycznie nie będą mogły
przyjmować
zmieszanych
odpadów

Gminy mogą budować
ale taka instalacja musi
regionalnej instalacji
odpadów komunalnych.
nie będą mogły być
odpady.

wspólnie instalacje,
spełniać wymagania
do przetwarzania
Jeżeli nie spełni, to
do niej kierowane

Nie ma szczególnej procedury. Należy sądzić,
że przedsiębiorca ubiegający się o wpisanie
takiej instalacji do wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami powinien dostarczyć
wszelkie
dokumenty
potwierdzające
spełnianie kryteriów.

Bez
dodatkowych
inwestycji
(np.
dobudowania instalacji do mechanicznobiologicznego
przetwarzania
odpadów)
można je wyznaczyć jako instalacje do
zastępczej obsługi regionu. W wojewódzkim
planie gospodarki odpadami można tak
zaplanować termin budowy regionalnej
instalacji, tak, aby zapewnić zapełnienie
istniejącego składowiska, będącego instalacją
zastępczą.
Bez
dodatkowych
inwestycji
(np.
dobudowania instalacji do mechanicznobiologicznego
przetwarzania
odpadów)
można je wyznaczyć jako instalacje do
zastępczej obsługi regionu. W wojewódzkim
planie gospodarki odpadami można tak
zaplanować termin budowy regionalnej
instalacji, tak, aby zapewnić zapełnienie
istniejącego składowiska, będącego instalacją
zastępczą.
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komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości
z sortowania
odpadów
komunalnych, które przeznaczone są
do składowania.
29. Na terenie województwa małopolskiego
istnieją regiony na terenie których
funkcjonują w małej odległości od
siebie małe składowiska. Często są to
instalacje, które powstały dzięki wsparciu
finansowym z zewnątrz np. Ekofunduszu
w latach 2003-2004. Należy zastanowić się
czy w ramach jednego regionu mogą
funkcjonować dwa składowiska jako
instalacje regionalne. Problem wynika
z faktu,
iż poszczególne
składowisko
z osobna nie obsłuży regionu 120 tys.
mieszkańców, dodatkowym problemem jest
fakt, iż każde z nich jest wypełnione
do połowy w związku z czym nie wskazane
jest
zamknięcie
składowiska
niedopełnionego.
Jeżeli w ramach jednego "regionu" mogą
funkcjonować 2 składowiska jako instalacje
regionalne istotnym jest czy mogą być
prowadzone przez innych operatorów czy
muszą złączyć się aby stanowić coś
w rodzaju "konsorcjum".
Pragnę zwrócić uwagę iż w trakcie
planowania
"regionów
gospodarki
odpadami" wraz ze wskazaniem w nich
instalacji
regionalnych
napotykamy
na szereg pytań na które nie znamy
odpowiedzi.
Żywię
nadzieję,
iż na spotkaniu 26 września 2011 roku
będzie możliwość uzyskania odpowiedzi
na część z nich co pozwoli na sprawne
tworzenie regionów w województwie.
Pamiętać należy iż każda sytuacja jest inna
gdyż w grę często wchodzi zamknięcie
instalacji która daje miejsca pracy.
30. W
związku
z
coraz
większym
zainteresowaniem instalacjami do produkcji
paliwa alternatywnego zwracam się
z prośbą o poruszenie tej tematyki pod
kątem na ile taka instalacja ma szanse

Bez
dodatkowych
inwestycji
(np.
dobudowania instalacji do mechanicznobiologicznego
przetwarzania
odpadów)
można je wyznaczyć jako instalacje do
zastępczej obsługi regionu. W wojewódzkim
planie gospodarki odpadami można tak
zaplanować termin budowy regionalnej
instalacji, tak, aby zapewnić zapełnienie
istniejącego składowiska, będącego instalacją
zastępczą.

Instalacja ta nie może być regionalną
instalacją
do
przetwarzania
odpadów
komunalnych, gdyż nie spełnia wymagań
definicji.
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31.

32.

33.

34.

35.

spełnić warunki instalacji regionalnej.
Czy po uchwaleniu WPGO będą mogły
w dalszym
ciągu
funkcjonować
istniejące instalacje przetwarzania odpadów
nie
spełniające
kryteriów
instalacji
regionalnej
(np.
Zakład
Higienizacji Odpadów w Lądku Zdroju,
sortownia w Nowej Rudzie).
W związku z obowiązkiem wyznaczenia
instalacji
regionalnej,
która
będzie
obsługiwała przypisane do niej gminy, jak
będzie wyglądać ochrona antymonopolowa
gmin przed windowaniem cen przez
zarządzających daną instalacją regionalną ?
Czy prowadzący regionalną instalację może
przedstawić
różne
kalkulacje kosztów zagospodarowania
zmieszanych
odpadów
komunalnych,
odpadów zielonych oraz pozostałości
z sortowania
odpadów
komunalnych
przeznaczonych
do
składowania
w zależności od składu odpadów (art. 9m)?
Art. 9m.Prowadzący regionalną instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych
jest obowiązany, na wniosek gminy
lub podmiotu
odbierającego
odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości,
przedstawić
kalkulację
kosztów
zagospodarowania zmieszanych odpadów
komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości
z sortowania
odpadów
komunalnych
przeznaczonych
do składowania
Jak tu uwzględnić koszty amortyzacji
instalacji
gdy
jest
to
instalacja
gminy/związku
międzygminnego
w terminie 7 dni od dnia jego złożenia.
Art.3a 1.ww. ustawy zakłada, iż Gminy
realizując
zadania
polegające
na zapewnieniu
budowy,
utrzymania
i eksploatacji
regionalnych
instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych są
zobowiązane do m. in. dokonania wyboru
podmiotu,
który
będzie
budował,
utrzymywał lub eksploatował regionalną

Będą mogły funkcjonować, jako instalacje do
zastępczej obsługi regionu.

Ustawa tego nie określa. Zgodnie z ustawą o
ochronie konkurencji i konsumentów,
zakazane
jest
nadużywanie
pozycji
dominującej.

Tak.

Instalacja powinna znać swoje koszty, także
uwzględniające amortyzację i powinna je
przedstawić w ciągu 7 dni od dnia złożenia
wniosku przez gminę.

Nie mają takiego obowiązku, jeżeli został
spełniony warunek określony w art. 19 ustawy
z dnia 1 lipca 2011 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
„Art. 19 W przypadku instalacji wskazanej w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami
jako zakład zagospodarowania odpadów, dla
której przed dniem wejścia w życie ustawy
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instalację. Rodzi się pytanie czy gminy
mają
obowiązek
przeprowadzenia
przetargu na eksploatacje już istniejącej
instalacji.

wydano
decyzję
o
środowiskowych
uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach
zabudowy i zagospodarowania terenu, lub
której budowa lub eksploatacja rozpoczęła się
przed dniem wejścia w życie ustawy,
przepisów art. 3a ustawy zmienianej w art. 1
nie stosuje się.”

Instalacje do zastępczej obsługi regionu
36. Jakie parametry i kryteria powinna spełniać Nie określono w ustawie kryteriów, jakie
instalacja do zastępczej obsługi regionu?
powinna spełniać instalacja do obsługi
zastępczej regionu. Zatem musi spełniać
wymagania ochrony środowiska oraz
posiadać stosowne decyzje.
37. Czy instalacją do zastępczej obsługi regionu Tak.
może zostać wyznaczona instalacja
zlokalizowana
na
obszarze
innego
województwa?

Wymagania dla MBP
38. Kiedy
zostanie
opublikowane
rozporządzenie (na podstawie art. 4 pkt 4
zmieniającego art. 14 ust. ustawy
o odpadach), dzięki któremu możliwe
będzie
określenie
wymagań
dla
mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych? Jakie
kryteria
odnośnie
mechanicznobiologicznego przetwarzania należy brać
pod
uwagę,
do
czasu
wydania
przedmiotowego rozporządzenia? Czy
sortownia z linią do produkcji paliwa
alternatywnego oraz komposterem jest
przykładem instalacji do mechanicznobiologicznego przetwarzania?

Przekazania do konsultacji społecznych
rozporządzenia w sprawie ustalenia kryteriów
dla
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów komunalnych można
się spodziewać do końca października b.r.
Linia sortownicza z kompostownią jest
instalacją do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów.

39. W związku z obowiązkiem zapewnienia
odpowiedniego poziomu redukcji frakcji bio
ważne
jest
czy
dla
instalacji
do mechaniczno-biologicznego
przetwarzania odpadów zostanie wydane
rozporządzenie, które wskaże wymagania
co do samego procesu jak i wytwarzanych
stabilizatorów.

Minister Środowiska określi wymagania dla
mechaniczno-biologicznego
przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz
wymagania dla odpadów powstających z tych
procesów.

Sprawozdania
40. Art.9r. ust. 2.- „W przypadku gdy Ustawa nie reguluje kto w jakim zakresie
sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q ust. weryfikuje sprawozdania, zarówno marszałek
11

1, jest sporządzone nierzetelnie, marszałek
województwa lub wojewódzki inspektor
ochrony
środowiska
wzywa
wójta,
burmistrza lub prezydenta miasta, który
przekazał
sprawozdanie,
do
jego
uzupełnienia lub poprawienia w terminie 30
dni” – na jakiej podstawie będzie marszałek
z wojewódzkim inspektorem dokonywał
podziału pracy? Kto faktycznie ma
dokonywać weryfikacji sprawozdania?
41. Kto faktycznie winien wzywać
wójta, burmistrza lub prezydenta
miasta o weryfikację sprawozdania,
o którym mowa w art. 9r ust. 2,
marszałek województwa czy wojewódzki
inspektor ochrony środowiska.

jak i wojewódzki inspektor
środowiska
ma
obowiązek
weryfikacji sprawozdania.

ochrony
dokonać

42. Marszałek województwa i wojewódzki
inspektor ochrony środowiska zgodnie z art.
9r znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości (...) będą mieć w obowiązku
weryfikacje
danych
zawartych
w sprawozdaniach rocznych składanych
przez
wójtów,
burmistrzów
lub
prezydentów miast. Dalej, w przypadku,
gdy sprawozdanie zostało sporządzone
nierzetelnie, marszałek województwa lub
wojewódzki inspektor ochrony środowiska
wzywać będzie właściwy organ, który
złożył
sprawozdanie,
do
jego
uzupełnienia lub poprawienia. Proszę o
wyjaśnienie kwestii współpracy pomiędzy
organami
i czy zostanie
odrębnymi
przepisami wyznaczony zakres weryfikacji
przedmiotowych sprawozdań dla marszałka
województwa i wojewódzkiego inspektora
ochrony środowiska.
43. Czy gmina zostanie ukarana jeśli
sprawozdanie
roczne
prześle
do wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska, natomiast do marszałka nie
prześle lub odwrotnie – (art. 9z ust.1
„Gmina, która przekazuje po terminie
sprawozdanie, o którym mowa w art. 9q –
podlega karze pieniężnej w wysokości 100

Ustawa nie reguluje kto winien wzywać do
weryfikacji sprawozdania. Wezwać może
zarówno marszałek jak i wojewódzki
inspektor ochrony środowiska, w zależności
od tego kto uzna, ze taka weryfikacja jest
konieczna.
Nie zostanie wydane rozporządzenie, gdyż w
ustawie nie ma do niego delegacji.

Ustawa nie reguluje kto winien wzywać do
weryfikacji sprawozdania. Wezwać może
zarówno marszałek jak i wojewódzki
inspektor ochrony środowiska, w zależności
od tego kto uzna, ze taka weryfikacja jest
konieczna.

Jest to podstawa do ukarania, gdyż obowiązek
polega na przekazaniu sprawozdania zarówno
marszałkowi
jak
i
wojewódzkiemu
inspektorowi ochrony środowiska.
Jeżeli marszałek nie otrzyma sprawozdania od
gminy zwraca się do wojewódzkiego
inspektora ochrony środowiska o ukaranie
takiej gminy.
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zł za każdy dzień opóźnienia”). Kary za
nieterminowe przekazanie sprawozdania
rocznego nakłada tylko WIOŚ, jeśli
marszałek nie otrzyma sprawozdania
rocznego z którego musi opracować
sprawozdanie roczne województwa w jaki
sposób ma wyegzekwować sprawozdanie?
(czy
przekazuje
informację
do wojewódzkiego inspektora ochrony
środowiska, ten w drodze decyzji wymierza
karę pieniężną czy przekazuje sprawozdanie
do marszałka województwa przesłane przez
gminę ale do WIOŚ (mimo że ustawa mówi
wprost – art. 9q ust.2 - „sprawozdanie jest
przekazywane marszałkowi województwa
i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony
środowiska w terminie do 31 marca…”)
44. Zgodnie z art. 9s znowelizowanej ustawy
o utrzymaniu czystości (...) marszałek
województwa
będzie
zobowiązany
do sporządzenia rocznego sprawozdania
z realizacji
zadań
z
zakresu
gospodarowania
odpadami
komunalnymi, które to przekazywane
będzie ministrowi właściwemu do spraw
środowiska.
W
chwili
obecnej
marszałek
województwa zgodnie z dyspozycją
zawartą w ustawie o odpadach (art. 37,
ust. 6) prowadzi wojewódzką bazę danych,
dotyczącą wytwarzania i gospodarowania
odpadami. Dostęp do wojewódzkiej bazy
danych posiadają min. starosta, wójt,
burmistrz lub prezydent miasta. Zasadnym
wydaje się, zatem pytanie czy planowane
jest włączenie ww. sprawozdawczości
i raportowania
w
struktury
Wojewódzkiego Systemu Odpadowego.
45. Czy przewidziane jest, że informacje oraz
dane na podstawie których marszałek
województwa sporządzi sprawozdanie, będą
gromadzone w „Bazie danych o produktach
i opakowaniach
oraz
o
gospodarce
odpadami BDO” o której mowa w projekcie
nowej ustawy o odpadach? Zgodnie z art. 9s

W nowej ustawie o odpadach jest planowane
włączenie
sprawozdań
z
zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi do
Wojewódzkiego Systemu Odpadowego, a
także ujednolicenie systemu sprawozdań
związanych z gospodarką odpadami. Wtedy
podmioty odbierające odpady komunalne
składałyby tylko sprawozdania kwartalne
wynikające z nowelizacji ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a
nie będą musiały składać sprawozdań
rocznych.

W nowej ustawie o odpadach jest planowane
włączenie
sprawozdań
z
zakresu
gospodarowania odpadami komunalnymi do
Wojewódzkiego Systemu Odpadowego, a
także ujednolicenie i uspójnienie systemu
sprawozdań związanych z gospodarką
odpadami.
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ust. 1 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach marszałek
województwa
jest
obowiązany
do sporządzania rocznego sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi, które w myśl ust.
2
jest
przekazywane
ministrowi
właściwemu
do
spraw
środowiska
w terminie do 15 lipca roku następującego
po roku, którego dotyczy. W ustawie z dnia
1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy
o utrzymaniu
czystości
i
porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw
nie ma na ten temat żadnej wzmianki.
Jedynie w projekcie ustawy o odpadach
z dnia 5 lipca br. w art. 79 ust. 2 pkt. 17
wprowadzono zapis o gromadzeniu
informacji o prowadzących działalność
w zakresie
odbierania
odpadów
komunalnych wraz z informacjami o ilości
odebranych
odpadów
komunalnych,
z podziałem na odbierane selektywnie
i zmieszane, z wyodrębnieniem odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji.
Ponieważ w myśl art. 75 ust 1
projektowanej
ustawy
prowadzący
odbieranie odpadów komunalnych jest
wyłączony z obowiązku sporządzania
rocznego sprawozdanie o wytwarzanych
odpadach i o gospodarowaniu odpadami,
informacje o których mowa art. 79 ust. 2
pkt.
17
powinny
pochodzić
ze sprawozdawczości wynikającej z ustawy
o utrzymaniu
czystości
i
porządku
w gminach.
46. Zgodnie z art. 9n. znowelizowanej ustawy o Tak, planowana jest zmiana rozporządzenia w
utrzymaniu
czystości
(...)
podmiot sprawie zbiorczego zestawienia danych o
odbierający odpady komunalne od odpadach.
właścicieli
nieruchomości
jest
obowiązany
do sporządzenia
kwartalnych sprawozdań, przedmiotowe
sprawozdanie zawierające min. informacje
o
masie
poszczególnych
rodzajów
odebranych
odpadów
komunalnych
przekazywane
będzie
wójtowi,
burmistrzowi lub prezydentowi miasta.
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Ponadto w świetle znowelizowanych
przepisów Marszałek będzie otrzymywał
i weryfikował
roczne
sprawozdania
z realizacji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi (art. 9q i 9r)
składane przez wójtów, burmistrzów lub
prezydentów miast.
Natomiast zgodnie z obowiązującą ustawą
o odpadach (art. 37) w nawiązaniu
do Rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 8 grudnia 2010 roku w sprawie
zakresu informacji oraz wzorów formularzy
służących do sporządzania i przekazywania
zbiorczych zestawień danych o odpadach
(Dz. U. Nr 249, poz. 1674) przedsiębiorca
posiadający zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie odbierania
odpadów komunalnych jest zobligowany
do składania marszałkowi województwa
zbiorczego zestawienia danych o rodzajach
i
ilościach
odebranych
odpadów
komunalnych.
Zatem
szczególnie
w
kontekście
weryfikacji przedmiotowych sprawozdań
proszę o wskazanie czy planowane są
zmiany w sposobie czy zawartości
informacji w zbiorczych zestawieniach
danych o odpadach składanych przez
podmioty marszałkowi województwa.

System gospodarki odpadami komunalnymi w gminie
47. Czy upoważniony przez Burmistrza
"pośrednik" np. w formie osoby prawnej,
jednostki budżetowej gminy, spółki
gminnej może przejąć obowiązki Gminy
nałożone
ww.
ustawą
takie
jak
przygotowywanie
projektów
uchwał
do zatwierdzenia przez radę gminy,
prowadzenie
rejestru
działalności
regulowanej, sprawozdań, przyjmowanie
deklaracji o wysokości opłaty od właścicieli
nieruchomości, zorganizowanie przetargu
na odbieranie odpadów od właścicieli
nieruchomości,
windykacji
należności
i innych wymienionych w ustawie?
48. Jak ustalić liczbę mieszkańców danej

Wydaje się, że zgodnie z art. 39 ustawy o
samorządzie gminnym gmina będzie mogła
powierzać swoje obowiązki jednostkom
organizacyjnym oraz innym podmiotom, z
którymi zawrze umowy.

Na podstawie deklaracji złożonej przez
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nieruchomości?
właściciela nieruchomości.
49. Jak ustalić kwotę opłaty (podatku) za odbiór Kwota opłaty stanowi iloczyn przyjętego
odpadów?
wskaźnika (z art. 6j ust. 1) oraz stawki opłaty.
Stawka opłaty powinna uwzględniać koszty
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i
unieszkodliwiania odpadów, tworzenia i
utrzymania punktów selektywnego zbierania
odpadów, a także kosztów obsługi
administracyjnej systemu.
50. Art. 6j. 1.
W
przypadku Nie ma takich przeliczników i nie będą
nieruchomości, o której mowa w art. 6c ust. dostępne. Gmina sama musi je ustalić
1, opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn:
1) liczby
mieszkańców
zamieszkujących
daną
nieruchomość, albo
2) ilości zużytej wody z danej
nieruchomości, albo
3) powierzchni
lokalu
mieszkalnego
 oraz stawki opłaty ustalonej na
podstawie art. 6k ust. 1.
W
kontekście
dopuszczalnych
i wiarygodnych przeliczników m3 zużytej
wody i m2 powierzchni lokalu mieszkalnego
na kg odpadów komunalnych. Gdzie takie
przeliczniki są lub będą dostępne?
51. w art. 3:
Z ustawy o odpadach wynika, że jest to
zbieranie odpadów i podlegające konieczności
a)
ust. 2 otrzymuje brzmienie:
9) udostępniają
na
stronie uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.
internetowej urzędu gminy
oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty informacje o:
d) punktach
selektywnego
zbierania
odpadów
komunalnych, zawierające:
 firmę,
oznaczenie
siedziby i adres albo
imię, nazwisko i adres
prowadzącego
punkt
selektywnego zbierania
odpadów komunalnych,
 adresy
punktów
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selektywnego zbierania
odpadów komunalnych
na terenie danej gminy,
wraz ze wskazaniem
godzin
przyjmowania
odpadów;
Czy oznacza to, że jest to działalność
gospodarcza
wymagająca
odrębnego
zezwolenia na zbieranie selektywne
odpadów komunalnych? Przez kogo
wydanego? Na podstawie jakich wymagań?
Na jakich warunkach wybierana przez
gminę? itp..
52. Art. 9g. Podmiot odbierający odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości,
który nie działa na podstawie umowy,
o której mowa w art. 6f ust. 1, i nie
świadczy takiej usługi w trybie zamówienia
z wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust.
2, jest obowiązany do osiągnięcia w danym
roku kalendarzowym w odniesieniu do masy
odebranych
przez
siebie
odpadów
komunalnych
poziomów
recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia
i odzysku
innymi
metodami
oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania, określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 3b ust. 2 i art.
3c ust. 2.
Czy chodzi o przedsiębiorcę wpisanego
do rejestru prowadzonego przez wójta….. ?,
jeśli tak to co z wymaganiami dotyczącymi
wpisu do tego rejestru ? Analogicznie
w przypadku art. 9h.
53. Jak gmina wiejska ma postępować
z odpadami zielonymi, jeśli na jej terenie
odpady te zostają w niemalże 100%
wykorzystane
przez
mieszkańców
we własnym
gospodarstwie
lub
zagospodarowane
w
inny
sposób
we własnym
zakresie.
Jak
zgodnie
z prawem zwolnić te osoby z obowiązku
selektywnego oddawania tych odpadów, nie

Chodzi o przedsiębiorcę wpisanego do
rejestru działalności regulowanej na terenie
danej gminy (prowadzonego przez wójta,
burmistrza, prezydenta miasta), który odbiera
odpady
od
właścicieli
nieruchomości
nieobjętych gminnym systemem gospodarki
odpadami komunalnymi.

Takie odpady nie są uwzględnione w
ewidencji gminnej jako odpady wytworzone.
Trwają prace nad projektem rozporządzenia w
sprawie poziomów ograniczenia masy
odpadów
ulegających
biodegradacji
przekazywanych do składowania oraz
sposobów ich obliczania. W trakcie prac nad
rozporządzeniem rozważany jest także
problem wliczania odpadów kierowanych do
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narażając jednocześnie gminy na karę
pieniężną
i
jednocześnie
osiągnąć
określone poziomy recyklingu i odzysku.
54. W jaki sposób zostanie uszczelniony system
opłat produktowych aby środki te brały
udział w rozwijaniu systemu zbierania
i zagospodarowania
odpadów,
które
powstały z produktów i opakowań objętych
opłatą produktową (w chwili obecnej
mieszkaniec płaci raz za opakowanie i drugi
raz za odpad)

sporządziła:

przydomowych kompostowników.

Koszty systemu zbierania i zagospodarowania
odpadów opakowaniowych są po stronie
przedsiębiorców. Gmina może być partnerem
w
zakresie
pozyskiwania
odpadów
opakowaniowych. W świetle obecnych
przepisów
szczegółowa
weryfikacja
sprawozdań przedsiębiorców z realizacji
obowiązków we współpracy z organami
kontrolnymi
może
wyeliminować
nieprawidłowości. Znowelizowane przepisy
ustalą obowiązek zbierania 50% odpadów
opakowaniowych z gospodarstw domowych.
Uszczelnią system poprzez nowe rozwiązania
(rejestry audyty, kary, itd.)

Warszawa, dnia 21.09.2011 r.

Emilia Kołaczek
Specjalista
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