Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r.
o zmianie ustawy o odpadach
oraz niektórych innych ustaw.
Nowe możliwości, nowe formy wsparcia,
nowe podmioty na rynku
Tomasz Styś

Stan obecny: Dolny Śląsk
Odpady komunalne w województwie dolnośląskim. Źródło: GUS

•Na Dolnym Śląsku ilość wytworzonych odpadów
komunalnych w latach 2007 – 2013 spadła o ok. 15%.
W 2013 – o ok. 7% (r/r)*
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•W 2013 r. z rynku odbioru odpadów komunalnych
„wypadło” 7% podmiotów zajmujących się odbiorem
zmieszanych odpadów komunalnych*
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Zabrane odpady komunalne per capita w województwie dolnośląskim. Źródło: GUS
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•Struktura rynku: podmioty międzynarodowe – ok.
20% wartości rynku, podmioty międzynarodowe w
konsorcjach z podmiotami polskimi – ok. 60%
wartości rynku, podmioty obsługujące jedną gminę lub
sektor – ok. 6% wartości rynku, pozostałe – ok. 14%
wartości rynku**
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•Rynek odbioru (zagospodarowania) odpadów
komunalnych ustabilizował się na poziomie ok. 460
mln zł rocznie**
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Źródło: *GUS, **HSM Polska Sp. z o.o.
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Stan obecny: koszt funkcjonowania systemu
•W latach 2007 – 2013 ceny wywozu nieczystości
(śmieci) wzrosły o ponad 100%, zaś w roku 2013
– o prawie 30% (r/r)*
•Średni roczny koszt funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
w Polsce: ok. 88 zł per capita**

Średni roczny koszt funkcjonowania system gospodarowania odpadami komunalnymi
per capita w województwie dolnośląskim Źródło: HSM Sp. z o.o.
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•Średni roczny koszt funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi
w województwie dolnośląskim: ok. 154 zł
per capita**
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•Średni roczny koszt funkcjonowania systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi we
Wrocławiu: ok. 338 zł per capita**
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Nowa rola WPGO
Rola WPGO

•Wskazanie ponadregionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych
(mogącej obsługiwać RGO z innych województw)
•Wskazanie inwestycji do sfinansowania ze środków publicznych

Sposób sporządzania

•WPGO: minister właściwy ds. środowiska określa sposób i formę sporządzania
•PI: minister właściwy ds. środowiska określa wzór

Nowy instrument wsparcia

Plan inwestycyjny (PI) – załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

Nowe zasady finansowania
inwestycji

Finansowanie inwestycji ze środków UE lub wojewódzkiego funduszu ochrony
środowiska i gospodarki wodnej - tylko pod warunkiem ujęcia ich w planie
inwestycyjnym

Konieczność aktualizacji
Uzgodnienia

Sejmik województwa aktualizuje i uchwala wojewódzki plan gospodarki
odpadami z uwzględnieniem zmian wynikających z ustawy
do 30 czerwca 2016 r.
WPGO: opiniowanie przez ministra właściwego ds. środowiska
PI: uzgodnienie z ministrem właściwym ds. środowiska
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Nowe podmioty. Nowe definicje
Ponadregionalna instalacja do
przetwarzania odpadów
komunalnych

Regionalna instalacja do
przetwarzania odpadów
komunalnych

Instalacja zastępcza

•Ponadregionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest spalarnia odpadów
komunalnych o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych zebranych z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 500 tys.
mieszkańców, spełniająca wymagania najlepszej dostępnej techniki
•Spalarnia odpadów komunalnych stanowiąca ponadregionalną instalację może obsługiwać
regiony gospodarki odpadami komunalnymi z innych województw, jeżeli przewiduje to
wojewódzki plan gospodarki odpadami województwa, na którego obszarze jest położona spalarnia
odpadów komunalnych oraz wojewódzki plan gospodarki odpadami województwa, z którego odpady
będą przekazywane

Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych jest zakład zagospodarowania
odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru
zamieszkanego co najmniej przez 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej
dostępnej techniki, o której mowa w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony
środowiska, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy, w tym wykorzystujący nowe
dostępne technologie przetwarzania odpadów

Przez instalację przewidzianą do zastępczej obsługi regionu rozumie się inną regionalną instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczoną do przetwarzania tego samego rodzaju
odpadów
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Plan inwestycyjny
Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji, dotyczących odpadów
komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w zakresie zapobiegania
powstawaniu tych odpadów oraz w zakresie gospodarowania tymi odpadami, ze środków
Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej jest
ujęcie ich w planie inwestycyjnym

Plan inwestycyjny:
•określa potrzebną infrastrukturę dotyczącą odpadów komunalnych, w tym odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, wraz z mocami przerobowymi, służącą zapobieganiu
powstawaniu tych odpadów oraz gospodarowaniu tymi odpadami
•stanowi załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

•podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska
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Plan inwestycyjny: wzór
•Punkty służące zapobieganiu powstawania odpadów oraz
selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych planowane
do rozbudowy (modernizacji)
• Instalacje do doczyszczania selektywnie zebranych frakcji
odpadów komunalnych planowane do rozbudowy (modernizacji)
•Kompostownie odpadów zielonych lub innych bioodpadów
planowane do rozbudowy (modernizacji)
•Instalacje do fermentacji bioodpadów planowane do
rozbudowy (modernizacji)
•Instalacje do recyklingu odpadów planowane do rozbudowy
(modernizacji)

•Instalacje do recyklingu odpadów remontowo – budowlanych
planowane do rozbudowy (modernizacji)
•Regionalne instalacje do mechaniczno – biologicznego
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych planowane
do rozbudowy (modernizacji)
•Instalacje do termicznego przekształcania odpadów
komunalnych planowane
do rozbudowy (modernizacji)
•Składowiska odpadów komunalnych
o statusie RIPOK planowane do rozbudowy (modernizacji)

•Inne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych
planowane do rozbudowy (modernizacji)

•Instalacje do odzysku innego niż recykling odpadów
remontowo – budowlanych planowane do rozbudowy
(modernizacji)
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Plan inwestycyjny: wzór, cd.
•Planowane nowe punkty służące zapobieganiu powstawaniu
odpadów oraz selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych

•Planowane nowe instalacje do recyklingu odpadów remontowo
– budowlanych

•Planowane nowe instalacje do doczyszczania selektywnie
zebranych frakcji odpadów komunalnych

•Planowane nowe regionalne instalacje
do mechaniczno – biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych

•Planowane nowe kompostownie odpadów zielonych lub innych
bioodpadów

•Planowane nowe instalacje do termicznego przekształcania
odpadów komunalnych

•Planowane nowe instalacje do fermentacji bioodpadów
•Planowane nowe instalacje do recyklingu odpadów

•Planowane nowe składowiska odpadów komunalnych od
statusie RIPOK

•Planowane nowe instalacje do odzysku innego niż recykling
odpadów remontowo - budowlanych

•Inne planowane nowe instalacje
do przetwarzania odpadów komunalnych
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WPGO: sposób i forma sporządzenia
1. Zaplanowanie procesu i wybór zespołu
opracowującego projekt

7. Ustalenie długoterminowego programu strategicznego
obejmującego okres co najmniej 12 lat

2. Ocena realizacji obowiązującego dotychczas WPGO

8. Ustalenie krótkoterminowego planu działań
obejmującego okres 6 lat

3. Zebranie podstawowych informacji
charakteryzujących obszar, dla którego
sporządzany jest WGPO
4. Określenie aktualnego stanu gospodarki odpadami
5. Ustalenie przewidywanych zmian czynników
związanych z gospodarką odpadami

9. Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania
na środowisko lub odstąpienie od niej
10. Przeprowadzenie procesu konsultacji
i opiniowania
11. Uchwalenie WPGO

6. Wybór strategii i zadań, po przeprowadzeniu
konsultacji z zainteresowanymi podmiotami
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WPGO: wnioski dla interesariuszy
O czym należy pamiętać?

•NAJPIERW: wybór strategii i zadań, po
przeprowadzeniu konsultacji z zainteresowanymi
podmiotami
•POTEM: przeprowadzenie procesu konsultacji i
opiniowania
•WNIOSEK: jeżeli nie przygotujesz się do części
strategicznej, będziesz jedynie opiniował gotowy
projekt

Co warto zrobić?

•Ocena skutków dotychczas obowiązującego WGPO
•Analiza sytuacji i ryzyk z nią związanych
•Inwentaryzacja potrzeb inwestycyjnych
•Identyfikacja interesów
•Wybór metod wpływu na decyzje strategiczne

Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw.
Nowe możliwości, nowe formy wsparcia, nowe podmioty na rynku

Dolnośląska Fundacja Rozwoju Regionalnego

Dziękuję za uwagę

Tomasz Styś
e-mail: t.stys@forum.pl
Twitter: @T_Stys

