
Data:2017-07-20

Pan
prof. dr. hab. Jan Szyszko 
Minister Środowiska 
ul. Wawelska 52/54 
00-922 Warszawa

Slasnoijsny Ponrut H i s n / y f i n t !

Jako
 przesyłam 

wspólnie wypracowany wniosek o wystąpienie z inicjatywą zmiany ustawy 
o odpadach w zakresie funkcjonowania instalacji zastępczych do zagospodarowania 
odpadów.

Jednocześnie zwracam się z prośbą o poparcie niniejszej inicjatywy.

C p e u a  iCfrullA,

O trz y m u ją :
1. A d re s a t
2. a /a



 

Ustrzyki Dolne, 29.06.2017 r.

Wniosek o wystąpienie z inicjatywą zmiany ustawy o odpadach w zakresie 

funkcjonowania instalacji zastępczych do zagospodarowania odpadów

 zwraca się z prośbą o wystąpienie z inicjatywą 

ustawodawczą w sprawie przesunięcia terminu wejścia w życie art. 4a ust. 35 ustawy 

o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.), 

określający definicję instalacji przewidzianej do zastępczej obsługi regionu 

gospodarki odpadami (RGO). Zgodnie z brzmieniem ww. przepisu instalacje 

zastępcze nie mające statusu regionalnej instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych (RIPOK), które obecnie obsługują część regionów, utracą z dniem 

30 czerwca 2018 r., możliwość dalszego funkcjonowania.

W związku z tym zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu wejścia 

w życie ww. artykułu na koniec funkcjonowania obecnej perspektywy finansowej UE, 

czyli na koniec 2020 roku.

Uzasadnienie
Instalację zastępcze obsługujące obecnie regiony, które przewidzenie 

są w planie inwestycyjnym stanowiącym załącznik WPGO do rozbudowy i uzyskania 

statusu RIOPK będą mogły być rozbudowane po uzyskaniu dofinansowania 

z Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO). Uruchomienie dofinansowania 

projektów z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi, będzie możliwe m.in. 

po otrzymaniu z Komisji Europejskiej potwierdzenia spełnienia warunków ex-ante, 

o których mowa w art. 19 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 

1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące 
funduszy, w tym Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz 

ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące tych funduszy, a także uchylającego 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006, określonych dla Celu Tematycznego 6- 

Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami w zakresie dotyczącym gospodarki odpadami . Na dzień



1 marca 2017 r. nie było uzgodnionych pięć WPGO, a w jednym z województw nie 

zakończono procesu uchwalania takiego planu.

Taki stan rzeczy blokuje wydanie ostatecznej opinii w sprawie spełnienia przez 

Polskę warunku 6.2 (opinia dotyczy Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022). 

Komisja Europejska zaznaczyła jednocześnie, iż ocena spełnienia całego warunku 

zostanie podjęta po otrzymaniu raportu o spełnieniu wszystkich pozostałych części 

planu działania -  dotyczy to w szczególności szesnastu WPGO wraz z planami 

inwestycyjnymi, gdyż ocena spełnienia warunku będzie uwzględniać również aspekt 

ponadregionalności instalacji.

Środki przeznaczone na dofinansowanie projektów mogą zostać uruchomione 

dopiero po uzgodnieniu przez Komisję Europejską WPGO dla wszystkich 

województw. Zatem, pomimo uchwalenia WPGO dla województwa podkarpackiego, 

funkcjonujące instalacje zastępcze przewidziane w planie inwestycyjnym, będącym 

załącznikiem WPGO, do rozbudowy celem uzyskania statusu RIPOK-u nie mają 

możliwości uzyskania dofinansowania ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego, które to środki determinują proces podejmowania decyzji 

inwestycyjnych. Samorządy i podległe im podmioty gospodarcze noszące się 

z zamiarem realizacji ww. inwestycji dysponują niezbędnymi pozwoleniami 

i dokumentacjami. Poniosły określone wydatki z tym związane. Zrealizowały już 

istniejące instalacje wydatkując własne i pochodzące z dotacji środki finansowe 

sięgające kilkumilionowych kwot. Spełniają w swoich regionach pożyteczną funkcję, 

zapewniając okolicznym gminom możliwość prawidłowej i racjonalnej ekonomicznie 

gospodarki odpadami komunalnymi (minimalizacja kosztów transportu).

Przesunięcie w czasie wejścia życie art. 4a będzie logiczną reakcją na zaistniałą 

sytuację opisaną wyżej. Zapobiegnie marnotrawstwu zainwestowanych publicznych 

środków finansowych ustrzeże samorządy i podmioty prowadzące w ich imieniu 

zagrożone instalacje przed niepopularnymi szkodliwymi społecznie zwolnieniami 

zatrudnionych w nich pracowników.

z troską i nadzieją liczy na poparcie niniejszego wniosku.

 
 


