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Generalne cele Grupy Roboczej GO 

w 2016 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. 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;

III. 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 2016 r.

Spotkania w 2016 r. (4): 

• 28 stycznia

• 26 kwietnia

• 26 września

• 7-9 listopada
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28 stycznia 2016 r.

tematy:

• Dyskusja na temat projektu aktualizacji Krajowego planu

gospodarki odpadami, w tym omówienie zgłoszonych w trybie

roboczym uwagi i sposobu ich uwzględnienia.
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Działania grupy w 2016 r.

Spotkania



Działania grupy w 2016 r.

Spotkania

26 kwietnia 2016 r. 

Tematy:

• Informacja o stanie prac nad projektem Krajowego planu

gospodarki odpadami,

• Problematyka dotycząca tworzenia wojewódzkich planów

gospodarki odpadami, w tym m.in.

- dyskusja na temat sporządzania planów inwestycyjnych,

- omówienie zagadnień zgłoszonych przez członków Grupy

roboczej.
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Działania grupy w 2016 r.

Spotkania

26 września 2016 r.

Tematy:

• Stan prac nad aktami prawnymi prowadzonymi przez DGO,

• Aktualizacja wojewódzkich planów gospodarki odpadami,

w tym:

- uwagi MŚ do projektów wpgo i planów inwestycyjnych,

- finansowanie projektów z zakresu gospodarki odpadami

z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz

z Regionalnych Programów Operacyjnych,

- pozostałe zagadnienia zgłoszone przez członków Grupy.
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Działania grupy w 2016 r.

Spotkania

7-9 listopada 2016 r. (Sandomierz, Stalowa Wola, Rzeszów)

Spotkanie połączone z wizytą w zakładach przetwarzania

odpadów (m.in. MBP uwzgledniająca beztlenowe przetwarzanie

odpadów podsitowych , w której oprócz odpadów komunalnych

zagospodarowane są odpady z działalności ogrodniczej)
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Działania grupy w 2017 r.

Tematyka zaproponowana przez członków Grupy roboczej:

• zapobieganie powstawaniu odpadów i dążenie do gospodarki

o obiegu zamkniętym (działania podejmowane są w innych krajach

i ewentualnie zaplanowanie wizyty studyjnej),

• rozszerzona odpowiedzialność producenta, w szczególności

wprowadzających opakowania - rozwiązania stosowane w innych

krajach UE, w tym finansowania systemów zbierania

i przetwarzania odpadów opakowaniowych ze strumienia odpadów

komunalnych,
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Działania grupy w 2017 r.

Tematyka zaproponowana przez członków Grupy roboczej 

cd.:

• termiczne przekształcanie odpadów (m.in. technologie zgazowania

i pirolizy),

• rozwiązania techniczne, zgodne z rozporządzeniem w sprawie

składowisk odpadów.
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Działania grupy w 2017 r.

Propozycje wyjazdów studyjnych:

• Zakłady przetwarzania odpadów na terenie kraju

• Systemy gospodarki odpadami w innych krajach

10



Działania grupy w 2016 r.
Ekspertyzy

Ekspertyza mająca na celu analizę możliwości wprowadzenia

w Polsce systemu kaucyjnego na opakowania napojów (prace nad

ekspertyzą zainicjowano w IV kw. 2016 r.).

Zakres pracy będzie obejmował:

- analizę systemów kaucyjnych dla opakowań stosowanych w państwach

członkowskich Unii Europejskiej (UE),

- przegląd prawa krajowego i UE w zakresie możliwości wprowadzenia

systemu kaucyjnego dla opakowań,

- przegląd działających w Polsce nieobowiązkowych systemów kaucyjnych

dla opakowań,

- analizę wprowadzenia w Polsce systemu kaucyjnego dla opakowań,

- analizę kosztów funkcjonowania obowiązkowego systemu kaucyjnego dla

opakowań w Polsce,

- opracowanie propozycji zmian prawnych wprowadzających w Polsce

system kaucyjny dla opakowań.
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Działania grupy w 2016 r.

Ekspertyzy

Procedura oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia

ludzi lub stanu środowiska w przypadku stwierdzenia przekroczenia

dopuszczalnych zawartości substancji powodujących ryzyko w glebie,

ziemi lub wodach gruntowych (prace nad ekspertyzą zainicjowano

w IV kw. 2016 r.).
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Warszawa,5 grudnia 2015 r.

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


