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mające na celu naprawę krajowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Zakopane 9-12 maja 2018 

1. Kodeks Gospodarowania Odpadami Komunalnymi  - kodyfikacja i uproszczenie przepisów. 

2. Wojewódzkie Zarządy Gospodarki Odpadami -  instytucja regulująca, samorządy województw przejmują od 

gmin jako zadanie własne, odpowiedzialność za zagospodarowanie wszystkich odpadów komunalnych, 

ustalając jednakową wysokość opłaty za odbiór odpadów od mieszkańca bez względu na RIPOK do którego 

zostałyby skierowanie odpady z danej gminy. 

3. Zadaniem własnym gmin - zbieranie i transport odpadów komunalnych,                                                                      

zadaniem własnym samorządu województwa - unieszkodliwianie odpadów komunalnych,                             

zadaniem administracji państwowej – przygotowanie do gospodarczego wykorzystanie surowców i 

produktów z odpadów w ramach prowadzonej polityki surowcowej państwa. 

4. Wojewódzkie Plany Gospodarki Odpadami - gmina przypisana do jednego RIPOK-u.  

5. Spółki komunalne (in house) - odrębną formą organizacyjno-prawną, wpisaną do ustawy o gospodarce 

komunalnej.  

6. Ochrona środowiska przed odpadami komunalnymi - kosztem gminy (mieszkańca), przygotowanie odpadów 

do gospodarczego wykorzystania - kosztem przedsiębiorcy (konsumenta w ramach rozszerzonej 

odpowiedzialność producenta). 

7. Rozszerzenie  przedsięwzięć z zakresu partnerstwa publiczno-prywatnego – efektywną formą realizacji 

inwestycji proekologicznych.  

8. Konkurencyjny rynek odbiorców surowców wtórnych odzyskanych z odpadów komunalnych i produktów z 

odpadów  biodegradowalnych  - zorganizowanie przez Państwo rynku podstawą GOZ. 

9. Kontraktowanie surowców i produktów z odpadów komunalnych – podstawą racjonalnej i bezpiecznej dla 

środowiska gospodarki odpadami. 

10. Uzyskanie poziomów recyklingu wszystkich odpadów opakowaniowych i surowcowych - wyłączna 

odpowiedzialność producenta.  

11. Opłaty za odbiór odpadów z nieruchomości - obowiązek stosowania algorytmu liczenia stawki.  

12. Zaprojektowanie technologii dla przetwarzania odpadów biodegradowalnych – warunkowane uzyskaniem 

dodatniego bilansu energetyczny całego cyklu postępowania ze strumieniem odpadów.  

13. Składowanie frakcji palnych - regulowane  rynkiem, a nie zakazem administracyjnym. 

14. Wielkość stawek opłaty marszałkowskiej za składowanie odpadów uzależniona od skutków oddziaływania 

na środowisko, a nie stopnia gospodarczego wykorzystania odpadów -  zmniejszenie wysokości stawek 

racjonalnym czynnikiem obniżającym ceny odbioru odpadów od mieszkańców. 

15. Dla nierentownych inwestycji do odzysku i recyklingu odpadów - stworzenie instrumentów do finansowania 

lub dotowania inwestycji i eksploatacji instalacji.  

 

 

 

 

 



 

Gospodarka o obiegu zamkniętym   

Strategia dla Polski 

 

1. Opracowanie modelowej strategii dla zbudowania polskiej szkoły GOZ, opartej o zasady odpowiedzialnego 

rozwoju.                                                                                                                                                                        (2018)                                                                         

2. Stworzenie podstaw prawnych i ekonomicznych do funkcjonowania GOZ w Polsce, opartych o zwiększoną 

odpowiedzialność producentów.                                                                                                                             (2018)                                                                        

3. Zorganizowanie jednostki naukowo-badawczej do tworzenia innowacyjnych technologii dla GOZ                              

w szczególności z wykorzystaniem potencjału surowcowego zgromadzonego w odpadach.                      (2019)                                             

4. Otwarcie podyplomowych, uniwersyteckich i politechnicznych, studiów GOZ w celu przygotowania 

wyspecjalizowanej  kadry zarządczej dla przemysłu, średnich i małych przedsiębiorstw produkcyjnych                    

i usługowych oraz administracji rządowej  i samorządowej.                                                                                 (2019)                                                                                                                          

5. Rozwój krajowego potencjału produkcyjnego instalacji do gospodarczego wykorzystania odpadów.     (2025)                                                                                                                                                                           

6.  Zbudowanie krajowego rynku odbiorców surowców i produktów uzyskanych z odpadów.         (2019 - 2030)                                              

7. Uzyskanie docelowych efektów ekologicznych zakładanych przez UE, związanych ze zminimalizowaniem 

wytwarzania oraz składowania i spalania odpadów.                                                                                               (2030) 

  


