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Gospodarka odpadami komunalnymi

Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego

Ełk 6-7 października 2012

Projekt: „Doskonalenie zarządzania usługami publicznymi i 

rozwojem w jednostkach samorządu lokalnego (gminach i 

powiatach)”

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej 

w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego



Rozporządzenia do ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach

• Obowiązuje 5 z 6 obligatoryjnych

• Ostatnie rozporządzenie (w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie szczegółowych wymagań w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości) – notyfikacja 





Lp. województwo data uchwała
1 dolnośląskie 27-06-2012 XXIV/616/12
2 kujawsko-pomorskie ? wrzesień przesuwana z sesji
3 lubelskie 30-07-2012 XXIV/396/2012
4 lubuskie 10-09-2012 planowana sesja
5 łódzkie 21-06-2012 XXVI/481/12
6 małopolskie 02-07-2012 XXV/397/12
7 mazowieckie projekt wysłany do MŚ
8 opolskie 28-08-2012 XX/271/20128 opolskie 28-08-2012 XX/271/2012
9 podkarpackie 27-08-2012

10 podlaskie 21-06-2012 XX/233/12
11 pomorskie 25-06-2012 415/XX/12
12 śląskie 24-08-2012 IV/25/1/2012
13 świętokrzyskie 28-06-2012 XXI/360/12
14 warmińsko-mazurskie 19-06-2012 XVIII/333/12
15 wielkopolskie 27-08-2012 XXV/440/12
16 zachodniopomorskie 29-06-2012 XVI/218/12



Spalarnie odpadów komunalnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 

1. Program gospodarki odpadami komunalnymi w 
Krakowie,
2. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla 
aglomeracji białostockiej,
3. System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania,
4. Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania 4. Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania 
odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego,
5. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego 
Obszaru Metropolitalnego,
6. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie 
Subregionu Konińskiego.



Spalarnie odpadów komunalnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 

• W dniu 11 maja 2012 r. Komisja Europejska wydała Decyzję nr 
K(2012)3112 w sprawie przyznania pomocy, zgodnie z przekazanym 
do KE wnioskiem o potwierdzenie wkładu finansowego dla projektu 
program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie”.

• W przypadku projektów: bydgoskiego, szczecińskiego, poznańskiego 
i konińskiego beneficjenci posiadają prawomocne i ostateczne 
decyzje administracyjne wymagane na obecnym etapie decyzje administracyjne wymagane na obecnym etapie 
zaawansowania przedsięwzięć. Dla projektu białostockiego i 
krakowskiego trwają procedury odwoławcze w zakresie uzyskania 
decyzji administracyjnych.

• Wszystkie projekty budowy spalarni realizowane są w trybie 
zaprojektuj i wybuduj, co oznacza, że wyłoniony w przetargu 
wykonawca projektuje instalację, a następnie realizuje jej budowę. 
Dodatkowo projekt poznański planowany jest do realizacji w 
formule PPP (Partnerstwo publiczno – prywatne).



Spalarnie odpadów komunalnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 

• Beneficjenci wszystkich projektów rozpoczęli procedurę 
przetargową wyboru wykonawcy (bądź partnera dla projektów PPP) 
na budowę Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów 
Komunalnych. W przypadku projektu szczecińskiego, w dniu 18 lipca 
2012 r. zawarto umowę z wykonawcą. W pozostałych projektach 
podpisanie umów z wykonawcami planowane jest w III i IV kwartale 
2012 r. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż liczne odwołania 2012 r. Należy jednocześnie zwrócić uwagę, iż liczne odwołania 
oferentów w toku procedury przetargowej do Krajowej Iżby 
Odwoławczej oraz sądów administracyjnych przedłużają terminy 
podpisywania umów z wykonawcami.

• Pozostałe ryzyka związane z realizacją spalarni to napięte 
harmonogramy ich realizacji (zgodnie z zasadami POIiŚ, okres 
kwalifikowalności wydatków kończy się 31 grudnia 2015r.), a także 
trudna sytuacja na rynku budowlanym, która może skutkować 
problemami finansowymi wykonawco w wyłonionych w 
przetargach.



Spalarnie odpadów komunalnych w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko: 

• Ponadto, na LPI umieszczono trzy projekty dotyczące 
przygotowania dokumentacji dla projektów spalarniowych, 
których realizaga planowana jest na kolejny okres 
programowania 2014 – 2020 lub bez udziału środków 
unijnych. Są to następujące projekty:
1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II;
2. System gospodarki odpadami dla metropolii 
1. Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II;
2. System gospodarki odpadami dla metropolii 
trójmiejskiej;
3. System gospodarki odpadami oraz budowa zakładu 
termicznego przekształcania odpadów dla miast i gmin 
Pomorza Środkowego – etap I.

• W przypadku projektów z Łodzi oraz Pomorza Środkowego, 
dodatkowo na liście rezerwowej umieszczono ich 
komponenty inwestycyjne.


