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Uwagi:
Lp.

Część dokumentu,
do którego odnosi
się uwaga (np. art.,
nr str., rozdział)
§ 3. ust. 2 pkt 1

Treść uwagi (propozycja zmian)

Uzasadnienie uwagi

Stanowisko resortu

Wnosimy o uwzględnienie w
obliczeniach poziomów recyklingu
także odpadów o kodzie 16 01 03
Zużyte opony

Opony są odpadem odbieranym od
mieszkańców w ramach systemu
gospodarki odpadami pod kodem 16
01 03. Proponowany przez resort
zapis wyklucza uwzględnianie tego
odpadu zarówno w masie poddanej
recyklingowi, jak i masie
wytworzonych odpadów, mimo iż
art.3 ust.2 p.6 ustawy ucp obliguje
gminę do przyjmowania w PSZOK
zużytych opon od mieszkańców

Uwaga nieprzyjęta.
Zapis zaproponowany w projekcie
jest zgodny z pkt 10 preambuły do
dyrektywy Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2018/851
z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca
dyrektywę 2008/98/WE w sprawie
odpadów.

wnosimy o wykluczenie z wyliczeń
również popiołu odbieranego

W wielu gminach popiół powstający
w zabudowie jednorodzinnej jest
odbierany selektywnie. Jest to

Uwaga nieprzyjęta.
Zapis zaproponowany w projekcie
jest zgodny z pkt 10 preambuły do
dyrektywy Parlamentu

1.

§ 3. ust. 2 p. 1
2.

Wypełniony formularz należy przesłać na adres: kwrist@mac.gov.pl w formacie umożliwiającym edycję.
Plik należy zapisać np.: MRiRW PROW - woj.zachodniopomorskie; MŚ udostępnianiu inf. o środowisku – m.Kraków.

Odniesienie do
stanowiska resortu

§ 3. ust. 2 p. 1

3.

selektywnie od mieszkańców.

odpad, który w naszej ocenie nie
powinien być wliczany w masę
wytworzonych odpadów, gdyż jest
frakcją która nie może zostać
poddana recyklingowi, a z drugiej
strony wydzielenie jej u źródła jest
korzystne dla instalacji
przetwarzanie odpadów. Obecnie
popiół odbierany jest pod kodem 20
03 99 ex

Europejskiego i Rady (UE) 2018/851
z dnia 30 maja 2018 r. zmieniająca
dyrektywę 2008/98/WE w sprawie
odpadów.
Dodatkowo wyjaśniam, że kwestia
wyłączenia popiołów zbieranych
selektywnie była omawiana na
forum europejskim i taki odpad nie
może być wyłączony z obliczeń.

wnosimy o wykluczenie z wyliczeń
kodu 20 03 03 Odpady z czyszczenia
ulic i placów

Jest to odpad, który zgodnie z
interpretacją Ministerstwa
Środowiska z 12 marca 2013 roku
nie musi być uwzględniany przez
podmioty, które wykonują jedynie
usługę sprzątania terenów miejskich
(w tym wytwarzają zmiotki uliczne) i
na podstawie zawartej umowy są
wytwórcami tych odpadów. W
naszej opinii dopisanie tego kodu do
grupy kodów nie ujmowanych w
poziomie recyklingu legislacyjnie
jednoznacznie wprowadzi
stosowane zapisy na podstawie
interpretacji MŚ z 2013 roku.

Uwaga nieprzyjęta.
Interpretacja wyjaśniała kwestie
dotyczące obowiązku uzyskania
wpisu do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania
odpadów komunalnych, nie odnosiła
się do obliczania poziomów.
Ponadto, ta interpretacja wyjaśniała,
że istotne jest, „jaka jest treść
umowy łączącej strony. W
przypadku gdy w umowie będzie
wskazane, że wytwórcą odpadów
jest zlecający wykonanie usługi,
wówczas wykonujący usługę jest
odbierającym odpady komunalne i
powinien posiadać wpis do rejestru
działalności regulowanej oraz
spełnić wymogi wynikające z ww.
rozporządzenia. Jeżeli jednak w
umowie nie będzie takiego zapisu,
wówczas to wykonujący usługę
opróżniania koszy ulicznych,
pielęgnacji terenów zielonych lub
sprzątania ulic i targowisk będzie
wytwórcą odpadów, a nie
odbierającym odpady od właścicieli
nieruchomości.
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§ 3. ust.5

Wnosimy o określenie średniego,
szacunkowego rocznego wskaźnika
masy bioodpadów poddawanych
recyklingowi u źródła dla
gospodarstwa domowego (przy
założonej średniej liczbie
mieszkańców w gospodarstwie
domowym w zabudowie
jednorodzinnej) potrzebnych do
wyliczenia masy bioodpadów
poddanych recyklingowi u źródła powstałych w przydomowych
kompostownikach. stanowiących
odpady komunalne
posegregowanych i poddanych
recyklingowi u źródła.

Powołanie się na art. 4 ust. 3 Decyzji
2019/1004 UE nie określa w sposób
jednoznaczny metody wyliczeń masy
bioodpadów Wzory określone w
Decyzji 2019/1004 wprowadzają
różne wskaźniki, które winny być
doprecyzowane w rozporządzeniu,
gdyż gmina nie ma możliwości ich
określenia.

§ 6. ust.4

Powinno być: ……selektywnie
zebrane lub posegregowane u źródła
zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z
dnia 13 września 1996 r. ucp

W przywołanym przepisie brak jest
numeru ustępu

4.

5.

Nie ma uzasadnienia dla
ujednolicania przepisów projektu z
ww. interpretacją.
Uwaga nieprzyjęta.
Metody określone w Decyzji
umożliwiają dostosowanie obliczeń
do miejscowych warunków.

Uwaga przyjęta.
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