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Generalne cele Grupy Roboczej GO 

w 2014 r.

I. Wykorzystanie Sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju” jako

platformy dyskusji odnośnie kluczowych kwestii dotyczących

gospodarki odpadami, m.in. nowej perspektywy finansowej UE,

planów gospodarki odpadami oraz bieżących problemów;

II. Konsultowanie w ramach Grupy dokumentów dotyczących prac

związanych z utworzeniem nowej bazy danych o odpadach;

III. Wymiana informacji z zakresu gospodarki odpadami między

organami administracji publicznej podczas spotkań

- stan realizacji przepisów prawnych (praktyczna realizacja)

- występujące problemy związane z realizacją przepisów prawnych;

IV. Zlecanie i nadzór merytoryczny nad ekspertyzami z zakresu

gospodarki odpadami w ramach krajowej sieci organów

środowiskowych i instytucji zarządzających funduszami unijnymi

„Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju”
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Działania grupy w 2014 r.

Spotkania w 2014 r. (4): 

• 7 lutego

• 13 lutego

• 29 kwietnia 

• 17-19 listopada 2014 r. (wraz z wizytą  

w zakładach gospodarki odpadami)
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Działania grupy w 2014 r.

Prace związane z realizacją ekspertyz (cz.1):

1. Ekspertyza "Wytyczne dotyczące ustalenia maksymalnych

i minimalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami

komunalnymi z analizą kosztów gospodarki odpadami

komunalnymi, ponoszonych przez gminę”.

2. Prace związane z przetargiem III etapu ekspertyzy mającej na celu

przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów

komunalnych (MBP) wytypowanych w ramach realizacji II etapu

ekspertyzy.
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Działania grupy w 2014 r.

Prace związane z realizacją ekspertyz (cz. 2):

3. Prace związane z opiniowaniem dokumentacji opracowanej w ramach

przedsięwzięcia pn. „Wsparcie eksperckie informatyczne w zakresie

utworzenia bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce

odpadami (BDO).”

4. Opiniowanie materiałów merytorycznych dotyczących Bazy danych

o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami.
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Działania grupy w 2014 r.

Prace związane z realizacją ekspertyz (cz. 2):

5. Zakończenie prac związanych z opracowaniem Krajowego programu

zapobiegania powstawaniu odpadów (KPZPO).

KPZPO został przyjęty w dniu 26 czerwca br. przez Radę Ministrów,

a następnie przekazany do KE.

(spełnienie kryterium 3 warunku ex ante: opracowano i przekazano KE

program zapobiegania powstawaniu odpadów, zgodnie z wymogami art. 29

dyrektywy 2008/98/WE)
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7 lutego 2014 r.

Tematy:

• wojewódzkie plany gospodarki odpadami,

• strategia zagospodarowania komunalnych osadów

ściekowych,

• baza danych o odpadach,

• sprawozdania RP z realizacji przepisów UE w 2014 r. oraz

• wykorzystanie EMAS w nowych przepisach o odpadach
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Działania grupy w 2014 r.

Spotkania



Działania grupy w 2014 r.

Spotkania

13 lutego 2014 r. 

– z udziałem ekspertów z uczelni wyższych i laboratoriów

Tematy:

• Procedury przeprowadzania badań 

międzylaboratoryjnych dotyczących analizy 

składu morfologicznego odpadów komunalnych.
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Działania grupy w 2014 r.
Spotkania

29 kwietnia 2014 r. - spotkanie z udziałem Grupy Roboczej

ds. monitorowania realizacji krajowego planu gospodarki

odpadami.

Temat:

• Zagospodarowanie odpadów pochodzących

z procesów oczyszczania spalin powstających

w wyniku spalania odpadów komunalnych.
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Działania grupy w 2014 r.
Spotkania

17-19 listopada 2014 r. - spotkanie z wizytą w trzech

zakładach zagospodarowania odpadów

Tematyka:

• wizyta w zakładach gospodarki odpadami,

• realizacja przepisów ustawy o gospodarce opakowaniami

i odpadami opakowaniowymi,

• plany gospodarki odpadami,

• baza danych.
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Działania grupy w 2014 r.
Spotkania

17-19 listopada 2014 r. - spotkanie z wizytą w trzech

zakładach zagospodarowania odpadów

Zakład Gospodarki Odpadami S.A. w Bielsku Białej - obecnie jest

jednym z najnowocześniejszych zakładów do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania odpadów w Polsce, posiadającym

status RIPOK

sortownia - 70 000 Mg/rok,

kompostownia - 25 000 Mg/rok,

spełnia wymogi najlepszych dostępnych technologii (BAT)
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Działania grupy w 2014 r.
Spotkania

17-19 listopada 2014 r. - spotkanie z wizytą w trzech

zakładach zagospodarowania odpadów

IMP POLOWAT sp. z o.o. - instalacja do recyklingu odpadów

PET, PP, PE współfinansowana ze środków UE i NFOŚiGW:

W procesie produkcyjnym wykorzystywane są posortowane na

kolory i sprasowane butelki PET.

Linia wstępnej segregacji butelek PET

Linia płatkowania, oczyszczania i mycia

Wytłaczarka (stopienie polimeru do postaci nitek, cięcie na

granulki)

Laboratorium przyzakładowe (jakość uzyskanego wyrobu)

Płatek, regranulat – produkcja włókien poliestrowych, taśm PET,

folii PET, butelek PET, samochodowych pasów bezpieczeństwa,

wypełnień tapicerki meblowej
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Działania grupy w 2014 r.
Spotkania

17-19 listopada 2014 r. - spotkanie z wizytą w trzech

zakładach zagospodarowania odpadów

Spółka z o.o. "BESKID" - zakład gospodarki odpadami

komunalnymi w Żywcu

Kompostownia do przetwarzania selektywnie zbieranych

odpadów zielonych i innych bioodpadów - RIPOK
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Działania grupy w 2014 r.
Ekspertyzy

Ekspertyza

Wytyczne dotyczące ustalenia maksymalnych i minimalnych stawek

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z analizą kosztów

gospodarki odpadami komunalnymi, ponoszonych przez gminę.

- analiza kosztów gospodarki odpadami komunalnymi ponoszonych przez gminy (o różnej

specyfice i różnym modelu zagospodarowania odpadów komunalnych),

- opracowanie wytycznych dotyczących sposobu ustawowego wyznaczenia maksymalnych

i minimalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wynikających z art. 6k

ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.

U. z 2013 r., poz. 1399)).

Cel:

- dostarczenie danych do wykonania wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 28

listopada 2013 r. w zakresie ustawowego ustalenia górnych stawek opłat za

gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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Działania grupy w 2014 r.
Ekspertyzy

Aktualny etap prac nad realizacją ekspertyzy :

Wytyczne dotyczące ustalenia maksymalnych i minimalnych

stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

z analizą kosztów gospodarki odpadami komunalnymi,

ponoszonych przez gminę.

Ekspertyza została przekazana do GDOŚ w dniu 27 października

2014 r.
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Działania grupy w 2014 r.
Ekspertyzy

Ekspertyza

Prace związane z przetargiem na III etapu ekspertyzy mającej na celu

przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

(MBP) wytypowanych w ramach realizacji II etapu ekspertyzy

(Zamówienie publiczne nr 19/GDOŚ/2014)

Cele:

- przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do mechaniczno-

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)

wytypowanych w ramach realizacji II etapu ekspertyzy MBP (Załącznik Nr 4 Raportu

końcowego II etapu ekspertyzy „Wykaz instalacji mechaniczno biologicznego

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, w których ostaną

przeprowadzone badania odpadów w ramach III etapu ekspertyzy”).
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Działania grupy w 2014 r.
Ekspertyzy

Wykonanie III etapu ekspertyzy mającej na celu przeprowadzenie

badań odpadów w 20 instalacjach do mechaniczno-biologicznego

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych (MBP)

wytypowanych w ramach realizacji II etapu ekspertyzy

(Zamówienie publiczne nr 19/GDOŚ/2014)

Cele:

- przygotowanie oceny stosowanych rozwiązań pod kątem osiągnięcia celów i spełnienia

wymagań wynikających z obecnie obowiązującego prawodawstwa unijnego i krajowego,

- analiza porównawcza zastosowanych rozwiązań prawnych i technologicznych w Polsce z

innymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej,

- wskazanie rekomendowanych i nierekomendowanych rozwiązań techniczno-

technologicznych oraz propozycji zmian na podstawie przeprowadzonych badań.
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Działania grupy w 2014 r.
Ekspertyzy

Aktualny etap prac nad realizacją ekspertyzy :

Wykonanie III etapu ekspertyzy mającej na celu

przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych

odpadów komunalnych (MBP) wytypowanych w ramach

realizacji II etapu ekspertyzy

Przedłużono termin związania ofertą o 60 dni, tj. do dnia 17

grudnia 2014r. w ramach postępowania o udzielenie zamówienia

publicznego, z uwagi m.in. na:

- długotrwałą procedurę postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego wynikającą z konieczności

zastosowania procedury unijnej,

- równoległe prace związane z wydłużeniem projektu Sieci

i zapewnieniem jej finansowania.
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Działania grupy w 2014 r.
Ekspertyzy

Ekspertyza

Prace związane z opiniowaniem dokumentacji opracowanej w ramach

przedsięwzięcia pn. „Wsparcie eksperckie informatyczne w zakresie

utworzenia bazy danych o produktach, opakowaniach i gospodarce

odpadami (BDO).”

Cel:

- analiza dokumentacji opracowanej wskutek opiniowania materiałów

merytorycznych pod kątem informatycznym  przygotowanie podstawowych

wymagań dla wykonania BDO - 2014
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Plan działania na 2015 r.

1. Udział w pracach związanych z tworzeniem Bazy

danych o produktach i opakowaniach oraz o

gospodarce odpadami.

2. Zlecanie i nadzór merytoryczny nad ekspertyzami z

zakresu gospodarki odpadami

3. Spotkania dotyczące bieżących problemów

dotyczących gospodarki odpadami
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Łucja Dec, 

Departament Gospodarki Odpadami

Warszawa, 9 grudnia 2014 r.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


