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Generalne cele GR

1. Stworzenie platformy dyskusji nt. nowych

projektów aktów prawnych dotyczących

gospodarki odpadami

2. Spotkania dla administracji dotyczące bieżącej

problematyki z zakresu gospodarki odpadami

3. Opracowanie wytycznych i ekspertyz w zakresie

gospodarki odpadami
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Działania grupy w 2013 r.

Spotkania w 2013 r. (6): 

4 marca 

18 kwietnia

20 czerwca

20 września

24 października (2)

12-13 grudnia – planowane wraz z wizytą 

w Zakładzie zagospodarowania odpadów

3



Działania grupy w 2013 r.

Prace związane z realizacją ekspertyz:

- tematyka dot. instalacji MBP

- tematyka dot. składowisk odpadów

- tematyka dot. zapobiegania powstawaniu 

odpadów
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4 marca 2013 r.

Tematy:

• Programy zapobiegania powstawaniu odpadów (wymagania

dyrektywy w sprawie odpadów)

• Warunkowość ex ante (kryteria warunkowości oraz sposoby

oceny przez KE spełnienia warunków)

• Składowiska odpadów (m.in. sprawozdanie z wdrażania

dyrektywy składowiskowej)

• Perspektywy finansowania ze środków NFOŚiGW

przedsięwzięć w zakresie gospodarki odpadami (programy

priorytetowe, zasady udzielania dofinansowania)
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Spotkania



4 marca 2013 r. cd.

Tematy:

• Finansowanie gospodarki odpadami z funduszy UE

w latach 2014-2020 oraz wykorzystanie środków w obecnej

perspektywie

• Omówienie odpowiedzi na pytania przekazane przez

urzędy marszałkowskie m.in. w zakresie postępowania w

sprawach wszczętych przed wejściem w życie nowej

ustawy o odpadach, planów gospodarki odpadami,

sprawozdawczości i bazy danych o odpadach
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Działania grupy w 2013 r.
Spotkania

18 kwietnia 2013 r. – wraz z Grupą roboczej do spraw 

monitorowania realizacji krajowego planu gospodarki odpadami 

Tematy:

• Skład morfologiczny odpadów komunalnych w 

latach 2007-2012 w Polsce według województw,

• Pobieranie, przechowywanie i przesyłanie oraz 

wstępne przygotowywanie próbek odpadów do 

badań” oraz oznaczanie składu morfologicznego
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Działania grupy w 2013 r.
Spotkania

20 czerwca 2013 r. - spotkanie otwierające z Wykonawcą

ekspertyzy mającej na celu opracowanie Krajowego programu

zapobiegania powstawaniu odpadów

Temat:

Koncepcja opracowania projektu Krajowego programu

zapobiegania powstawaniu odpadów i harmonogram prac
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Działania grupy w 2013 r.
Spotkania

20 września 2013 r. - spotkanie z Wykonawcą II etapu

ekspertyzy dotyczącej przeglądu instalacji do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów istniejących w Polsce

Tematyka:

Uzgodnienie harmonogramu pracy i weryfikacja pytań

zawartych w liście kontrolnej opracowanej w I ETAPIE

przeglądu instalacji do mechaniczno-biologicznego

przetwarzania odpadów istniejących w Polsce oraz

opracowanie wytycznych do budowy nowych lub

rozbudowy istniejących instalacji mechaniczno -

biologicznego przetwarzania odpadów
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Działania grupy w 2013 r.
Spotkania

21 października 2013 r. – 2 spotkania:

1.Spotkanie z Wykonawcą ekspertyzy mającej na celu

opracowanie krajowego programu zapobiegania

powstawaniu odpadów

2. Spotkanie z Wykonawcą II etapu ekspertyzy

mającej na celu przeglądu instalacji do

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

istniejących w Polsce
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Działania grupy w 2013 r.
Spotkania

21 października 2013 r. – spotkanie z Wykonawcą

ekspertyzy mającej na celu opracowanie krajowego programu

zapobiegania powstawaniu odpadów

Tematyka:

Omówienie wersji roboczej II etapu prac nad

ekspertyzą dotyczącą opracowania Krajowego

programu zapobiegania powstawaniu odpadów

(analiza zgłoszonych uwag)
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Działania grupy w 2013 r.
Spotkania

21 października 2013 r. – Spotkanie z Wykonawcą II etapu

ekspertyzy mającej na celu przeglądu instalacji do

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów

istniejących w Polsce

Tematyka:

Omówienie postępów prac i rozwiązanie

pojawiających się trudności w realizacji zadania,

a także dalszych działań w ramach realizacji

ekspertyzy dotyczącej przeglądu instalacji do

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów
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Działania grupy w 2013 r.
Spotkania

12 – 13 grudnia 2013  - zaplanowane

Spotkanie wraz z wizytą w Zakładzie

Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych Orli

Staw w miejscowości Ceków koło Kalisza
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Działania grupy w 2013 r.
Spotkania

12 grudnia 2013  - zaplanowane Wykłady i dyskusja

Tematy:

• Przyszłe działania w zakresie wojewódzkich planów

gospodarki odpadami

• Sprawozdania z wojewódzkich planów gospodarki 

odpadami

• Wstępny plan działań do realizacji utworzenia nowej 

bazy danych BDO 

• Ustawa o gospodarce opakowaniami i odpadami 

opakowaniowymi - nowe obowiązki przedsiębiorców 

i administracji w zakresie opakowań  
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Działania grupy w 2013 r.
Spotkania

13 grudnia 2013  - zaplanowane

Wizyta w Zakładzie"Orli Staw", 

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych "Orli Staw",

który obsługuje około 320 tysięcy mieszkańców. Inwestycja ta

zrealizowana została przez powołany w tym celu Związek

Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina", który skupia

20 miast i gmin z terenu województw wielkopolskiego i

łódzkiego. Zakład ten działa opierając się na selektywnej

zbiórce odpadów komunalnych, dalszym wysortowaniu z nich

surowców wtórnych w sortowni, kompostowaniu odpadów

ulegających biodegradacji i składowaniu balastu. Zakład

wybudowany został przy pomocy funduszu przedakcesyjnego

ISPA utworzonego w celu dostosowania się do przepisów Unii

Europejskiej w zakresie ochrony środowiska oraz

infrastruktury transportowej.
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Działania grupy w 2013 r.
Ekspertyzy

Ekspertyza

Wytyczne do przygotowania planu awaryjnego dla

składowisk odpadów – zakończenie prac

Konieczność opracowania wytycznych wynika ze zmian wprowadzonych

ustawą z dnia 22 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz

niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 28, poz. 145) dotyczących zmiany

zakresu instrukcji eksploatacji składowiska odpadów (wprowadzenie

obowiązku określania planu awaryjnego, w szczególności na wypadek

wykrycia zmian w jakości wód gruntowych z powodu emisji substancji ze

składowiska odpadów (art. 53 ust. 2 pkt 15 i ust. 4 pkt 14), co miało na

celu dostosowanie prawodawstwa polskiego do przepisów unijnych.
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Działania grupy w 2013 r.
Ekspertyzy

Wytyczne do przygotowania planu awaryjnego dla

składowisk odpadów:

Podstawowe przepisy prawa polskiego i UE regulujące

obowiązek przygotowania planu awaryjnego dla składowisk

odpadów

Najważniejsze wymagania dotyczące składowania odpadów

Elementy planu awaryjnego dla składowisk odpadów

Wytyczne dotyczące przygotowania planu awaryjnego

Rozpoznanie potencjalnych sytuacji awaryjnych, określenie

czynników zdarzeń awaryjnych

Propozycja działań, jakie należy podjąć, aby wyeliminować

źródła zagrożenia lub co najmniej ograniczyć ich negatywny

wpływ
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Działania grupy w 2013 r.
Ekspertyzy

Zakończenie prac nad realizacją ekspertyzy :

Wytyczne do przygotowania planu awaryjnego dla

składowisk odpadów

Prace odebrano na początku 2013 r.

Dostępna jest na stronie GDOŚ
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Działania grupy w 2013 r.
Ekspertyzy

Prace nad II etapem ekspertyzy mającej na celu przegląd instalacji do

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów istniejących w

Polsce - zakończenie II etapu planowane jest na 10 grudnia br.

W ramach II etapu wykonano m.in.:

 weryfikację i aktualizację wykazu instalacji MBP, opracowanego

w ramach I etapu ekspertyzy

 ankietyzację wszystkich istniejących w Polsce instalacji MBP, z

wykorzystaniem listy kontrolnej - razem 123 instalacje

 wizytacja 73 instalacji - celem była m.in. weryfikacja danych i

informacji zawartych w ankietach

 przygotowanie listy 20 instalacji MBP, w których zostaną

przeprowadzone badania odpadów w ramach realizacji III etapu

ekspertyzy.
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Działania grupy w 2013 r.
Ekspertyzy

W ramach kolejnego III etapu ekspertyzy - zostaną

przeprowadzone badania odpadów.

Realizacja II i następnie III etapu ekspertyzy ma na celu

przygotowanie oceny stosowanych rozwiązań pod kątem

osiągnięcia celów i spełnienia wymagań wynikających

z obecnie obowiązującego prawodawstwa unijnego

i krajowego
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Działania grupy w 2013 r.
Ekspertyzy

Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów

Praca realizowana była w 2 etapach:

Etap 1 obejmował m.in.:

analizę zapisów Kpgo 2014 w kontekście dyrektywy

Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE oraz przegląd

wytycznych KE dotyczących zapobiegania powstawaniu

odpadów a także programów i inicjatyw opracowanych i

podejmowanych w innych krajach Unii Europejskiej w tym

zakresie.
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Działania grupy w 2013 r.
Ekspertyzy

Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów

Praca realizowana była w 2 etapach:

Etap 2 obejmował m.in.:

przygotowanie opracowania końcowego stanowiącego

Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów,

stanowiący realizację wytycznych zawartych w dyrektywie

2008/98/WE, uwzględniającego kwestie zapobiegania

powstawaniu odpadów, zarówno na poziomie krajowym oraz

wojewódzkim.
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Działania grupy w 2013 r.
Ekspertyzy

Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów

Dokument w grudniu zostanie skierowany do uzgodnień

wewnątrzresortowych.

Kolejne działania:

Konsultacje społeczne – styczeń

Uzgodnienia międzyresortowe – styczeń/luty

KSE – luty

Przekazanie do KE - luty
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Plan działania na 2014 r.

1.Kontynuacja działań realizowanych w 2013 r.

2.Opracowanie ekspertyz z zakresu gospodarki

odpadami

3.Spotkania dot. nowych aktów prawnych

i bieżących problemów (w tym szczególności dot.

nowej Bazy danych o produktach i opakowaniach oraz

gospodarce odpadami)

4.Tłumaczenia dokumentów

5.Wizyty studyjne
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Łucja Dec, 

Departament Gospodarki Odpadami

Warszawa, 10 grudnia 2013 r.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


