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BILANS ODPADÓW 

• Ile możemy spalić w budowanych spalarniach? 

• Dlaczego spalarnie zostały zapisane w nowelizacji jako 
ponadregionalne 



BILANS ODPADÓW 

W obecnie budowanych spalarniach można spalać 
900 tys. ton na rok w planowanych spalarniach ok. 1,5 mln t/r   
 
Cementownie mogą przyjąć od 1,2 – 2 mln t/r 
Potencjał  produkcyjny SRF wynosi 4,5 – 6 mln t/r 
 
Pamiętajmy o problemie zagospodarowania frakcji kalorycznej po 
01.01.2016 



NOWE WPGO 

• Nowe Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami są bardzo istotne 
dla tworzenia spójnego systemu. 

• Konieczność uzgadniania planów przez MŚ 

• Konieczność wzmocnienia systemu poprzez budowę i wykorzystanie 
już istniejących PSZOK (wg danych MŚ na 2014 w Polsce 
wybudowanych lub wyodrębnionych zostało 1676 PSZOK’ów) 

 

 

 



EDUKACJA I INFORMACJA 

• Konieczne jest zintensyfikowanie działań edukacyjnych i 
informacyjnych zarówno na szczeblu krajowym jak i gminnym 

• Wprowadzenie standardów selektywnej zbiórki odpadów, 
określenie minimum. 

• Utworzenie jednoznacznego przekazu, że odpady komunalne nie 
mogą być inaczej traktowane niż woda i ścieki. Jeżeli mieszkaniec 
jest w stanie zaakceptować racjonalną  opłatę za wodę i ścieki to 
dlaczego odpady komunalne wyłączone są z tego katalogu opłat? 

• Kryterium niskiej ceny nie może być jedyną przesłanką do 
podejmowania działań na poziomie samorządu w stosunku do 
mieszkańca  



KONTROLA 

• Reforma systemu kontroli 

• Kontrola na poziomie gmin 

• Sfederalizowanie służb kontrolnych 

• Baza Danych o Odpadach    
      
    

 



STRATEGIA GOSPODARKI  

ODPADAMI 

• Mamy zobowiązania w stosunku do KE, które warunkują postępowanie 
legislacyjne na poziomie krajowym 

• Brak spełnienia określonych warunków będzie skutkował utratą środków 
ze strony UE na wsparcie dla gospodarki odpadami w Polsce 

• Konieczne jest rozpoczęcie prac nad długofalową gospodarką odpadami 
w Polsce. Strategia musi uwzględniać kierunki zmian ustalane przez KE, 
zmiany w dostępnych technologiach przetwarzania odpadów, 
wprowadzenia ewentualnych, dodatkowych systemów jak system 
depozytowy lub wprowadzenie zwiększonej odpowiedzialności 
producenta. 

• Należy zwracać szczególną uwagę na prace KE  w zakresie gospodarki 
obiegowej.  



STRATEGIA GOSPODARKI  

ODPADAMI 

• Zasady stosowania In House 

• Optymalne wykorzystanie regionów gospodarki odpadami, regiony 
wokół RIPOK 

• Rozszerzenie wykorzystania związków międzygminnych, 
uprzywilejowanie ustawowe dla tego typu rozwiązań 



STRATEGIA GOSPODARKI  

ODPADAMI 

• Racjonalizacja planowania inwestycji w oparciu o prognozowane skutki 
ekonomiczne budowy i eksploatacji instalacji regionalnych 

• Realna ocena kosztów prowadzonej gospodarki odpadami w odniesieniu do 
opłat wnoszonych przez mieszkańca, powszechne objęcie opłatami 
nieruchomości niezamieszkałych  

• Zwiększenie nacisku na przyspieszenie prac nad rozszerzoną 
odpowiedzialnością producenta 

• Uszczelnienie systemu na poziomie gminy w celu uniknięcia działań 
patologicznych: przekodowywanie odpadów, wywóz odpadów komunalnych 
poza granice regionu, magazynowanie odpadów z naruszeniem prawa czego 
skutkiem będzie przetworzenie lub utylizacja zastępcza. 

• Zwiększenie prac nad działaniami promocyjnymi na rzecz mieszkańca w celu 
uzyskania akceptacji społecznej dla racjonalnej ceny odbioru i przetwarzania  
odpadów komunalnych. 



DZIĘKUJĘ  

ZA UWAGĘ 


