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Cele generalne Grupy w 2019 r.

I. Poszerzanie wiedzy odnośnie kluczowych kwestii dotyczących gospodarki odpadami, m.in.:

• nowej perspektywy prawnej Unii Europejskiej,

• znowelizowanych przepisów prawa,

• technik i technologii instalacji do przetwarzania odpadów.

II. Wymiana wiedzy, opinii, doświadczeń, najlepszych praktyk pomiędzy podmiotami
tworzącymi siec krajową z zakresu gospodarki odpadami .

III. Wymiana informacji i korzystanie z wiedzy państw członkowskich UE.

IV. Zlecanie i nadzór merytoryczny nad ekspertyzami z zakresu gospodarki odpadami.
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Spotkania Grupy
Zaplanowano 4 spotkania w 2019 r.:

– I kwartał (jednodniowe) – siedziba Ministerstwa Środowiska -
zrealizowane

– II kwartał (czterodniowe) – wizyta studyjna zagraniczna -
zrealizowane,

– II kwartał (jednodniowe) - spotkanie w sprawie ekspertyzy -
zrealizowane

– III kwartał (trzydniowe) – województwo lubuskie - zrealizowane
w IV kwartale

– IV kwartał (trzydniowe) –– województwo zachodniopomorskie -
niezrealizowane
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Tematyka spotkań, efekty 

1) Omówienie kwestii problemowych i wątpliwości w zakresie stosowania
znowelizowanych przepisów o odpadach oraz o ochronie środowiska.

Spotkanie wspólne członków GR ds. Gospodarki Odpadami oraz GR ds. Pozwoleń
Zintegrowanych z udziałem przedstawicieli MŚ. Omówiono problemowe
zagadnienia wynikające ze znowelizowanych przepisów prawa:

• ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych
innych ustaw oraz

• ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska
oraz ustawy o odpadach.

Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie wdrażania znowelizowanych
przepisów prawa.
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Tematyka spotkań, efekty 
2) Poznanie hiszpańskiego modelu gospodarki odpadami.

• Wprowadzanie gospodarki o obiegu zamkniętym w Hiszpanii (GOZ).

• Rozszerzona odpowiedzialność producentów wprowadzających opakowania
(ROP).

• Efektywność zastosowanych rozwiązań w zakresie odbierania i przetwarzania
odpadów komunalnych w Barcelonie.

• Odbiór odpadów pojazdami zasilanymi gazem ziemnym i energią elektryczną.

• Termiczne przekształcanie odpadów: gazyfikacja, piroliza.

• Rozwiązania organizacyjno -administracyjno – kontrolne i ich skuteczność.
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Tematyka spotkań, efekty 
2) Poznanie hiszpańskiego modelu gospodarki odpadami, cd.

• Kompleksowe przetwarzanie odpadów komunalnych w Madrycie (mbp,
biogazownia, spalarnia, składowisko)

 Zapoznanie się z problemami we wdrażaniu GOZ .

 Poznanie kierunków działań i ich efektów w kwestii ROP.

 Poznanie mocnych i słabych stron w związku z zastosowanymi technologiami
przetwarzania odpadów oraz odbiorem odpadów.

 Uwzględnienie zdobytej wiedzy w działalności członków Sieci, np. w tworzeniu
prawa, planowaniu, wydawaniu decyzji, prowadzeniu akcji informacyjno -
edukacyjnych
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Tematyka spotkań, efekty 
3) Omówienie wyników ekspertyzy pt.: „Opracowanie propozycji rozwiązań
dotyczących procedury 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 oraz zasad wyboru właściwego sposobu i technologii
przeprowadzenia remediacji”.

Na spotkaniu przedstawicieli Grupy Roboczej ds. gospodarki Odpadami oraz Grupy
ds. Szkód w Środowisku przedstawiono sposób modelowania migracji
zanieczyszczeń w glebie, ziemi i wodach podziemnych oraz wzór formularza
służącego do uzyskania obrazu oceny występowania znaczącego zagrożenia dla
zdrowia ludzi i stanu środowiska.

Omówiono także procedurę postępowania przy ustalaniu dopuszczalnej zawartości
w glebie i ziemi substancji powodującej ryzyko innej, niż normowana w
rozporządzeniu MŚ z dnia 1.09.2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny
zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Poszerzenie wiedzy w zakresie możliwości oceny występowania znaczącego
zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska.
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Tematyka spotkania, efekty

4) Omówienie problematycznych przepisów prawa oraz wizytowanie instalacji do
przetwarzania odpadów.

 Rozporządzenie REACH a odpady – gdzie tkwią problemy.

 KPA, BDO, udostępnianie informacji o środowisku w kontekście RODO.

 Omówienie przygotowywania ekspertyzy pt.: „Emisja zanieczyszczeń do
powietrza z instalacji do mechanicznego i mechaniczno-biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych w kontekście wymagań
wynikających z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE) 2018/1147 z dnia 10 sierpnia
2018r. ustanawiającej konkluzje dotyczące najlepszych dostępnych technik
(BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów zgodnie z dyrektywą
parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE” ,

 Omówienie procesu przygotowania do wdrożenia BDO i rodzące się
wątpliwości w kontekście znowelizowanych przepisów o odpadach ,

 wizytowanie spalarni odpadów niebezpiecznych, w tym medycznych i
weterynaryjnych oraz poubojowych, a także instalacji do składowania i
przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne.
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Tematyka spotkania, efekty

Poszerzenie i ugruntowanie wiedzy w zakresie stosowania przepisów prawa.

Skonfrontowanie wiedzy teoretycznej z rzeczywistym obrazem funkcjonowania
danego zakładu.

Poznanie rozwiązań organizacyjnych, prawnych, technicznych i technologicznych w
ujęciu zalet i wad.

Uwzględnienie zdobytej wiedzy w działalności członków Sieci, np. w tworzeniu
prawa, planowaniu, wydawaniu decyzji, postanowień.
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Ekspertyzy w 2020 r.

Planowane zlecenie realizacji ekspertyzy pt.:

1) „Emisja zanieczyszczeń do powietrza z instalacji do mechanicznego i

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych

w kontekście wymagań wynikających z Decyzji Wykonawczej Komisji (UE)

2018/1147 z dnia 10 sierpnia 2018r. ustanawiającej konkluzje dotyczące

najlepszych dostępnych technik (BAT) w odniesieniu do przetwarzania odpadów

zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE”.

2) „Opracowanie analiz do przygotowania projektów aktualizacji krajowego i

wojewódzkich planów gospodarki odpadami".
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PLAN DZIAŁAŃ NA 2020 R.

Zaplanowano 3 spotkania w 2020 r.:

– I kwartał (dwudniowe) – Warszawa

– II kwartał (trzydniowe) –– województwo zachodniopomorskie

– III kwartał (czterodniowe) – wizyta studyjna zagraniczna
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PLAN DZIAŁAŃ NA 2020 R.

– I kwartał – Warszawa

1. „Symbioza przemysłowa, zapobieganie powstawaniu odpadów oraz działania na rzecz
gospodarki o obiegu zamkniętym – kierunki działań”.

2. Potrzeby inwestycyjne w nowej perspektywie finansowej UE 2021-2027.

3. Znowelizowane w 2019 r. przepisy o odpadach, skutki dla administracji oraz
przedsiębiorców, w tym wybrane kwestie problemowe.

4. Odpady żywności - zapobieganie ich powstawaniu oraz sposoby monitorowania tego
procesu. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności.

5. Rekultywacja składowisk w kontekście wydawania decyzji o zamknięciu składowiska oraz
procedury wykonania zastępczego.

6. Opłaty podwyższone za korzystanie ze środowiska w zakresie magazynowania i
składowania odpadów.
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PLAN DZIAŁAŃ NA 2020 R.

– II kwartał– województwo zachodniopomorskie

1. „Implementacja znowelizowanych dyrektyw w zakresie gospodarki odpadami”.

2. „Rola WPGO w kontekście zmian definicji RIPOK, zniesienia regionów gospodarki
odpadami komunalnymi oraz orzecznictwa sądów administracyjnych dotyczących
wyznaczania instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych”.

3. „Zmiany legislacyjne w gospodarce odpadami i ich wpływ na działanie samorządu
województwa”.

4. „Gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym sprawozdawczość o odebranych
odpadach komunalnych”.

5. Prowadzenie BDO, funkcjonalność modułu sprawozdawczego, doświadczenia i

praktyki stosowane przy obsłudze systemu.

6. Wizytowanie lokalnych oraz regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów, w tym
spalarni odpadów komunalnych oraz PSZOK-ów. 14



PLAN DZIAŁAŃ NA 2020 R.

– III kwartał – wizyta studyjna zagraniczna

1. Wizytacja instalacji, w których zachodzi recykling odpadów pochodzących z
gospodarstw domowych oraz przemysłu, w tym instalacji do recyklingu tworzyw
sztucznych

2. Postępowanie z frakcją palną wydzieloną z odpadów komunalnych, w tym
paliwami alternatywnymi.

3. Uzyskiwanie biogazu z odpadów i jego wykorzystanie.

4. Technologie przetwarzania bioodpadów.

5. Metody podnoszenia efektywności pozyskiwania „surowców” do recyklingu.

6. Doświadczenia w zakresie uzyskiwania wysokich poziomów recyklingu odpadów
komunalnych.
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Dziękuję za uwagę  
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Świętokrzyskiego w Kielcach


