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Przyjęty harmonogram działań GR

1) Stworzenie platformy dyskusji nt. nowych projektów aktów 

prawnych dotyczących gospodarki odpadami – niezwłocznie, 

2) Rozpoznanie zakresu tematycznego szkoleń skierowanych

dla administracji samorządowej oraz WIOŚ z zakresu

prawidłowej gospodarki odpadami, w tym w związku z

nowymi przepisami prawnymi – 2011,

3) Określenie wytycznych dotyczących ustalania wysokości i

formy zabezpieczenia roszczeń dla decyzji w zakresie

gospodarki odpadami – realizacja i termin uzależnione będą od

dostępnych środków finansowych,
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Przyjęty harmonogram działań GR

4) Przegląd instalacji, m.in. mechaniczno-biologicznego

i termicznego przetwarzania odpadów komunalnych, spalarni

odpadów medycznych, instalacji do produkcji paliw

alternatywnych, instalacji do przetwarzania osadów

ściekowych oraz opracowanie „bestpractices” w odniesieniu

do instalacji MBP – realizacja i termin uzależnione od dostępnych

środków finansowych,

5) Aktualizacja poradników po wejściu w życie nowych

przepisów prawnych w zakresie gospodarki odpadami, np.

ustawy o odpadach (np. aktualizacja poradnika nt.

wydawania decyzji w zakresie gospodarki odpadami –
realizacja i termin uzależnione będą od dostępnych środków

finansowych i od wejścia w życie nowych przepisów.
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Działania GR w roku 2011

Spotkania w 2011 r.

8 lutego - I posiedzenie GR

4 marca

5 kwietnia

26 października 
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Działania GR w roku 2011

Spotkania w 2011 r.

8 lutego - I posiedzenie GR

Określenie zasad pracy Sekretariatu Sieci

Zaprezentowanie uwag i sugestii KE z zakresu funkcjonowania

Sieci i roli poszczególnych grup roboczych

Powołanie przedstawiciela GR oraz sekretarza GR

Przedstawienie planowanych zmian prawnych w gospodarce

odpadami (prace legislacyjne toczące się na szczeblu krajowym

oraz na forum Unii Europejskiej),

Omówienie kluczowych tematów z zakresu działania GR, w tym

zlecanie prac ekspertom zewnętrznym, szkolenia dla administracji

samorządowej.
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Działania GR w roku 2011

Spotkania w 2011 r.

4 marca

Dyskutowano nad planowanymi zapisami w projektowanych aktach

prawnych z zakresu gospodarki odpadami (ustawa o odpadach,

ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach oraz niektórych innych ustaw) - analiza i omówienie uwag

oraz propozycji zapisów zgłoszonych przez członków GR, ustalono

kształt zapisów).

5 kwietnia

Analizie zostały poddane materiały przygotowane przez

Ministerstwo Środowiska oraz Główny Inspektorat Ochrony

Środowiska zawierające uwagi do projektu ustawy o odpadach.
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Działania GR w roku 2011

Spotkania w 2011 r.

26 października 

Spotkanie Grupy roboczej oraz Zespołu monitorującego

realizację Krajowego planu gospodarki odpadami

Temat: Odpady wtórne powstające w wyniku termicznego

przekształcania odpadów komunalnych w spalarniach

odpadów
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Działania GR w roku 2011

Realizacja harmonogramu w 2011 r.

1) Stworzenie platformy dyskusji nt. nowych projektów aktów 

prawnych dotyczących gospodarki odpadami – niezwłocznie, 

Działanie realizowano w ramach spotkań GR, wymiany

e – mailowej.

8



Działania GR w roku 2011

Realizacja harmonogramu w 2011 r.

2) Rozpoznanie zakresu tematycznego szkoleń skierowanych

dla administracji samorządowej oraz WIOŚ z zakresu

prawidłowej gospodarki odpadami, w tym w związku

z nowymi przepisami prawnymi – 2011,

26 września 2011 r. – zorganizowano spotkanie

informacyjno - szkoleniowe z przedstawicielami urzędów

marszałkowskich oraz WIOŚ dotyczące zmian przepisów

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

Następne spotkanie zaplanowano na 15 grudnia 2011 r.
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Działania GR w roku 2011

Realizacja harmonogramu w 2011 r.

2)Rozpoznanie zakresu tematycznego szkoleń skierowanych dla

administracji samorządowej oraz WIOŚ z zakresu prawidłowej

gospodarki odpadami, w tym w związku z nowymi przepisami

prawnymi – 2011,

Rozpoznano potrzebę:

Seminarium dotyczące ocen oddziaływania na środowisko

w zakresie postępowania z odpadami wtórnymi powstającymi w

wyniku termicznego przekształcania odpadów komunalnych w

spalarniach odpadów dla przedstawicieli Generalnej Dyrekcji

Ochrony Środowiska i Regionalnych Dyrekcji Ochrony

Środowiska
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Działania GR w roku 2011

Realizacja harmonogramu w 2011 r.
3)Określenie wytycznych dotyczących ustalania wysokości i formy

zabezpieczenia roszczeń dla decyzji w zakresie gospodarki odpadami

4)Przegląd instalacji oraz opracowanie „bestpractices” w zakresie

gospodarki odpadami w odniesieniu do instalacji MBP

Ekspertyza mająca na celu przegląd instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów istniejących w Polsce oraz

opracowanie z uwzględnieniem wyników przeglądu wytycznych do

budowy nowych lub rozbudowy (w tym modernizacji dostosowawczej)

istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania

odpadów, ze wskazaniem rekomendowanych rozwiązań techniczno-

technologicznych
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Działania GR w roku 2011

W ramach ekspertyzy:

wskazanie rekomendowanych i nierekomendowanych rozwiązań

techniczno-technologicznych pod kątem wypełnienia przez Polskę

obowiązków wynikających z dyrektywy Rady 1999/31/ WE z dnia 26

kwietna 1999 roku w sprawie składowania odpadów;

wskazanie kosztów budowy i eksploatacji danego przedsięwzięcia,

opracowanie poradnika zawierającego zestawienie

rekomendowanych rozwiązań technologicznych wraz ze

wskazaniem ich efektywności ekologicznej;

określenie wytycznych dotyczących ustalenia wysokości i formy

zabezpieczenia roszczeń w przypadku instalacji mechaniczno –

biologicznego przetwarzania odpadów,
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Działania GR w roku 2011

I etap ekspertyzy, m.in..

• Opracowanie wykazu instalacji do mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpadów istniejących w Polsce,

• Wariantowe określenie sposobów przeprowadzenia przeglądu

instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

komunalnych oraz opracowanie jednolitej listy kontrolnej dla

wszystkich przeglądanych instalacji celem ich obiektywnej oceny w

zakresie osiąganych efektów ekologicznych,

• Określenie kosztów i sporządzenie harmonogramu rzeczowo –

finansowego wykonania ekspertyzy (przeglądu i poradnika

dotyczącego rekomendowanych rozwiązań technologicznych)
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Działania GR w roku 2011

I etap ekspertyzy

W wyniku przetargu wyłoniono Wykonawcę:

Grontmij s.p. z o.o. z Poznania

1 grudnia br. podpisano umowę

Odbiór I części realizowanej w ramach I etapu pracy

zaplanowano na koniec grudnia br.
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Działania na 2012 r. 

oraz lata 2013 - 2015

1. Kontynuacja działań realizowanych w 2011 r.

2. Spotkania dotyczące problematyki gospodarki odpadami,

3. Seminaria dla administracji w zakresie nowych regulacji

prawnych z zakresu gospodarki odpadami

4. Opracowanie wytycznych jako wskazówek dla administracji

i przedsiębiorców w zakresie gospodarki odpadami
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DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


