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NAJWAŻNIEJSZE PYTANIA

1. Po co tworzymy plan? 

W celu zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego województwa (instalacje) i ochrony 
środowiska oraz wydatkowania środków publicznych na realizację przedsięwzięć 
inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, które są potrzebne.

2. Co chcemy osiągnąć? 

W ramach zapewnienia bezpieczeństwa ekologicznego i ochrony środowiska, chcemy 
stworzyć wystarczającą sieć instalacji do przetwarzania odpadów w szczególności 
odpadów komunalnych.

3. Jakie są kierunki rozwoju województwa?

Cele strategiczne wynikające ze Strategii rozwoju województwa świętokrzyskiego :

 Koncentracja na ekologicznych aspektach rozwoju regionu (cel operacyjny: 
dokończenie infrastruktury komunalnej). 

 Koncentracja na rozwoju obszarów wiejskich.

 Koncentracja na poprawie infrastruktury regionalnej.

4. Kto będzie przygotowywał plan?

 Pracownicy Urzędu zajmujący się gospodarką odpadami.
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SKUTKI ZAPISÓW WPGO

 Budowa instalacji potrzebnych (nie rozwijamy województwa albo poszczególnych 
regionów w kierunku „zagłębia odpadowego”),

 umożliwienie ich finasowania wskazanych przedsięwzięć ze środków publicznych,

 odmowa wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na 
budowę, pozwolenia zintegrowanego lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w 
tym obiekcie (art. 38a ustawy o odpadach) w przypadkach instalacji do przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do 
składowania pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP) zmieszanych odpadów komunalnych, 
gdy nie została ona ujęta w WPGO).
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SKUTKI ZAPISÓW WPGO
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W WPGO woj. świętokrzyskiego nie planuje się budowy kolejnych instalacji do 
sortowania odpadów lecz wykorzystanie mocy przerobowych istniejących mbp
(części mechanicznej) do wtórnej segregacji.

W WPGO zaplanowano utworzenie centrów sieci napraw i ponownego użycia w 
ramach PSZOK (w celu kumulacji przedsięwzięcia odpadowych w jednym miejscu). 



Zgodnie z art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach, rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin do wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.

WPGO WPŁYW NA KREOWANIE SYSTEMU

5

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy oraz inne
wymagania wynikające z WPGO

1. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i pozostałości z sortowania mogą być 
zagospodarowywane wyłącznie w ramach Regionu do którego należy gmina w 
regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) wskazanych do 
obsługi danego regionu.

2. Zorganizowanie systemu odbioru i napraw rzeczy używanych, w  ramach PSZOK.

3. Sukcesywne wdrażanie w gminach selektywnego zbierania i odbierania odpadów zielonych 
i innych bioodpadów, do 2025 r.

1. Zorganizowanie takiego systemu, który prowadziłby do osiągniecia 60% poziomu recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia łącznej masy odpadów komunalnych do 2025 r. 



WPGO WPŁYW NA KREOWANIE SYSTEMU
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1. Podział województwa na regiony i przynależność gmin do
poszczególnego regionu.

2. Wprowadzony w gminie system zbierania i odbierania odpadów
komunalnych powinien korelować z funkcjonującymi w danym regionie
instalacjami do przetwarzania odpadów komunalnych.



WPGO WPŁYW NA KREOWANIE SYSTEMU
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W zależności od zastosowanych rozwiązań systemowych (technologicznych) danego
zakładu przetwarzania odpadów różne będą potrzeby dotyczące dostarczanego
strumienia odpadów.
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FUNKCJONUJĄCE RIPOK
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