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STANOWISKO NR 28
KONWENTU MARSZAŁKÓW WOJEWÓDZTW RP
z dnia 23 listopada 2016 roku
w sprawie przyspieszenia prac związanych z opiniowaniem wojewódzkich planów gospodarki
odpadami oraz uzgadnianiem planów inwestycyjnych przez Ministra Środowiska
Konwent Marszałków Województw RP apeluje o przyspieszenie prac związanych z opiniowaniem
wojewódzkich planów gospodarki odpadami oraz uzgadnianiem planów inwestycyjnych przez Ministra
Środowiska. Uchwalenie w terminie do końca 2016 roku wojewódzkich planów gospodarki odpadami
uwzględniających plany inwestycyjne jest kluczowe dla wypełnienia warunku ex-ante w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, a tym samym umożliwienia współfinansowania inwestycji ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Do momentu przyjęcia
zaktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami nie będzie możliwe wsparcie projektów
w zakresie gospodarki odpadami (z wyjątkiem projektów dotyczących selektywnej zbiórki), które są
działaniami kluczowymi do osiągnięcia przyjętych celów, w tym wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcia wymaganych poziomów przygotowania do ponownego użycia
i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.
Zgodnie z art. 35 ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2013 r., poz. 21,
z późn. zm.), wojewódzki plan gospodarki odpadami powinien być zgodny z krajowym planem gospodarki odpadami i służyć realizacji zawartych w nim celów. Mimo podjętych starań związanych z przygotowaniem dokumentów na szczeblu regionalnym, działania związane z kolejnymi etapami opracowania projektów WPGO były uzależnione od uchwalenia krajowego planu gospodarki odpadami. Należy przy tym podkreślić, że Kpgo wskazuje cele i kierunki działań w zakresie gospodarki odpadami,
które powinny być ujęte w wojewódzkich planach gospodarki odpadami. Ponadto obejmuje pełen zakres zadań koniecznych do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w sposób zapewniający
ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości i uwarunkowania ekonomiczne oraz
poziom technologiczny istniejącej infrastruktury oraz obowiązek uwzględnienia w WPGO potrzebnej
infrastruktury dotyczącej zagospodarowania odpadów.
Mimo pierwotnie deklarowanego terminu uchwalenia krajowego planu gospodarki odpadami
do końca 2015 roku, ostatecznie Rada Ministrów przyjęła Krajowy plan gospodarki odpadami (Kpgo
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2022) uchwałą nr 88 z dnia 1 lipca 2016 r., której publikacja nastąpiła dopiero dnia 11 sierpnia 2016 r.
Opóźnienie w uchwaleniu i opublikowaniu Krajowego planu gospodarki odpadami 2022, znacznie
utrudniło prace nad aktualizacją planów wojewódzkich oraz uniemożliwiło ich uchwalenie w terminie
przewidzianym przez obowiązujące przepisy prawa, tj. do 30 czerwca 2016 roku.
W stosunku do projektu aKpgo z dnia 9 marca 2016, zapisami którego kierowano się przygotowując projekty WPGO, do Kpgo 2022 wprowadzone zostały nowe cele oraz zapisy mające istotny wpływ
na kształt planów wojewódzkich. Zapisy te dotyczą osiągnięcia redukcji składowania odpadów komunalnych do 10% do 2030 r. oraz poddania recyklingowi 65% odpadów komunalnych do 2030 (w projekcie Kpgo z 9 marca 2016 r. znajdował się wyłącznie zapis dotyczący poddania recyklingowi 60%
odpadów komunalnych do 2025 r.). Doprecyzowano również zapisy dotyczące konieczności dostosowania mocy przerobowych instalacji do prognozowanej masy odpadów (redukcja nadwyżki mocy
przerobowych instalacji). Powyższe zapisy Kpgo 2022 wraz z uwagami Ministra Środowiska
do poszczególnych projektów, spowodowały konieczność dostosowania dokumentów regionalnych,
a także wymusiły ograniczenia w inwestycjach wskazywanych w planach inwestycyjnych, w szczególności w zakresie składowisk. Kwestia ograniczenia rozbudowy składowisk budzi niepokój województw,
ze względu na to, że obecnie dominującą metodą zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych jest technologia mechaniczno-biologicznego przetwarzania (MBP), w wyniku której powstają
odpady wymagające unieszkodliwiania przez składowanie. Samorządy województw są świadome
konieczności wdrożenia działań związanych z redukcją masy składowanych odpadów, jednakże wymaga to czasu niezbędnego do podjęcia zarówno prac legislacyjnych na szczeblu krajowym, jak
i zmian technologicznych dotyczących przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Dlatego
mimo już podjętych działań, w tym związanych z modernizacją instalacji MBP w kierunku zwiększenia
odzysku frakcji materiałowej zawartej w zmieszanych odpadach komunalnych, w dwunastoletniej perspektywie objętej procedowanymi planami niezbędna będzie rozbudowa lub budowa nowych składowisk odpadów.
W kontekście procedury uchwalania wojewódzkich planów gospodarki odpadami należy jeszcze
zauważyć, że zgodnie z art. 37 ust. 2 ustawy o odpadach, zarządy województw są zobowiązane
do przedłożenia projektów zaktualizowanych wojewódzkich planów gospodarki odpadami, w celu
uchwalenia, sejmikom województw, nie później niż na miesiąc przed upływem terminu aktualizacji.
Mając to na uwadze oraz fakt, że projekt planu inwestycyjnego wymaga obligatoryjnego uzgodnienia
z ministrem właściwym do spraw środowiska, a także deklaracje Ministerstwa dotyczące współpracy
z województwami w zakresie procedury uzgadniania planów, Konwent Marszałków Województw RP
apeluje o maksymalne skrócenie terminów opiniowania i uzgadniania planów tak, aby możliwe było
ich przyjęcie przez sejmiki do końca roku.
Przedmiotowe stanowisko kieruje się do Ministra Środowiska.
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