Materiały dla słuchaczy CHM.05 – 20.02.2021r.

Z przedmiotu: Organizacja prac w ochronie środowiska –

zagospodarowanie odpadów i rekultywacja gleb.

TEMAT: Plany gospodarki odpadami na poziomie
centralnym i regionalnym.

W celu stworzenia w kraju zintegrowanej i wystarczającej sieci instalacji i urządzeń do
odzysku i unieszkodliwiania odpadów spełniających wymagania określone w przepisach o
ochronie środowiska, stworzono system planów gospodarki odpadami opracowywanych
kolejno od krajowego, poprzez wojewódzkie, powiatowe i gminne. Plany stanowią część
odpowiednich programów ochrony środowiska.
Plany gospodarki odpadami na każdym z poziomów (kraj, województwo, powiat, gmina)
określają:
1) analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami na obszarze, dla którego jest sporządzany
plan, w tym informacje na temat:
a) istniejących środków służących zapobieganiu powstawaniu odpadów i oceny ich
użyteczności,
b) rodzajów, ilości i źródeł powstawania odpadów,
c) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom odzysku, również w
instalacjach położonych poza terytorium kraju,
d) rodzajów i ilości odpadów poddawanych poszczególnym procesom unieszkodliwiania,
również w instalacjach położonych poza terytorium kraju,

e) istniejących systemów gospodarowania odpadami, w tym również zbierania odpadów,
f ) rodzajów, rozmieszczenia i mocy przerobowych instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych, w tym olejów odpadowych i innych odpadów niebezpiecznych, oraz odpadów
objętych szczegółowymi przepisami,
g) identyfikacji problemów w zakresie gospodarki odpadami, w tym oceny potrzeby
tworzenia nowych lub zmiany systemów zbierania odpadów oraz budowy dodatkowej
infrastruktury służącej gospodarowaniu odpadami, zgodnie z zasadą bliskości, oraz, w razie
potrzeby, realizacji inwestycji w celu zaspokojenia istniejących potrzeb, a także zamknięcia
istniejących obiektów przeznaczonych do gospodarowania odpadami, uwzględniające, w
razie potrzeby, podstawowe informacje charakteryzujące z punktu widzenia gospodarki
odpadami obszar, dla którego jest sporządzany plan gospodarki odpadami, a w szczególności
położenie geograficzne, sytuację demograficzną, sytuację gospodarczą oraz warunki
glebowe, hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogące mieć wpływ na lokalizację istniejących
instalacji gospodarowania odpadami;
2) prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym wynikające ze zmian
demograficznych i gospodarczych;
3) przyjęte cele w zakresie gospodarki odpadami z podaniem terminów ich osiągnięcia, w
tym cele dotyczące zapobiegania powstawaniu odpadów i ograniczania ilości odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowisko odpadów;
4) kierunki działań w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz kształtowania
systemu gospodarki odpadami, podejmowanych dla osiągnięcia celów, o których mowa w
pkt 3, w tym:
a) rozwiązania dotyczące olejów odpadowych i innych odpadów niebezpiecznych oraz
odpadów objętych szczegółowymi przepisami w zakresie gospodarki odpadami,
b) określenie polityki w zakresie gospodarki odpadami, wraz z planowanymi technologiami i
metodami, lub polityki w zakresie postępowania z odpadami powodującymi problemy w
gospodarowaniu odpadami, w tym środków zachęcających do selektywnego zbierania
bioodpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich sfermentowanej biomasy,
przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska,
stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych z bioodpadów przy
zachowaniu wysokiego poziomu ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska,
c) w razie potrzeby określenie kryteriów lokalizacji obiektów przeznaczonych do
gospodarowania odpadami oraz mocy przerobowych przyszłych instalacji do przetwarzania
odpadów;

5) harmonogram, określenie wykonawców i sposobu finansowania zadań wynikających z
przyjętych kierunków działań, o których mowa w pkt 4;
6) informację o strategicznej ocenie oddziaływania planu na środowisko;
7) określenie sposobu monitoringu i oceny wdrażania planu pozwalającego na określenie
sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie;
8) streszczenie w języku niespecjalistycznym.
Plany gospodarki odpadami obejmują wszystkie rodzaje odpadów powstających na obszarze
danej jednostki administracyjnej oraz przywożonych na jej obszar. W szczególności obejmują
odpady komunalne z uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji, odpady
opakowaniowe, odpady z budowy, remontów i rozbiórki obiektów budowlanych oraz
infrastruktury drogowej, opony oraz odpady niebezpieczne, w tym pojazdy wycofane z
eksploatacji, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, PCB, azbest, odpady medyczne i
weterynaryjne, oleje odpadowe, baterie i akumulatory.
Aktualny Krajowy plan gospodarki odpadami 2014 został przyjęty uchwałą Nr 217 Rady
Ministrów z dnia 24 grudnia 2010 r. w sprawie „Krajowego planu gospodarki odpadami
2014” (M. P. Nr 101, poz. 1183).

TEMAT: Wpływ planów gospodarki odpadami
na decyzje administracyjne.

1. Wpływ planów na decyzje administracyjne.
Zapisy planów gospodarki mają bezpośredni wpływ na możliwość uzyskania decyzji
administracyjnych w zakresie gospodarowania odpadami. Każda z decyzji w zakresie
gospodarowania odpadami wymaga, aby zamierzony sposób postępowania był zgodny z
planami gospodarki odpadami.
Ustawa o odpadach jednoznacznie zobowiązuje organy ochrony środowiska do odmowy:


wydania pozwolenia na wytwarzanie odpadów, jeżeli zamierzony sposób gospodarki
odpadami jest niezgodny z przepisami z zakresu gospodarki odpadami,



wydania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi lub
decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, jeżeli zamierzony sposób
gospodarki odpadami jest niezgodny z planami gospodarki odpadami,



wydania zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie, zbieranie lub transport odpadów,
jeżeli zamierzony sposób gospodarki odpadami jest niezgodny z planami gospodarki
odpadami.

3. Wpływ planów na inwestycje w ochronie środowiska.

Należy pamiętać, że przedsięwzięcia związane z unieszkodliwianiem odpadów mogą być
realizowane z udziałem środków z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jedynie
pod warunkiem, że przedsięwzięcia te zostały ujęte w planie gospodarki odpadami. Taka
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współfinansowanych ze środków UE w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, jak
Funduszu Spójności. W obecnie realizowanej perspektywie finansowej programy operacyjne
w działaniach dedykowanych ochronie środowiska wymagają, aby zapewniona została
zgodność z programami ochrony środowiska, których integralną częścią są plany gospodarki
odpadami.

2. Plany a obowiązki posiadacza odpadów.
Każdy posiadacz odpadów jest obowiązany do postępowania z odpadami w sposób
zgodny

z planami gospodarki odpadami. Odpady mogą być poddawane

odzyskowi lub procesom odzysku zgodnie z zapisami planów gospodarki odpadami,
niezgodność z planem skutkuje odmową zezwolenia na prowadzenie działalności w
tym zakresie.

