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1. WSTĘP 

Podstawę prawną do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
stanowią dyrektywa nr 2001/42/WE Parlamentu Europejskiego i rady z dnia 27 czerwca 2001 
r. w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 
z 21.7.2001, str. 30—37) oraz ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227, z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 3 pkt. 14 ww. ustawy strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
to postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityk, 
strategii, planów lub programów. Ocena ta obejmuje: 

1) uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania 
na środowisko, 

2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 
3) uzyskanie wymaganych opinii, 
4) zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w opiniowaniu. 
 

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ww. ustawy do przyjętego dokumentu załącza się pisemne 
podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu 
do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały 
wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione:  

1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko;  
2) opinie właściwych organów (Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska oraz 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego);   
3) zgłoszone uwagi i wnioski; 
4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, 

jeżeli zostało przeprowadzone;  
5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu skutków 

realizacji postanowień dokumentu.  
 

Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko był projekt dokumentu: 
„Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012” (dalej: 
Plan). Plan obejmuje działania województwa na lata 2012-2017 z perspektywą na kolejne 
6 lat do roku 2023. Dokument został sporządzony w 2012 roku, jako realizacja obowiązku 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego wynikającego z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. o odpadach (Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. zm.). 
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2. RAMOWY PRZEBIEG STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO 

Postępowanie w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przebiegało 
w czterech etapach: 
 

 uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania 
na środowisko, 

 sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

 uzyskanie wymaganych opinii, 

 zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu. 

2.1 Uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

W dniu 23 marca 2012 r. ATMOTERM S.A.  wystąpił do Regionalnej Dyrekcji Ochrony 
Środowiska we Wrocławiu oraz do Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektoratu Sanitarnego o uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji 
zawartych w prognozie oddziaływania na środowisko sporządzanej dla projektu Planu. 

2.2 Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 

W lutym 2012 r. przystąpiono do opracowania wymaganej przez ww. ustawę „Prognozy 
oddziaływania na środowisko projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Dolnośląskiego 2012 ”.  

2.3 Uzyskanie wymaganych opinii 

Zgodnie z art. 54. ust. 1 ww. ustawy Marszałek Województwa Dolnośląskiego poddał projekt 
„Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012”, wraz 
z prognozą oddziaływania na środowisko, opiniowaniu przez Regionalnego Dyrektora 
Ochrony Środowiska we Wrocławiu oraz Dolnośląskiego Państwowego Wojewódzkiego 
Inspektora Sanitarnego. Zgodnie z ustawą ww. organy wydają opinię w terminie 30 dni od 
dnia otrzymania wniosku o wydanie opinii. 
 

W dniu 2 kwietnia 2012 r. Plan został pozytywnie zaopiniowany, bez uwag przez 
Dolnośląskiego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego.  
 

W dniu 24 kwietnia 2012 r. Plan został pozytywnie zaopiniowany, bez uwag przez 
Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska we Wrocławiu.  

2.4 Zapewnienie udziału społeczeństwa w opiniowaniu 

Zgodnie z art. 54 ust. 2 ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.). Marszałek 
Województwa Dolnośląskiego zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w opracowywaniu 
dokumentów powiadamiając społeczeństwo poprzez stronę Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu o przystąpieniu do sporządzenia 
„Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012” wraz 
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z Prognozą oddziaływania na środowisko sporządzoną dla ww. opracowania. Społeczeństwo 
poinformowano, iż z treścią projektu „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla 
Województwa Dolnośląskiego 2012” oraz „Prognozą oddziaływania na środowisko dla 
projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 
2012” można zapoznać się: 

 w Urzędzie Marszałkowskim, Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów 
Naturalnych, Wydział Środowiska, ul. Ostrowskiego 7, (pokój nr 304), w godzinach 
pracy Urzędu Marszałkowskiego, tj. poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00, 

 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego pod adresem: 
www.umwd.dolnyslask.pl, 

 na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego w Biuletynie Informacji Publicznej, 
w Menu przedmiotowym „Ochrona Środowiska” – „Plany i programy ochrony 
środowiska oraz ich aktualizacje”, pod adresem: 
http://bip.umwd.dolnyslask.pl/dokument.php?iddok=8409&idmp=293&r=r. 

 
W informacji przekazanej społeczeństwu wskazano na możliwość składania uwag i wniosków 
do tworzenia ww. dokumentów w formie pisemnej, przez okres 21 dni od daty podania 
obwieszczenia do publicznej wiadomości. 
 
Uwagi i wnioski do projektu Planu oraz Prognozy można było składać od dnia 26 marca 
2012 r. do dnia 16 kwietnia 2012 r.: 
 

 w formie pisemnej na adres: Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, 
Departament Obszarów Wiejskich i Zasobów Naturalnych, Wydział Środowiska, 
ul. Ostrowskiego 7, 53-238 Wrocław 

 ustnie do protokołu, 

 za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres e-mail: 
umwd@dolnyslask.pl, bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 18 września 2001 r. o podpisie 
elektronicznym (Dz. U. 2001 nr 130 poz. 1450). 

3. PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z PRZEBIEGU POSTĘPOWANIA 
W SPRAWIE STRATEGICZNEJ OCENY ODDZIAŁYWANIA 
NA ŚRODOWISKO 

3.1 Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko  

W prognozie przedstawiono informacje o zawartości Planu, przedstawiono uwarunkowania 
gospodarki odpadami oraz ochrony środowiska wynikające z dokumentów strategicznych 
wyższego szczebla, a także dokonano analizy aktualnego stanu środowiska. Stwierdzono 
zgodność Planu z celami i kierunkami innych strategii. Wskazano, iż w dokumentach tych 
dokonano wyjścia naprzeciw przewidywanym do powstania rozwiązaniom prawnym polskim 
i europejskim. 
 
W wyniku analizy i oceny istniejącego stanu środowiska wskazano na istniejące problemy 
środowiskowe istotne z punktu widzenia projektowanej aktualizacji. 
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Wskazano, że odstąpienie od wdrażania zapisów przedmiotowych dokumentów oznaczać 
będzie odstąpienie od obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska 
w kontekście szerszej perspektywy postrzegania tej problematyki. Brak realizacji Planu 
przyczyniać się będzie do utrwalania oraz występowania negatywnych tendencji 
w środowisku, a także do niezgodności z przepisami prawa. 
 
W ramach prognozy dokonano analizy i oceny znaczących oddziaływań na środowisko. 
Oceną objęto przede wszystkim takie elementy środowiska jak: ludzie, zwierzęta, rośliny, 
różnorodność biologiczna, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby 
naturalne i zabytki. Zidentyfikowano oddziaływania na środowisko poszczególnych zadań 
w odniesieniu do ww. aspektów. Przedstawiono je w formie matrycy pozwalającej na łatwą 
identyfikację aspektów środowiskowych. Sumaryczna analiza oddziaływań wykazała, 
że realizacja działań wynikających z Planu będzie miała zdecydowanie pro – środowiskowe 
oddziaływanie. Natomiast do wskazanych negatywnych oddziaływań, przewidziano 
podstawowe środki zapobiegające oraz ograniczające negatywne oddziaływanie 
na środowisko. Realizacja Planu nie przewiduje skutków czy oddziaływań środowiskowych 
wymagających przeprowadzenia kompensacji przyrodniczej, w związku z czym nie 
przewidziano podjęcia działań kompensacyjnych.  

3.2 Zgłoszone uwagi i wnioski 

W trakcie trwania konsultacji społecznych zgłoszono uwagi oraz wnioski do projektu 
„Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012”. 
Zgłoszone uwagi wraz informacją dotyczącą ich przyjęcia lub odrzucenia oraz stosownym 
uzasadnieniem zamieszczone zostały w Załączniku 1 do niniejszego dokumentu. 

3.3 Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko 

Realizacja Planu nie wywoła oddziaływań środowiskowych o charakterze transgranicznym, 
w związku, z czym nie przeprowadzono transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

3.4 Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 
skutków realizacji postanowień dokumentu  

W projekcie „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 
2012” wskazano propozycje wskaźników efektywności realizacji Planu, które pozwalają 
ocenić zmiany, jakie nastąpią w środowisku w wyniku realizacji zaplanowanych działań, 
a zatem odstąpiono od nakładania konieczności realizacji dodatkowego monitoringu 
skutków realizacji Planu. Zestawienie wskaźników zamieszczono w Tabeli nr 1.  
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Tabela 1. Wskaźniki monitorowania Planu 

Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
Wartość wskaźnika 

w roku 
sprawozdawczym 

Ogólne 

1.  Masa odpadów wytworzonych - ogółem Mg  

2.  
Odsetek odpadów wytworzonych poddanych 
recyklingowi (bez recyklingu organicznego) 

%  

3.  
Odsetek odpadów wytworzonych poddanych 
recyklingowi organicznemu 

%  

4.  
Odsetek odpadów wytworzonych poddanych 
termicznemu przekształcaniu z odzyskiem energii 

%  

5.  
Odsetek odpadów wytworzonych wykorzystanych 
bezpośrednio na powierzchni ziemi 

%  

6.  
Odsetek odpadów wytworzonych poddanych 
unieszkodliwianiu metodami biologicznymi 

%  

7.  
Odsetek odpadów wytworzonych poddanych 
unieszkodliwianiu metodami termicznymi 

%  

8.  
Odsetek odpadów wytworzonych poddanych 
składowaniu bez przetworzenia 

%  

9.  
Odsetek decyzji wydawanych przez wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast w zakresie 
gospodarki odpadami, na które złożono odwołania 

%  

10.  
Odsetek decyzji wydanych przez starostów 
w zakresie gospodarki odpadami, na które złożono 
odwołania 

%  

11.  
Odsetek decyzji wydanych przez Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego w zakresie 
gospodarki odpadami, na które złożono odwołania 

%  

12.  
Odsetek decyzji wydanych przez Wojewódzką 
Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie 
gospodarki odpadami, na które złożono odwołania 

%  

13.  

Odsetek decyzji wydanych przez wójtów, 
burmistrzów i prezydentów miast w zakresie 
gospodarki odpadami, utrzymanych 
w postępowaniu odwoławczym 

%  

14.  
Odsetek decyzji wydawanych przez starostów 
w zakresie gospodarki odpadami, utrzymanych 
w postępowaniu odwoławczym 

%  

15.  

Odsetek decyzji wydawanych przez Marszałka 
Województwa Dolnośląskiego w zakresie 
gospodarki odpadami, utrzymanych 
w postępowaniu odwoławczym 

%  

16.  

Odsetek decyzji wydawanych przez Wojewódzką 
Inspekcję Ochrony Środowiska w zakresie 
gospodarki odpadami, utrzymanych 
w postępowaniu odwoławczym 

%  

17.  
Środki finansowe wydatkowane na budowę lub 
modernizację instalacji gospodarki odpadów - 
ogółem 

mln zł  

18.  
Środki finansowe wydatkowane na budowę lub 
modernizację instalacji gospodarki odpadów – 
z funduszy Unii Europejskiej 

mln zł  
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
Wartość wskaźnika 

w roku 
sprawozdawczym 

Odpady komunalne 

19.  
Odsetek mieszkańców województwa objętych 
zorganizowanym systemem zbierania odpadów 
komunalnych 

%  

20.  Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem mln Mg  

21.  
Masa odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie 

mln Mg  

22.  
Masa odpadów komunalnych zebranych jako 
zmieszane odpady komunalne 

mln Mg  

23.  
Odsetek odpadów komunalnych zebranych, jako 
zmieszane poddanych przetwarzaniu metodami 
mechaniczno-biologicznymi 

%  

24.  

Odsetek odpadów komunalnych zebranych, jako 
zmieszane odpady komunalne poddanych 
przetwarzaniu metodami termicznymi w spalarniach 
odpadów 

%  

25.  

Odsetek odpadów komunalnych zebranych, jako 
zmieszane odpady komunalne poddanych 
przetwarzaniu metodami termicznymi 
w współspalarniach odpadów 

%  

26.  
Odsetek odpadów komunalnych zebranych jako 
zmieszane odpady komunalne bez przetwarzania 

%  

27.  
Odsetek odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie poddanych recyklingowi (bez recyklingu 
organicznego) 

%  

28.  
Odsetek odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie poddanych recyklingowi organicznego 

%  

29.  

Odsetek odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie poddanych termicznemu 
przekształcaniu w spalarniach odpadów 
(z odzyskiem energii) 

%  

30.  

Odsetek odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie poddanych termicznemu 
przekształcaniu w współspalarniach odpadów 
(z odzyskiem energii) 

%  

31.  
Odsetek odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie poddanych unieszkodliwianiu (poza 
składowaniem) 

%  

32.  
Odsetek odpadów komunalnych zebranych 
selektywnie poddanych składowaniu 

%  

33.  
Masa odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji składowanych na składowiskach 
odpadów 

%  

34.  

Iloraz masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji składowanych na składowiskach 
odpadów i masy tychże odpadów wytworzonych w 
1995 r. 

%  

35.  
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których 
składowane są odpady komunalne - ogółem 

szt.  
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
Wartość wskaźnika 

w roku 
sprawozdawczym 

36.  
Liczba czynnych składowisk odpadów, na których 
składowane są odpady komunalne przetworzone 
termicznie lub biologicznie 

szt.  

37.  
Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk 
odpadów, na których są składowane odpady 
komunalne - ogółem 

szt.  

38.  

Pozostała do wypełnienia pojemność składowisk 
odpadów, na których są składowane odpady 
komunalne przetworzone termicznie lub 
biologicznie 

szt.  

39.  
Liczba instalacji do biologiczno-mechanicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

szt.  

40.  
Moce przerobowe instalacji do biologiczno-
mechanicznego przetwarzania odpadów 
zmieszanych 

mln Mg  

41.  Liczba spalarni zmieszanych odpadów komunalnych szt.  

42.  
Moce przerobowe spalarni zmieszanych odpadów 
komunalnych 

mln Mg  

43.  
Łączna przepustowość regionalnych instalacji do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych 

Mg/rok  

44.  
Łączna przepustowość regionalnych instalacji do 
przetwarzania selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów 

Mg/rok  

45.  
Łączna wolna pojemność regionalnych składowisk 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

m
3
  

46.  
Łączna przepustowość regionalnych instalacji do 
termicznego przekształcania odpadów komunalnych 

Mg/rok  

47.  
Liczba funkcjonujących regionalnych instalacji do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych 

szt.  

48.  
Liczba funkcjonujących regionalnych instalacji do 
przetwarzania selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów 

szt.  

49.  
Liczba funkcjonujących regionalnych składowisk 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

szt.  

50.  
Liczba funkcjonujących regionalnych instalacji do 
termicznego przekształcania odpadów komunalnych 

szt.  

Odpady niebezpieczne 

51.  Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych tys. Mg  

52.  
Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych 
poddanych recyklingowi 

%  

53.  
Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych 
poddanych termicznemu przekształceniu 

%  

54.  
Odsetek wytworzonych odpadów niebezpiecznych 
składowanych bez przetworzenia 

%  

55.  
Masa selektywnie zebranych komunalnych 
odpadów niebezpiecznych 

%  

56.  
Odsetek selektywnie zebranych komunalnych 
odpadów niebezpiecznych poddanych recyklingowi 

%  
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
Wartość wskaźnika 

w roku 
sprawozdawczym 

57.  
Odsetek selektywnie zebranych komunalnych 
odpadów niebezpiecznych poddanych termicznemu 
przekształceniu 

%  

58.  
Odsetek selektywnie zebranych komunalnych 
odpadów niebezpiecznych bez przetworzenia 

%  

59.  
Masa pozostałych do zlikwidowania urządzeń 
zawierających PCB 

tys. Mg  

60.  Poziom odzysku olejów odpadowych %  

61.  Poziom recyklingu (regeneracji) olejów odpadowych %  

62.  
Masa wprowadzonych na rynek przenośnych baterii 
i akumulatorów 

tys. Mg  

63.  
Masa zebranych przenośnych baterii 
i akumulatorów 

tys. Mg  

64.  
Poziom recyklingu baterii i akumulatorów kwasowo-
ołowiowych (liczony wg dyrektywy 

1)
) 

%  

65.  
Poziom recyklingu baterii i akumulatorów niklowo-
kadmowych (liczony wg dyrektywy 

1)
) 

%  

66.  
Poziom recyklingu pozostałych baterii 
i akumulatorów (liczony wg dyrektywy 

1)
) 

%  

67.  
Masa pozostałych zinwentaryzowanych wyrobów 
zawierających azbest – do usunięcia 
i unieszkodliwienia 

mln Mg  

68.  
Masa wprowadzonego na rynek sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 

tys. Mg  

69.  
Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego - ogółem 

tys. Mg  

70.  
Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego z gospodarstw domowych 

tys. Mg  

71.  
Masa zebranego zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego z gospodarstw domowych na 
statystycznego mieszkańca 

Kg/mieszkańca  

72.  Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 1 i 10 
2)

 %  

73.  
Poziom recyklingu dla zużytego sprzętu z grup 1 
i 102) 

%  

74.  Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 
2)

 %  

75.  Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 3 i 4 
2)

 %  

76.  
Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 2, 5-7 
i 9 

2)
 

%  

77.  
Poziom odzysku dla zużytego sprzętu z grup 2,5-7 
i 9 

2)
 

%  

78.  Poziom recyklingu dla zużytych lamp wyładowczych %  

79.  Liczba stacji demontażu 
3)

 szt.  

80.  Liczba punktów zbierania pojazdów 
3)

 szt.  

81.  
Masa zebranych pojazdów wycofanych 
z eksploatacji

3)
 

tys. Mg  
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
Wartość wskaźnika 

w roku 
sprawozdawczym 

82.  
Poziom odzysku odpadów pochodzących 
z demontowanych pojazdów wycofanych 
z eksploatacji

3)
 

%  

83.  
Poziom recyklingu odpadów pochodzących 
z demontowanych pojazdów wycofanych 
z eksploatacji

3)
 

%  

Komunalne osady ściekowe 

84.  
Masa wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych 

tys. Mg  

85.  
Odsetek wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami 
biologicznymi 

%  

86.  
Odsetek wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych poddanych przetwarzaniu metodami 
termicznymi 

%  

87.  
Odsetek wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych bezpośrednio wykorzystywanych 
w rolnictwie 

%  

88.  
Odsetek wytworzonych komunalnych 
wykorzystywanych w innych zastosowaniach 

%  

89.  
Odsetek wytworzonych komunalnych osadów 
ściekowych składowanych bez przetworzenia na 
składowiskach odpadów 

%  

Odpady opakowaniowe 

90.  
Masa opakowań wprowadzonych z produktami na 
rynek 

tys. Mg  

91.  
Masa opakowań ze szkła wprowadzonych 
z produktami na rynek 

tys. Mg  

92.  
Masa opakowań z tworzyw sztucznych 
wprowadzonych z produktami na rynek 

tys. Mg  

93.  
Masa opakowań z papieru i tektury wprowadzonych 
z produktami na rynek 

tys. Mg  

94.  
Masa opakowań ze stali wprowadzonych 
z produktami na rynek 

tys. Mg  

95.  
Masa opakowań z aluminium wprowadzonych 
z produktami na rynek 

tys. Mg  

96.  
Masa opakowań z drewna wprowadzonych 
z produktami na rynek 

tys. Mg  

97.  Poziom odzysku – ogółem %  

98.  Poziom recyklingu – ogółem %  

99.  
Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych 
ze szkła 

%  
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Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka 
Wartość wskaźnika 

w roku 
sprawozdawczym 

100.  
Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych 
z tworzyw sztucznych 

%  

101.  
Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych 
z papieru i tektury 

%  

102.  
Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych 
ze stali 

%  

103.  
Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych 
z aluminium 

%  

104.  
Poziom recyklingu odpadów opakowaniowych 
z drewna 

%  

Zużyte opony 

105.  Poziom odzysku odpadów powstałych z opon %  

źródło: Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 

Objaśnienia: 
1)  

Dyrektywa 2006/66/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 6 września 2006 r. w sprawie baterii 
i akumulatorów oraz zużytych baterii i akumulatorów oraz uchylająca dyrektywę 91/157/EWG (Dz. Urz. WE 
L 266 z 26.9.2006 r., str. 1 z późn. zm.) 

2)
   wg Załącznika nr 1 do ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym 

(Dz.   U. Nr 180, poz. 1495 z późn. zm.) 
3)

   określonych w ustawie z dnia 20 stycznia 2005 roku o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji (Dz. U.           
 Nr 25, poz. 202 z póżn. zm.). 

3.5 Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do rozpatrywanych 
rozwiązań alternatywnych 

Przeprowadzona analiza oraz wynikająca z niej ocena zapisów Programu pozwala 
na stwierdzenie, że generalnie realizacja zapisów ww. dokumentu spowoduje poprawę stanu 
gospodarki odpadami, a tym samym wpłynie ona na poprawę stanu jakości środowiska. 
 
Realizacja zapisów „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Dolnośląskiego 2012” przyczyni się m.in. do: 

1) stworzenia sprawnego systemu zarządzania środowiskiem, 
2) poprawy stanu gospodarki odpadami w województwie, 
3) poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych, 
4) poprawy jakości powietrza, 
5) zmniejszenia zanieczyszczenia gleb, 
6) monitoringu stanu gospodarki odpadami. 

 



Załącznik 1. Zgłoszone uwagi i wnioski do projektu Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego 2012 
Podmiot składający 

uwagę 
Treść uwagi P/O1) Uzasadnienie 

ZUK Tomasz 
Drozdowski,  
ul. Bielawska 6, 58-
250 Pieszyce, tel. 
074 8365350, fax. 
074 8365600, e-
mail: 
zuk@pro.onet.pl 

W decyzji środowiskowej DO.7624-33-21/2009/2010z dnia 02.02.2010r. 
Zaplanowana zdolność przetwarzania odpadów w ilości 35 000 Mg/rok, przy 
czym sama linia sortownicza na poziomie ok.. 25 500 Mg/rok przy pracy na 
jedną zmianę. W sytuacji, gdy zakład pracuje na dwie zmiany te ilości 
zostają podwojone i moc przerobowa jest na poziomie 51 00 Mg/rok. 
Stosując się do decyzji nasza linia sortownicza na dzień wydania decyzji ma 
zdolność przetwarzania odpadów w ilości 35 000 Mg/rok, czyli spełnia 
kryterium RIPOK. 

O Uwaga nie została wprowadzona ze względu na zmianę decyzji 
DO.7624-33-21/2009/2010 wydanej przed 01.01 2012 - zgodnie 
z parametrami podanymi w charakterystyce przedsięwzięcia przyjęto 
- sortownia 60 000 Mg/rok, część biologiczna 50 000 Mg/rok; 
kompostownia 10 000 Mg/rok. 

ZUK Tomasz 
Drozdowski,  
ul. Bielawska 6, 58-
250 Pieszyce, tel. 
074 8365350, fax. 
074 8365600, e-
mail: 
zuk@pro.onet.pl 

Biorąc pod uwagę decyzję środowiskową DO.7624-33-21/2009/2010 ECO 
Bielawa posiada decyzję na biologiczne przetwarzanie około 16 000 Mg/rok 
czyli spełniamy kryterium RIPOK 

O Uwaga nie została wprowadzona ze względu na zmianę decyzji 
DO.7624-33-21/2009/2010 wydanej przed 01.01 2012 - zgodnie 
z parametrami podanymi w charakterystyce przedsięwzięcia  przyjęto 
- sortownia 60 000 Mg/rok, część biologiczna 50 000 Mg/rok; 
kompostownia 10 000 Mg/rok. 

ZUK Tomasz 
Drozdowski,  
ul. Bielawska 6, 58-
250 Pieszyce, tel. 
074 8365350, fax. 
074 8365600, e-
mail: 
zuk@pro.onet.pl 

W powyższej decyzji zawarte jest również przetwarzanie odpadów 
biodegradowalnych selektywnie zebranych, którą ilość szacujemy na 
poziomie ok. 2000 Mg/rok - także spełniamy kryterium RIPOK 

O Uwaga nie została wprowadzona ze względu na zmianę decyzji 
DO.7624-33-21/2009/2010 wydanej przed 01.01 2012 - zgodnie 
z parametrami podanymi w charakterystyce przedsięwzięcia przyjęto 
- sortownia 60 000 Mg/rok, część biologiczna 50 000 Mg/rok; 
kompostownia 10 000 Mg/rok. 

ZUK Tomasz 
Drozdowski,  
ul. Bielawska 6, 58-
250 Pieszyce, tel. 
074 8365350, fax. 
074 8365600, e-
mail: 
zuk@pro.onet.pl 

Biorąc po uwagę możliwości przerobowe zaprojektowanej instalacji będącej 
w trakcie realizacji i aby zapewnić optymalną moc przerobową, 
wystosowaliśmy pismo o zwiększenie przepływu odpadów przez instalacje. 
Otrzymaliśmy UM w Bielawie odpowiedź pozytywną w formie decyzji nr 
FM.6220.4.2012 wraz z załącznikiem nr 1, który przedstawia 
charakterystykę przedsięwzięcia wraz z określeniem wielkości 
przetwarzania tj.: wydajność roczna zakładu 60 000Mg/rok, stabilizacja 
tlenowa/kompostowanie 50 000Mg/rok, kompostowanie odpadów 
biodegradowalnych selektywnie zebranych na poziomie 10 000Mg/rok. 
Załączamy pismo zmieniające moc przerobową zakładu ECO Bielawa oraz 
przesyłamy dokumentację zdjęciową z zaawansowanych prac przy budowie 

P Ze względu na zmianę decyzji DO.7624-33-21/2009/2010 wydanej 
przed 01.01 2012 - zgodnie z parametrami podanymi 
w charakterystyce przedsięwzięcia przyjęto - sortownia 60 000 
Mg/rok, część biologiczna 50 000 Mg/rok; kompostownia 10 000 
Mg/rok, adres oraz nazewnictwo instalacji zmieniono. 



15 
 

Podmiot składający 
uwagę 

Treść uwagi P/O1) Uzasadnienie 

ECO Bielawa. Planowane uruchomienie i oddanie do użytku Ekologicznego 
Centrum Odzysku ECO w Bielawie przewidywane jest na przełomie II i III 
kwartału 2012r. Uprzejmie prosimy, aby zwrócić uwagę w projektowanym 
WPGO dla Dolnego Śląska na nazewnictwa i dane adresowe, ale także 
dopilnować rzetelnego zapisania ECO Bielawa, które wg wydanej decyzji 
środowiskowej spełnia kryteria, aby być RIPOK, jako MBP i przy 
przetwarzaniu odpadów biodegradowalnych selektywnie zebranych z 
chwilą oddania do użytku.                                     

ZUK Tomasz 
Drozdowski, ul. 
Bielawska 6, 58-250 
Pieszyce, tel. 074 
8365350, fax. 074 
8365600, e-mail: 
zuk@pro.onet.pl 

Patrząc na sytuację, która wskazuje na to, że w naszym regionie pojawi się 
deficyt odpadów w stosunku do istniejących i planowanych zakładów 
gospodarki odpadami, można rozważyć pozostawienie w regionie 
południowym Gmin Lądek Zdrój oraz Stronie Śląskie. 

O Gmina Lądek Zdrój oraz Stronie Śląskie wyraziły akces do regionów 
gospodarki odpadami województwa opolskiego, który został 
pozytywnie rozpatrzony przez Urząd Marszałkowski Województwa 
Opolskiego.  Biorąc pod uwagę obecną sytuację i obecnie istniejące 
instalacje w regionie południowym oraz prognozowaną ilość 
wytwarzanych odpadów komunalnych i konieczność uzyskiwania 
przez gminy odpowiednich poziomów odzysku i recyklingu opisanych 
dokładniej w rozdziale "System gospodarki odpadami" 
ukształtowanie regionu bez gmin Lądek Zdrój i Stronie Śląskie jest 
zaplanowane optymalnie. 

ZUK Tomasz 
Drozdowski, ul. 
Bielawska 6, 58-250 
Pieszyce, tel. 074 
8365350, fax. 074 
8365600, e-mail: 
zuk@pro.onet.pl 

Sugerowane w WPGO przyłączeni Gmin Kobierzyce wraz z planowanym 
zakładem gospodarki odpadami o mocy przerobowej linii sortowniczej 
105 000 Mg/rok oraz kompostownią 50 000Mg/rok skłania także do 
zastanowienia. Tak jak nadmieniliśmy w pkt. 2 w regionie południowym jest 
deficyt odpadów a przyłączenie Gminy Kobierzyce, w której planuje się tak 
dużą inwestycję może doprowadzić do pogłębienia problemu w przyszłości. 
Instalacje na terenie gminy Kobierzyce może znacząco wspomóc problem 
odpadów w regionie wschodnim lub północno wschodnim. Zarazem może 
także w przyszłości spełniać rolę instalacji zastępczej dla regionu 
południowego. 

O Granice regionów były konsultowane na spotkaniach, w trakcie 
opiniowania oraz ustalane z Urzędem Marszałkowskim. Zdecydowano 
się na pozostawienie zaproponowanego w WPGO kształtu regionu 
południowego. 

ZUK Tomasz 
Drozdowski, ul. 
Bielawska 6, 58-250 
Pieszyce, tel. 074 
8365350, fax. 074 
8365600, e-mail: 
zuk@pro.onet.pl 

Zwracamy także uwagę w porównaniu do innych projektowanych regionów 
w WPGO brak konkurencyjności w regionie wschodnim. Może to 
doprowadzić w przyszłości do monopolizmu co nie jest zgodne z prawami 
konsumenta. Warta, więc zastanowienia jest prepozycja włączenia regionu 
wschodniego Gminy Kobierzyce, na której terenie jest planowany zakład 
gospodarki odpadami z uzyskaną decyzją środowiskową. Dołączone zostało: 
postanowienie Burmistrza Miasta Bielawa z dnia 06.04.2012r., cztery 
fotografie, decyzja nr DO.7624-33-21/2009/2010 z dnia 02.02.2010r.                             

O Ukształtowanie regionów gospodarki odpadami wielokrotnie było 
konsultowane z gminami. Zainteresowana Gmina Kobierzyce wyraziła 
akces do regionu północno-centralnego, w związku, z czym uwaga nie 
zostanie uwzględniona. Gminy regionu wschodniego wspólnie 
uczestniczyły w planowaniu i budowie instalacji. W regionie tym nie 
wystąpią zatem zagrożenia opisane w zgłaszanej uwadze.  
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Podmiot składający 
uwagę 

Treść uwagi P/O1) Uzasadnienie 

LPGK sp. z o. o., 59-
220 Legnica, ul. 
Nowodworska 
60,tel. 76 856 63 50 
(53), fax. 
768566355, e-mail 
biuo@lpgk.pl, 
Prezes Zarządu: 
Józef Wasinkiewicz 

W projekcie WPGO nie został uwzględniony przesiewacz bębnowy o 
wydajności 79 300Mg/rok, o co wnosiliśmy w mailu z dnia 03.02.2012r, 
decyzją Marszałka Województwa Dolnośląskiego Nr DM-S.V.7650-9/10 z 
dnia 11.06.2010r. Jako jeden z podstawowych obiektów i urządzeń tego 
składowiska. 

P Przesiewacz bębnowy został dodany do tabeli Regionalne instalacje 
do przetwarzania odpadów komunalnych (region północny). 

LPGK sp. z o. o., 59-
220 Legnica, ul. 
Nowodworska 
60,tel. 76 856 63 50 
(53), fax. 
768566355, e-mail 
biuo@lpgk.pl, 
Prezes Zarządu: 
Józef Wasinkiewicz 

Wnosimy ponownie o wpisanie instalacji posiadanej przez LPGK, jako 
regionalnej instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów. Nasza instalacja posiada warunki technologiczne prowadzenia 
procesu, zgodne z definicją określona w regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych w art. 3 ust. 3 pkt 15 c) ustawy o 
odpadach.         

P Instalacja została zakwalifikowana, jako instalacja regionalna MBP w 
tabeli „Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych (region północny)". 

LPGK sp. z o. o., 59-
220 Legnica, ul. 
Nowodworska 
60,tel. 76 856 63 50 
(53), fax. 
768566355, e-mail 
biuo@lpgk.pl, 
Prezes Zarządu: 
Józef Wasinkiewicz 

Prowadzona przez na kompostownia odpadów składa się z 20 pryzm 
kompostowych i służy do kompostowania selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów oraz frakcji biologicznej, pochodzącej z 
sortowania odpadów komunalnych. Kompostownie odpadów prowadzone 
jest z podziałem na dwie części, w pierwszej na 13 pryzmach kompostowych 
kompostowane są odpady pochodzące z sortowania odpadów 
komunalnych, zaś na 7 pozostałych pryzmach kompostowane selektywnie 
zebrane odpady zielone i inne bioodpady. Taki podział funkcjonuje od 
początku eksploatacji kompostowni, gdyż mamy świadomość, że jedynie z 
selektywnie zebranych odpadów bio uzyskamy produkt o właściwościach 
nawozowych lub środek wspomagający uprawę roślin, spełniający 
wymagania określone w przepisach ustawy o nawozach i nawożeniu. Z tego 
powodu nie rozumiemy, dlaczego jednostka opracowująca projekt WPGO 
uznała, że nasza instalacja nie spełnia wymagać dla RIPOK zajmujących się 
przetwarzaniem selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych 
bioodpadów i wymaga dostosowania do wymagań regionalnych instalacji 
do przetwarzania odpadów komunalnych (str.271 projektu WPGO)  

P Instalacja została zakwalifikowana jako instalacja regionalna MBP w 
tabeli „Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych (region północny)". 

LPGK sp. z o. o., 59- Głównym mankamentem Projektu WPGO dla woj. dolnośląskiego 2012 jest P/O Zapisy, które wymagały uszczegółowienia zostały rozbudowane. 
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Podmiot składający 
uwagę 

Treść uwagi P/O1) Uzasadnienie 

220 Legnica, ul. 
Nowodworska 
60,tel. 76 856 63 50 
(53), fax. 
768566355, e-mail 
biuo@lpgk.pl, 
Prezes Zarządu: 
Józef Wasinkiewicz 

to, iż zawiera on zbyt wiele zapisów ogólnikowych, co w sprawach tak 
ważnych jak zaliczenie bądź nie zaliczenie danej instalacji do RIPOK jest 
naszym zdaniem niedopuszczalne 

PUS sp. z o. o., 58-
100 Świdnica, ul. 
Zawiszów 5, tel. 
074/851 63 93, fax. 
074/ 851 63 94, 
puoswidnica@wp.pl
, członek zarządu - 
Agnieszka 
Browarska, Prezes 
Zarządu - Rafał 
Majtczak 

Linia do ręczno-mechanicznego sortowania odpadów komunalnych o 
wydajności 30.000 Mg/rok - planowana. Linia ta na dzień dzisiejszy nie 
funkcjonuje. W związku z tym prosimy o zmianę zapisów poprzez wpisanie 
linii jako planowanej, zamiast istniejącej. 

O Ze względu na przysłane uwagi w późniejszym terminie (przez PUO 
Świdnica) - dotyczące usunięcia z dokumentu instalacji, o której 
mowa w niniejszej uwadze - planowana do budowy instalacja została 
wykreślona z ostatecznej wersji planu. 

Gmina Miejska 
Świeradów-Zdrój, ul 
11-ego Listopada 
35, 59-850 
Świeradów-Zdrój, 
tel. 075/78 16 489, 
fax. 075/78 16 397, 
Burmistrz Roland 
Marciniak 

Burmistrz Miasta Świeradów-Zdrój, jako organ wykonawczy negatywnie 
opiniuje projekt. Przyczyną negatywnej opinii jest nie uwzględnienie 
stanowiska Gminy Miejskiej Świeradów-Zdrój w sprawie jej przynależności 
do planowanego Rejonu Środkowosudeckiego Gospodarki Odpadami, które 
zostało wyrażone w piśmie przesłanym drogą mailową do Urzędu 
Marszałkowskiego oraz firmy Atmoterm S.A. w dniu 10.02.2012r. Burmistrz 
Miasta Świeradów-Zdrój pozytywnie zaopiniuję projekt WPGO dal 
Województwa Dolnośląskiego 2012 w przypadku, gdy Gmina Miejska 
Świeradów-Zdrój zostanie włączona do Rejonu Środkowosudeckiego 
Gospodarki Odpadami. 

P Wniosek uwzględniono. Gminę Miejską Świeradów- Zdrój włączono 
do regionu środkowosudeckiego gospodarki odpadami i odpowiednio 
przemodelowano ww. regiony. 

Urząd Miasta i 
Gminy Międzylesie, 
57-530 Międzylesie, 
Plac Wolności 1, tel. 
074/8126 327, fax. 
074/ 8126 126, 
Burmistrz Tomasz 

Przed wydaniem opinii o projekcie WPGO dla Województwa Dolnośląskiego 
na lata 2012-2017, zwracam się z prośbą o pisemna wyjaśnienie istotnych 
spraw, które zostały pominięte w przedłożonym dokumencie: istniejące 
składowisko w Ścinawce Dolnej powiat kłodzki zarządzane przez firmę 
POLCARBON sp. z o. o. Katowice obsługujące znaczny obszar kotliny 
kłodzkiej nieujęte na liście składowisk czynnych, budowa ZGO Ścinawce 
Dolnej prowadzona zgodnie z pozwoleniami przez firmę PRO-ECO NATURA 

P/O Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do 
planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich 
stan formalno-prawny. Odpowiedzi na uwagi zgłoszone w trakcie 
konsultacji zostały zamieszczone w niniejszym podsumowaniu do 
dokumentu. Ponadto Urząd Marszałkowski po naniesieniu uwag z 
opiniowania gmin udostępnił poprawiony dokument na stronie 
internetowej, gdzie w ramach konsultacji społecznych zarówno gminy 
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Korczak nie została ujęta do planowanych instalacji, czy regionalne składowisko 
odpadów w Świdnicy zapewni przyjęcie i zagospodarowanie w całości 
strumienia odpadów z regionu w programowanym okresie 2012-2017, 
kompostownia w Lądku Zdroju nie została ujęta w projekcie planu. Czy 
przewidziana jest do włączenia w projektowany system na lata prognozy czy 
też do likwidacji? 

jak i inwestorzy mogli zapoznać się z poprawionym po uwagach gmin 
dokumentem. Gmina Lądek Zdrój wyraziła akces przejścia do jednego 
z regionów województwa opolskiego w związku z powyższym 
instalacje znajdujące się w gminie (do odzysku oraz unieszkodliwiania 
odpadów komunalnych) powinny zostać uwzględnione we właściwym 
(opolskim) WPGO. 

Gmina Nowa Ruda, 
Wójt Sławomir 
Karwowski 

Na podstawie art.. 14 B ustawy o odpadach zawiadamiam, że przesłany 
projekt WPGO w obecnej wersji opiniujemy negatywnie. Opinie pozytywna 
zostanie wydana po aktualizacji następujących zapisów: w tab. 58 - 
zgłoszone, planowane inwestycje związane z przetwarzaniem odpadów 
komunalnych (region południowy) Noworudzkie Usługi Komunalne Sp. z o. 
o., ul. Stefana Żeromskiego 15, Nowa Ruda - Budowa sortowni odpadów 
komunalnych, kompostownia, W tab. 83 - zastępcze instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych, kompostownia, Noworudzkie Usługi 
Komunalne Sp. z o. o., ul. Stefana Żeromskiego 15, Nowa Ruda - budowa 
sortowni odpadów, kompostownia. Ponadto należy ująć: składowisko 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w budowie, Mechaniczno-
biologiczne przetwarzanie odpadów w budowie Pro EKO Natura, ul. Al. 
Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, lokalizacja Ścinawka Dolna, Miasto i 
Gmina Radków -jako instalacja regionalna, Modułową stację segregacji 
odpadów w eksploatacji - biologiczna w projektowaniu Polcarbon Sp. Z o. 
o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, lokalizacja Ścinawka Dolna, Miasto i 
Gmina Radków - jako instalacja zastępcza. 

P/O Z charakterystyki przedsięwzięcia przesłanej do RDOŚ wynika, iż 
zdolność przerobowa sortowni będzie wynosiła 12 000 Mg/rok 
(zatem nie spełni wymagań dla części mechanicznej instalacji 
regionalnej MBP) w związku z powyższym została wpisana do tabeli 
"Planowane instalacje, dla których decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012 r., które nie spełnią 
wymagań dla RIPOK (region południowy)".  Kompostownia będzie 
przyjmowała odpady zielone selektywnie zebrane - w związku z 
powyższym instalacja została wpisana jako potencjalny RIPOK z 
decyzją w zakresie selektywnie zebranych odpadów zielonych i 
ulegających biodegradacji w tabeli  "Planowane regionalne instalacje 
do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), dla których decyzję 
o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012 r. 
(region południowy)".Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz 
POLCARBON zostały wpisane do planu zgodnie z przedłożonymi 
dokumentami potwierdzającymi ich stan formalno-prawny. 

Urząd Miasta i 
Gminy Sobótka, ul. 
Rynek 1,55-050 
Sobótka, tel. 071/31 
62 043, fax 071/31 
62 123, z up. 
Burmistrza- 
Krzysztof Szczeponik 

Zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie w WPGO istniejącej 
infrastruktury na terenie działek 375/1 i części działki 375/2 obręb 
Strzegomiany gmina Sobótka tj. Zaplecza do Selektywnej Zbiórki Odpadów, 
Stacji Przeładunku Odpadów oraz Punktu Dobrowolnego Gromadzenia 
Odpadów. Nadmieniamy, że na podstawie decyzji nr 2/2012 wydanej przez 
burmistrza Miasta i miny Sobótka, na terenie istniejącej stacji planowana 
jest budowa sortowni odpadów, na którą to ZUK "HADLUX' Sp. z o. o. 
uzyskał zezwolenie Starosty Powiatu nr 53/2012 z 06.02.2012 r. Stacja 
Przeładunku Odpadów wyposażona w wagę dysponuje wydajnością 
przeładowczą 12 000,00 Mg/rok, planowana sortownia w procesie R15 
dysponować będzie wydajnością ogółem 10 100, 00 Mg/rok. Dodane 
załączniki: kopia decyzji Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 53/2012 i 
Burmistrza Miasta i Gminy Sobótka nr 2/2012, Kopia stanowiska gmin ws. 

O Z decyzji administracyjnych wynika, iż sortownia odpadów, o której 
mowa w niniejszej będzie przetwarzała odpady selektywnie zebrane, 
natomiast zgodnie z przepisami prawnymi dane zawarte w regionach 
dotyczą instalacji (w przypadku sortowni) do przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych. W WPGO nie przedstawiono 
informacji na temat planowanych instalacji do przetwarzania 
selektywnie zebranych odpadów. W planie nie wymieniano również 
poszczególnych istniejących lub planowanych na terenie 
województwa stacji przeładunku (baz magazynowo-transportowych) 
oraz punktów dobrowolnego gromadzenia odpadów. W dokumencie 
zawarto jednak zapisy wskazujące zasadność funkcjonowania stacji 
przeładunkowych. Stosowne zapisy zawarte są w rozdziale "System 
gospodarki odpadami komunalnymi". 
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uwzględnienia w WPGO Punktów Przeładunku Odpadów, Kopia decyzji 
Starosty Powiatu Wrocławskiego nr 626/2003, Kopie odpisu decyzji Starosty 
Powiatu Wrocławskiego nr 433/2009 i nr 4098/2007 i kopia zawiadomienia 
o zakończeniu budowy zaplecza do selektywnej zbiórki  

Starostwo 
Powiatowe w 
Kłodzku, ul. Okrzei 
1, 57-300 Kłodzko, 
tel. 74 865 75 23, 
fax 867 32 32, 
powiat@powiat.klo
dzko.pl, Starosta- 
Maciej Awiżeń 

Wnioskuje o niezwłoczne przywrócenie w Projekcie WPGO pominiętych 
instalacji: mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów w budowie - 
Ścinawka Dolna - prowadzący instalację "PRO EKO NATURA" Sp. z o. o. w 
Warszawie, Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 
budowie - Ścinawka Dolna - prowadzący instalację PRO EKO NATURA Sp. z 
o. o. w Warszawie, Modułowa Stacja Segregacji odpadów w eksploatacji ( w 
tym biologiczna w projektowaniu) - Ścinawka Dolna - prowadzący instalację 
POLCARBON Sp. z o. o. w Katowicach 

P/O Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do 
planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich 
stan formalno-prawny. 

Urząd Miasta i 
Gminy Radków, ul. 
Rynek 1, 57-420 
Radków, tel. 
074/8735014, fax. 
074/873 5015, 
Burmistrz Jan 
Bednarczyk 

Żądam natychmiastowego ujęcia w projekcie WPGO pominiętych instalacji: 
mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów w budowie - Ścinawka 
Dolna - prowadzący instalację "PRO EKO NATURA" Sp. z o. o. w Warszawie, 
Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w budowie - 
Ścinawka Dolna - prowadzący instalację PRO EKO NATURA Sp. z o. o. w 
Warszawie, Modułowa Stacja Segregacji odpadów w eksploatacji ( w tym 
biologiczna w projektowaniu) - Ścinawka Dolna - prowadzący instancję 
POLCARBON Sp. z o. o. w Katowicach 

P/O Instalacja POLCARBON: 
Składowisko – nie zostało wykazane, gdyż pozwolenie zintegrowane 
wygasło po 31.12.2011 r. 
Sortownia – istnieje sortownia na 120 000 Mg/rok – na dzień 
dzisiejszy nie ma aktualnego pozwolenia, zatem jej stan formalno-
prawny nie pozwolił na ujęcie instalacji w WPGO 
Instalacje PRO EKO Natura:  
Planowane składowisko, instalacja MBP oraz kompostownia zostały 
zakwalifikowane zgodnie z przesłanymi dokumentami oraz 
ustaleniami. 
Zatem instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały 
wpisane do planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami 
potwierdzającymi ich stan formalno-prawny. 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

Niezrozumiałe obliczenia dla koniecznych wielkości ograniczenia odpadów 
biodegradowalnych do składowania (zał. str. 111), teren wiejski 47 kg/M w 
1995 r. tj. 742 Mg. w 2013 r. max 50% można deponować tj. 371 Mg, a w 
tabeli podano 267,2 Mg - zbyt mała wartość powoduje konieczność większej 
przeróbki lub większe kary za niedotrzymanie limitów. Analogicznie rok 
2020 powinno być 260 Mg a jest 187,1 Mg. Reasumując brak możliwości 
weryfikacji danych - brak obliczeń.                                                                                                        

O Obliczenia zostały wykonane na podstawie rozporządzenia Ministra 
Środowiska, w którym podane są dwa wskaźniki dla terenów 
wiejskich i miejskich. 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 

Brak opisu instalacji zgodnie z wytycznymi przedstawionymi podczas 
prezentacji przygotowanej przez DGO Ministerstwa Środowiska, 

O Instalacje zamieszczone w dokumencie zostały pokazane zgodnie z 
ustaleniami z UMWD i przyjętą metodyką oraz wytycznymi MŚ w 
zakresie instalacji regionalnych i zastępczych.  
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Wójt Ryszard 
Pacholik 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

Brak oceny i klasyfikacji instalacji pod kątem spełnienia kryteriów dla 
instalacji regionalnych (brak kategorii i instalacji wynikającej z art.16 ust. 3 
ustawy o utrzymaniu porządku i czystości w gminie) 

O W rozdziale "System gospodarki odpadami" zostały przedstawione 
kryteria oceny i klasyfikacji oraz wyznaczania instalacji regionalnych i 
zastępczych w dokumencie WPGO. Przyjęte w dokumencie kryteria 
zgodne są z wymaganiami prawa oraz wytycznymi MŚ. Ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie posiada art. 16 c. 
Uwaga nie jest zrozumiała. 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

Brak oceny instalacji pod kątem ich wydajności w kontekście ilości 
wytwarzania odpadów w poszczególnych regionach 

O Wydajność instalacji została określona na podstawie decyzji 
administracyjnych regulujących stan formalno-prawny instalacji. W 
każdym regionie w opisach i tabelach zawierających klasyfikację 
instalacji podano odpowiednie odnośniki i komentarze 
potwierdzające źródła zamieszczonych danych. 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

Zał. nr 7 tab.23 brak jasności podziału na rodzaje odpadów i regiony i gminy 
i brak informacji o spełnieniu wymagań i wydajności oraz rodzaju 
prowadzonych procesów 

O Załącznik ten stanowi wykaz istniejących instalacji do 
zagospodarowania odpadów na terenie województwa w ramach 
aktualnego stanu gospodarki odpadami, dla którego nie ma potrzeby 
uwzględnienia podziału na regiony i gminy. Jeżeli chodzi o rodzaje 
odpadów to zostały podane kody odpadów, co wydaje się być 
wystarczające. Moce przerobowe zostały uwzględnione. 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

Zał. 7 tab. 24 wykaz składowisk bez kryteriów i wielkości oraz podziału na 
regiony itp., 

O Załącznik ten stanowi wykaz składowisk na terenie województwa w 
ramach aktualnego stanu gospodarki odpadami, dla którego nie ma 
potrzeby uwzględnienia podziału na regiony. W związku z tym, że 
stan nagromadzenia składowisk jest zmienny, nie podawano 
pojemności składowisk. 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

Zał. 7 tab. 25 składowiska do zamknięcia - brak informacji, kiedy i dlaczego, O Zgodnie z dyrektywą 1999/31/WE w sprawie składowania odpadów, 
składowiska niespełniające wymagań tej dyrektywy powinny zostać 
zamknięte do dnia 31.12.2011 roku. Wykazanie tych składowisk w 
tabeli jest jednoznaczne z tym, iż składowisko to nie spełnia 
wymogów ww. dyrektywy i powinno zostać zamknięte do końca 
grudnia 2011 roku. 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 

Zał.7 tab. 29-32 zgłoszone i planowane inwestycje- brak podziału dot. 
możliwości spełnienia kryteriów dla instalacji regionalnej 

O Uwaga niezasadna, podział taki znajduje się w treści dokumentu, nie 
w załączniku 
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Pacholik 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

Zał. 7 błędna numeracja tabel- tabela 33 jest dwa razy, O Uwaga nieaktualna, ponieważ w aktualnej wersji załączników 
zmieniono układ tabel 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

 W Planie WPGO str.38 nie jest wymieniona Tarnobrzeska Specjalna Strefa 
Ekonomiczna EURO-PAK WISŁOSAN, do której podstrefy Wrocław-
Kobierzyce należy gmina Kobierzyce 

P Uzupełniono. 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

W Planie WPGO str. 325 niezrozumiała jest tab. 108 dot. szacunkowej 
analizy aspektów ekonomicznych regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych 

P  Wyjaśniono tabelę w części opisowej. 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

Brak zapisów w WPGO dot. stacji przeładunkowych zarówno istniejących jak 
i planowanych 

O Zgodnie z przyjętą metodyką i ustaleniami z UMWD nie wykazuje się 
w dokumencie istniejących i planowanych stacji przeładunkowych. 
Stosowny opis odnoszący się do ich zasadności został zamieszczony w 
rozdziale "system gospodarki odpadami" dokumentu WPGO. 
Istniejące i planowane do utworzenia w regionach gospodarki 
odpadami komunalnymi stacje przeładunkowe powinny zostać 
zamieszczone w regulaminie utrzymania czystości i porządku w 
gminie 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

Uwagi dot. regionu południowego: zał. nr 7 tab. 29 instalacja 1,2,4,5 - nie 
jest RIPOK, ponieważ zbyt mała przepustowość, instalacja 3 dotyczy 
selektywnej zbiórki, instalacja 6 wymaga wyjaśnienia czy decyzja 
środowiskowa dotyczy również części biologicznej MBP 

 P Uwzględniono uwagę. 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

Niejasne informacje o części mechanicznej PUO Zawiszów i podziale na dwie 
instalacje 

O Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez instalację PUO Zawiszów 
uwaga stała się nieaktualna. 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-

Ogólnikowe wyliczenia wskazujące a nieosiągnięcie przez gminy poziomu 
redukcji ograniczenia deponowania odpadów biodegradowalnych,  

 O Uwaga niezrozumiała. 
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040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

Projekt WPGO tab. 83 -instalacja 2 PUO Zawiszów -niezrozumiałe 
wydzielenie dwóch linii o różnych wydajnościach i o tej same nazwie, 

O Po uwzględnieniu uwag zgłoszonych przez instalację PUO Zawiszów 
uwaga stała się nieaktualna. 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

Jednocześnie Gmina Kobierzyce ponownie wnioskuje o połączenia regionu 
północno-centralnego oraz regionu południowego, w celu stworzenia 
konkurencyjności pomiędzy instalacjami regionalnymi lub, w przypadku 
gdyby okazało się niemożliwe, wnioskuję o przyłączenie Gminy Kobierzyce 
do regionu północno-centralnego, z uwagi na jego większą atrakcyjność, 
jeżeli chodzi o istniejące i planowane regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych. 

P Kierując się rozmieszczeniem obiektów przeznaczonych do 
gospodarowania odpadami oraz mocami przerobowymi instalacji do 
przetwarzania odpadów a także efektywnością ekonomiczno-
ekologiczną, nie istnieje możliwość połącznia regionu północno-
centralnego z regionem południowym. Wobec tego, uwzględniono 
wniosek dotyczący przyłączenia Gminy Kobierzyce do regionu 
północno-centralnego gospodarki odpadami i odpowiednio 
przemodelowano ww. regiony. 

Gmina Kobierzyce, 
Al. Pałacowa 1, 55-
040 Kobierzyce, 
Wójt Ryszard 
Pacholik 

Wyjaśnienia wymagają zawarte w tab. 112 str. 340 zapisy o zmianach 
decyzji i pozwoleń środowiskowych wraz z podanymi nakładami w regionie 
południowym 221,9 mln zł  

P Stosowne zapisy wyjaśniające zapisy o zmianach decyzji i pozwoleń 
środowiskowych zostały zamieszczone w rozdziale "System 
gospodarki odpadami". Podane nakłady finansowe zostały 
oszacowane na podstawie ogólnodostępnych informacji i danych o 
średnich kosztach realizacji podobnych inwestycji. 

Urząd Gminy 
Łagiewniki, ul. 
Jedności Narodowej 
21, 58-210 
Łagiewniki, tel. 074/ 
89 39 316, fax. 074/ 
89 40 130, Wójt 
Janusz Szpot 

Urząd Gminy w Łagiewnikach pozytywnie zaopiniuje WPGO po warunkami: 
zał. 3 należy ująć ZUK Łagiewniki z siedzibą w Łagiewnikach przy ul. 
Słowiańskiej 13, który został pominięty, w zał. 9 tab.nr 40, w pozycji 163 
została ujęta Gmina Łagiewniki, dla której błędnie wykazano ilość 
wytworzonych odpadów niebezpiecznych 12,234 Mg w 2012 roku z 
perspektywą 14,412 Mg w 2023 r. Informuje, że podana wyżej ilość 
wytworzonych odpadów odnosi się do nieistniejącej już Cukrowni 
Łagiewniki, która rzeczywiście produkowała rocznie takie ilości odpadów. 
Obecnie na terenie gminy znajduje się 1 zakład obróbki metali, która 
posiada specjalistyczne obrabiarki chłodzone olejami w obiegach 
zamkniętych. 

O Zgodnie z przyjętą metodyką w tabeli z listą podmiotów 
uprawnionych do gospodarowania odpadami zostały uwzględnione 
podmioty, które przyjmują odpady z grupy 20. ZUK w Łagiewnikach 
przyjmuje odpady z podgrupy 15 01. Prognozowane do wytworzenia 
ilości odpadów niebezpiecznych zostały obliczone na podstawie ilości 
wytworzonych odpadów w 2010 roku na terenie województwa oraz 
przyjętego z Kpgo 2014 wskaźnika. Dane o wytworzonych w 2010 
roku odpadach niebezpiecznych uzyskano z WSO - są to dane 
bazowe. Prognozowana ilość odpadów do wytworzenia jest wartością 
szacunkową, niedokładną. 

POLCARBON SP. z o. 
o., ul. Ligocka 103, 
40-568 Katowice, 
tel. 48322058978, 

W związku z przedłożeniem WPGO dla woj.. Dolnośląskiego 2012 jesteśmy 
zdziwieni nie zamieszczeniem w panie prowadzonej przez naszą firmę 
instalacji w Ścinawce Dolnej, która jest jedyną działającą instalacją w 
powiecie kłodzkim. Firma POLCARBON Sp. z o. o. od 2010 roku z dużym 

O Pozwolenie zintegrowane dotyczące zarówno składowiska jak i 
sortowni wygasło po 31.12.2011 r., zatem stan formalno-prawny 
instalacji nie pozwala na ujęcie instalacji w WPGO. 
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fax. 48326081485, 
e-mail. 
polcarbon@gmail.c
om, prokurent 
samoistny - 
Zbigniew Andrzej 
Wszołek 

nakładem sił i środków odbiera odpady od wszystkich gmin powiatu 
kłodzkiego. Zwracamy się z prośbą o zamieszczenie naszej instalacji w Planie 
WPGO, tak jak to było w przedstawianych wcześniej materiałach. 
Przesyłamy w załączniku projekt rozbudowy składowiska, który chcemy 
zrealizować do końca 2012 roku. 

Gmina Lądek-Zdrój, 
Ratusz-Rynek 31, 
57-540 Lądek Zdrój, 
tel. 074/ 81 17 850, 
fax. 074/8147418, 
e-mail: 
umig@ladek.pl 

Projekt Planu dla woj.. Dolnośląskiego ma inne cele i inne okresy 
planowania niż analogiczny dokument dla woj. opolskiego. W związku z 
tym, jakie cale i terminy dotyczyć będą w tej sytuacji naszej Gminy. 

O Gmina Lądek-Zdrój wyraziła akces do regionów gospodarki odpadami 
województwa opolskiego i została ujęta w WPGO woj. opolskiego. 
Prawo nie definiuje w sposób jednoznaczny, jakie cele i terminy 
będzie musiała realizować gmina.  Wydaje się, że przynależność do 
regionów gospodarki odpadami woj. opolskiego determinuje 
realizację zapisanych w WPGO woj opolskiego celów.  

Gmina Lądek-Zdrój, 
Ratusz-Rynek 31, 
57-540 Lądek Zdrój, 
tel. 074/ 81 17 850, 
fax. 074/8147418, 
e-mail: 
umig@ladek.pl 

Z budżetu, którego Województwa Gmina będzie mogła pozyskiwać środki 
na inwestycja związane z gospodarką odpadami oraz rekultywacje 
zamkniętych składowisk (min. Nie wymienia się w tabelach dot. Zamykania i 
rekultywacji składowisk - rekultywacji kwatery I i II Zakładu Higienizacji 
Odpadów w Lądku Zdroju).  

O Plan Gospodarki Odpadami nie wprowadza zmiany podziałów 
administracyjnych, w związku, z czym gmina będzie mogła pozyskiwać 
środki na inwestycja związane z gospodarką odpadami oraz 
rekultywacje zamkniętych składowisk ze środków województwa, do 
którego administracyjnie należy.  

Gmina Lądek-Zdrój, 
Ratusz-Rynek 31, 
57-540 Lądek Zdrój, 
tel. 074/ 81 17 850, 
fax. 074/8147418, 
e-mail: 
umig@ladek.pl 

Gmina Lądek-Zdrój została pominięta w projekcie WPGO woj.. 
Dolnośląskiego w zakresie bilansowania wszelkich danych, zarówno w 
zakresie stanu istniejącego jak i planowanych rozwiązań 

O Gmina Lądek-Zdrój została pominięta w planowaniu systemu 
gospodarki odpadami w planie woj. dolnośląskiego, ze względu na 
wyrażenie akcesu do regionów gospodarki odpadami woj. opolskiego. 
Gmina Lądek-Zdrój, na własny wniosek została ujęta w WPGO woj. 
opolskiego.  

Gmina Lądek-Zdrój, 
Ratusz-Rynek 31, 
57-540 Lądek Zdrój, 
tel. 074/ 81 17 850, 
fax. 074/8147418, 
e-mail: 
umig@ladek.pl 

Gmina jest ujęta w zakresie liczby mieszkańców i planowanych, niektórych 
działań inwestycyjnych w woj. opolskim, jednak na przedstawionych 
mapach regionów i lokalizacji istniejących i przyszłych obiektów nie 
przedstawiono gmin z woj.. Dolnośląskiego, które zgłosiły akces do 
Opolszczyzny, a także istniejących i planowanych instalacji. 

O Uwagę należy zgłosić do twórców WPGO woj. opolskiego 

Gmina Lądek-Zdrój, Ponadto w projekcie w/w dokumentu nie uwzględniono ważnej dla gmin P/O Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do 
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Ratusz-Rynek 31, 
57-540 Lądek Zdrój, 
tel. 074/ 81 17 850, 
fax. 074/8147418, 
e-mail: 
umig@ladek.pl 

powiatu kłodzkiego instalacji realizowanej w Ścinawce Dolnej w Gminie 
Radków tj. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 
realizowanej przez firmę PRO EKO Natura. Inwestycja powinna znaleźć się w 
RIPOK w regionie południowym, wraz z instalacją zlokalizowaną w 
Zawiszowie. 

planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich 
stan formalno-prawny. 

Gmina Kłodzko, 
ul.Okrzei 8a, 57-300 
Kłodzko, tel. 74 647 
41 00, fax. 74 647 
41 03, e-mail: 
ug@gmina.Klodzko.
pl, z up. Wójta - 
Urszula Panterałka 

Brak jakichkolwiek zapisów dotyczących instalacji realizowanej w Ścinawce 
Dolnej. 

P/O Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do 
planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich 
stan formalno-prawny. 

Gmina Kłodzko, ul. 
Okrzei 8a, 57-300 
Kłodzko, tel. 74 647 
41 00, fax. 74 647 
41 03, e-mail: 
ug@gmina.klodzko.
pl, z up. Wójta - 
Urszula Panterałka 

Dokonanie korekt we właściwym nazewnictwie gmin, tj. Tab. 33 brak 
podziału Kłodzka na gminę wiejską i miejską, tab. 58 jest wpisana gmina 
Kłodzko, a powinno być Miasto Kłodzko. 

P Dokonano korekt w tabelach dotyczących ilości odpadów (stan 
aktualny oraz prognozowane ilości poszczególnych odpadów) w 
zakresie właściwego nazewnictwa, tj. podano dane w podziale na 
gminę wiejską Kłodzko oraz gminę miejską Kłodzk. 

Urząd Miasta i 
Gminy Międzylesie, 
57-530 Międzylesie, 
Plac Wolności 1, tel. 
074/8126 327, fax. 
074/ 8126 126, 
Burmistrz Tomasz 
Korczak 

W przedmiotowym dokumencie w odniesieniu do regionu południowego, 
pominięte zostały istniejące jak i planowane instalacje przetwarzania 
odpadów komunalnych, które ze względów organizacyjnych i 
ekonomicznych są niezwykle istotne dla gmin Kotliny Kłodzkiej 

P/O Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do 
planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich 
stan formalno-prawny. 

Urząd Miasta i 
Gminy Międzylesie, 
57-530 Międzylesie, 
Plac Wolności 1, tel. 
074/8126 327, fax. 
074/ 8126 126, 

W przedmiotowym dokumencie pominięto projektowane w Ścinawce 
Dolnej przez firmę PRO EKO Natura oraz firmę POLCARBON instalację 
MBPO; 

P/O Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do 
planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich 
stan formalno-prawny. 
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Burmistrz Tomasz 
Korczak 

Gmina Nowa Ruda W tab. 58 - Zgłoszone, planowane inwestycje związane z przetwarzaniem 
odpadów komunalnych (region południowy): Noworudzkie usługi 
Komunalne Sp. z o. o. ul Stefana Żeromskiego 15, Nowa Ruda - Budowa 
sortowni odpadów komunalnych, kompostownia 

P Wprowadzono zgłoszoną instalacje do tabeli „Zgłoszone, planowane 
inwestycje związane z przetwarzaniem odpadów komunalnych 
(region południowy)" 

Gmina Nowa Ruda Tab. Nr 83 - zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych 
(region południowy) - budowa sortowni odpadów komunalnych, 
kompostownia - Noworudzkie usługi Komunalne Sp. z o. o. ul Stefana 
Żeromskiego 15, Nowa Ruda - Budowa sortowni odpadów komunalnych, 
kompostownia 

P/O Z charakterystyki przedsięwzięcia przesłanej do RDOŚ wynika, iż 
zdolność przerobowa sortowni będzie wynosiła 12 000 Mg/rok 
(zatem nie spełni wymagań dla części mechanicznej instalacji 
regionalnej MBP) w związku z powyższym instalacja została wpisana 
do tabeli "Planowane instalacje, dla których decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012 r., 
które nie spełnią wymagań dla RIPOK (region południowy)".  
Kompostownia będzie przyjmowała odpady zielone selektywnie 
zebrane - w związku z czym instalacja została wpisana, jako 
potencjalny RIPOK z decyzją w zakresie selektywnie zebranych 
odpadów zielonych i ulegających biodegradacji w tabeli  "Planowane 
regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych 
(RIPOK), dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydano przed 1 stycznia 2012 r. (region południowy)". 

Gmina Nowa Ruda Należy ująć: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 
budowie, mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów w budowie; 
PRO EKO Natura, ul. AL.. Jerozolimskie 65/79, 00-697 Warszawa, lokalizacja 
Ścinawka Dolna, miasto i gmina Radków - jako instalacja regionalna 

P/O Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do 
planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich 
stan formalno-prawny. 

Gmina Nowa Ruda Modułową stację segregacji odpadów w eksploatacji - biologiczna w 
projektowaniu Polcarbon Sp. z o. o., ul. Ligocka 103, 40-568 Katowice, 
lokalizacja Ścinawka Dolna, Miasto i Gmina Radków - jako instalacja 
zastępcza 

P/O Instalacje firmy PRO EKO Natura oraz POLCARBON zostały wpisane do 
planu zgodnie z przedłożonymi dokumentami potwierdzającymi ich 
stan formalno-prawny. 

ZGO GAĆ, Andrzej 
Sobolak, Jacek 
Październik 

W związku z przedstawionymi danymi ZGO GAĆ wnosi o ustanowienie 
zakładu, jako RIPOK dla regionu wschodniego. (2 pisma + potwierdzenie 
Manczarski, Szpadt) ·ZGO GAĆ zgłasza uwagi dotyczące niespełnienia 
warunków, niezbędnych do pełnienia funkcji instalacji RIPOK i wnosi o 
zmianę statusu ZGO Gać na RIPOK zamiast IZ: 
1. Odpady zielone 
a) stan obecny 
Obecnie możliwe jest kompostowanie odpadów zielonych i innych OUB w 

P Na podstawie dostarczonych przez zakład pism i opinii dr inż. Piotra 
Manczarskiego i dr R. Szpadta zmieniono status instalacji MBP z IZ na 
RIPOK, składowisko zostało pokazane w dokumencie, jako 
potencjalny RIPOK po rozbudowie, kompostownia otrzymała status 
instalacji RIPOK w regionie wschodnim. 
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ilości 3000 Mg/rok na istniejącym planu pryzmowym. Obecnie nie 
obowiązują przepisy prawne określające wymagania prowadzenia procesu 
kompostowania. Zgodnie z wytycznymi MŚ (Wytyczne dotyczące wymagań 
dla procesu kompostowania, fermentacji i mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów, 2008 r.), w przypadku kompostowania wyłącznie 
odpadów zielonych lub ogrodowych dopuszcza się kompostowanie 
jednostopniowe w pryzmach bez wymuszonego napowietrzania, ale z 
mechanicznym przerzucaniem materiału. Czas trwania procesu zależy 
wyłącznie od spełnienia prze kompost wymagań sanitarnych i fizyko-
chemicznych. Po 8-10 tygodniowym kompostowaniu możliwe jest 
spełnienie kryteriów dojrzałości. Wymagana powierzchnia placu wynosi 
wtedy 700 m2, do tego celu zostanie wykorzystany obecnie istniejący plac o 
powierzchni 1285 m2. 
b) stan docelowy 
Po rozbudowie zakładu o instalację do tlenowej stabilizacji (połowa 2013 r.) 
- w okresie przejściowym można nadal prowadzić kompostowanie na placu 
pryzmowym w ilościach jak powyżej (3000 Mg/rok) przez okres 8-10 
tygodni. Możliwe jest również zwiększenie przepustowości po zwiększeniu 
stopnia selektywnej zbiórki. Zatem przepustowość instalacji zapewni 
wymaganą przepustowość. Jeśli wymagane będzie kompostowanie w 
systemie zamkniętym będzie można wykorzystać w tym celu jeden z 
reaktorów planowanej instalacji tlenowej stabilizacji. 
2. Zmieszane odpady komunalne - MBP 
a) stan obecny 
Obecna przepustowość cz. M ZGO GAĆ wynosi ok. 67 000 Mg/rok w cyklu 
dwuzmianowym. Po rozbudowie przepustowość będzie wynosiła tyle samo. 
Zwiększy się natomiast ilość wydzielanych surowców i RDF. Cz. B <60 mm 
jest stabilizowana w procesie tlenowym, dwustopniowym. Wydajność 
instalacji stabilizacji zgodnie z Pozwoleniem Zintegrowanym wynosi 17 000 
Mg/rok, co dla dotychczas obsługiwanego terenu (Związek EKOGOK" - 100 
000 mieszkańców) i wg wytycznych MŚ P. Manczarski i M Kundegórski - 
spełnia wymagania RIPOK. Możliwe jest zwiększenie przepustowości cz. M 
MBP w przypadku pracy trzyzmianowej do około 100 600 Mg/rok.  
B) stan docelowy 
Od połowy 2013 r. w zakładzie eksploatowana będzie dodatkowo instalacja 
mechaniczno-biologicznej stabilizacji tlenowej, o przepustowości 27 000 
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Mg/rok przy założeniu 2-tygodniowego przetwarzania w reaktorze 
zamkniętym z napowietrzaniem oraz dojrzewaniem na planu pryzmowym 
przez 6 tygodni.  Następnie od połowy roku 2014 zostanie dodatkowo 
oddana do eksploatacji instalacja fermentacji o przepustowości min. 27 000 
Mg/rok wydzielonej mechanicznie frakcji zmieszanych odpadów 
komunalnych przy czasie przetrzymania w reaktorze 3 tygodnie. Fermentat 
będzie poddawany stabilizacji na placu pryzmowym.  Stąd minimalna 
przepustowość cz. B wyniesie od roku 2014 54 000 Mg/rok dla 
wydzielonych frakcji odpadów zmieszanych. Po rozbudowie cz. B (stabilizacji 
i fermentacji) możliwe będzie zapewnienie zagospodarowania całej masy 
odpadów ulegających biodegradacji wydzielonych z ilości 63 369 Mg/rok 
odpadów zmieszanych. Możliwe będzie również zwiększenie całkowitej 
przepustowości cz. M o dodatkowe 30 000 Mg/rok ( w sumie 93 369 
Mg/rok) odpadów zmieszanych i biologiczne przetworzenie zawartych w 
nich OUB. Przewiduje się jednoczesne realizowanie procesów fermentacji, 
tlenowej stabilizacji oraz biosuszenia. ZGO GAĆ spełnia wymagania dla 
regionalnej instalacji MBP. 
3. Składowisko odpadów 
a) stan obecny 
Obecnie eksploatowana jest druga kwatera składowiska, w której pozostało 
88 210 m3 wolnej pojemności.  
b) stan docelowy 
trzecia kwatera będzie miała pojemność 260 000m3. ZGO GAĆ jest 
właścicielem terenu, na którym ma powstać kwatera 3, w związku z 
planowaną inwestycją wydano decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach  08.03.2010 r. Łączna pojemność obu kwater wynosi 
obecnie 348 210 m3. Składowisko ZGO GAĆ spełnia kryteria składowiska 
regionalnego.  

Gmina Legnickie 
Pole, Wójt 
Aleksander Kostuń 

Wnoszę o ujęcie w aktualizacji WPGO 2012 "Zakładu wraz instalacją do 
termicznego przekształcania odpadów" obręb Nowa wieś Legnicka, Gmina 
Legnickie Pole. 

P Wprowadzono uwagę i uwzględniono w dokumencie w tabelach w 
rozdziale "System gospodarki odpadami komunalnymi" 

Gadzina Wanda, 
Kostrzyce, ul. 
Kościński 115, 
Jolanta i Dariusz 
Roszkowscy, 

str. 187 tabela 61, instalacja do TPO lp. 2.  
Jako mieszkańcy gminy Mysłakowice nie zgadzamy się na planowana 
lokalizację spalarni odpadów na terenie gminy Mysłakowice. Wnosimy o 
usunięcie z WPGO2012 planowanej inwestycji budowy instalacji TPO na 
terenie Mysłakowic. 

P Uwagę uwzględniono. Instalacja została usunięta z WPGO. 
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Zbigniew Pietrzak, 
Małgorzata i Bogdan 
Sznajder, Dorota 
Ryntowt, Barbara 
Kałuzińska, Dariusz 
Ryntowt, Ewa 
Kartfelder, Naudisz 
Małgorzata i Marek, 
Andrzej i Irena 
Nowińscy, Jolanta 
Cincio, Aneta 
Przybylska, Janina 
Przybyło, Norbert 
Kasek, Alicja i Leut 
Obliccy, Klim 
Brosiłw i Barbara, 
Stramo Stanisłat, 
Teresa i Paweł, Piotr 
Baran, Janusz 
Surmanowicz, 
Iwoliński 
Władysław, 
Iwoliński Jan, 
Wanda Walerciak, 
Zagrobelny Roman,  

Helena Krupska Protest przeciwko planom lokalizacji na terenie gminy Przemków 
jakiejkolwiek instalacji związanej z przetwarzaniem odpadów komunalnych 

P Uwagę uwzględniono. Instalacja została usunięta z WPGO. 

Rada Sołecka wsi 
Szalejów Górny, 
Towarzystwo 
Miłośników 
Szalejowa Górnego i 
Dolnego 

s. 183, tbl.58, Sprzeciw: Instalacja do termicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym 
zgłoszonej przez Gminę Polanica Zdrój z partnerem prywatnym.     
Uwarunkowania jak w formularzu uwag i wniosków do Instalacji do 
stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków 
w Szalejowie Górnym - s.252., tabl.84. Na zebraniu w dniu 13.04.2012r., 
które odbyło się z inicjatywy mieszkańców Szalejowa G. zaniepokojonych 
informacją o zamiarze wybudowania spalarni odpadów z udziałem 
przedstawicieli władz samorządowych Gminy Polanica Zdrój i Gminy 

P Uwagę uwzględniono. Instalacja do termicznego przekształcania 
odpadów została usunięta z WPGO. 
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Kłodzko. Nie możemy odnieść się do konkretnej technologii termicznej, 
ponieważ poinformowano nas, że nie została jeszcze wybrana. Obawiamy 
się, iż władze Polanicy Zdrój głównie zainteresowane są rachunkiem 
ekonomicznym z pozbywania się mas odpadów, a nie oddziaływaniem na 
ludzi i środowisko. 80 osób obecnych na zebraniu wyraziło sprzeciw 
przeciwko planom lokalizacji obu tych przedsięwzięć. 

Rada Sołecka wsi 
Szalejów Górny, 
Towarzystwo 
Miłośników 
Szalejowa Górnego i 
Dolnego 

s.252, tabl. 84, Sprzeciw do budowy Instalacji do stabilizacji tlenowej 
odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie 
Górnym.  Rejon przedmiotowej inwestycji znajduje się na terenie: -obszaru 
ochrony ONO/ głównego zbiornika wód podziemnych nr. 341 ( Niecka 
wewnątrz sudecka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka), - granicach obszaru 
górniczego wód leczniczych i mineralnych lub termalnych, - w 
bezpośrednim sąsiedztwie Bystrzycy Dusznickiej. Opady atmosferyczne 
mogą dochodzić w ciągu doby do 140mm powodując gwałtowne wezbranie 
rzeki. Ze względu na morfologię rzeczonego terenu oraz układ sieci 
rzecznych powodzie są tu szczególnie groźne, powodują duże szkody 
materialne i ofiary w ludziach. W tym rejonie bardzo często występują 
wiatry południowo- zachodnie, które powodują rozprzestrzenianie się 
odorów z już istniejącej oczyszczalni na osiedle mieszkaniowe i okoliczne 
gospodarstwa. Powstanie kolejnej inwestycji do już istniejących uciążliwości 
doda kolejne: istnieje obawa zanieczyszczenia wód podziemnych i 
powierzchniowych (okresowo pojawiają się w rzece ławice śniętych ryb), 
oddziaływania na glebę i powietrze atmosferyczne - emisja spalin ze 
środków transportujących, ścieki z procesów technologicznych, pyły i pyły 
mikrobiologiczne, w których mogą wystąpić bakterie, gronkowce, grzyby i 
odory z placu do stabilizacji. Sprawą priorytetową jest zagrożenie poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców, co bezpośrednio przekłada się na stan 
zdrowia.  Nie da się wykluczyć sytuacji awaryjnych takich jak powódź, pożar, 
emisja, eksplozja. Jeśli na tym miejscu powstanie nowa inwestycja 
oddziaływania te będą skumulowane. Większość tych stwierdzeń została 
zawarta w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia zgłoszonej, planowanej 
inwestycji przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju Sp z o.o, tym 
bardziej trudno zrozumieć, dlaczego uzyskała ona pozytywną decyzję 
środowiskową, bez oceny oddziaływania na środowisko.  Zmiana Lokalizacji 

O Instalację do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy 
oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym, z uwagi na fakt, iż 
uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przed 
1 stycznia 2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
należało wpisać do planu. W związku z powyższym uwagę odrzucono. 

Andrzej 
Bartoszkiewicz, 

s.8 Metoda zbierania i analizy danych, Zbieranie i analizę danych oparto na 
poprzednim Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami – województwa 

 O Nie opierano się na założeniach starego planu, wszystkie założenia 
były autorskie. 
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eko_ab@wp.pl dolnośląskiego. Fundament nowego planu oparty jest na dokumencie, 
którego założeń nie zrealizowano. Przykładem rozbieżności jest zawyżenie 
zagospodarowania bioodpadów w ilości 100 tys. ton, na co wskazała p. dr. 
Sieja na szkoleniu Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi 
w Polsce w dn. 19 marca br. W związku z tym, że opierano się na danych 
liczbowych z wcześniejszego dokumentu, nowy projekt posiada błędne 
założenia. Jedyny sposób pozyskania prawdziwych danych liczbowych to 
inwentaryzacja z natury wszystkich instalacji w województwie. Tak 
sporządzony projekt planu gospodarki odpadami to najprostsza droga do 
kolejnego niewykonania planu. W planie brak symulacji wariantowej. 
Główną bolączką gospodarki odpadami komunalnymi jest bardzo niski 
poziom segregacji i odzysku. Dlaczego nowo powstały projekt Planu 
Gospodarki Odpadami nie jest nastawiony na maksymalną segregację 
odpadów? Nie wskazano na możliwość osiągnięcia np. w zabudowie 
wielorodzinnej wysokich kilkudziesięcioprocentowych poziomów odzysku, 
gwarantując jednocześnie niewysokie opłaty dla mieszkańców. Przy takim 
wariancie w znaczny sposób zmieniłoby się zapotrzebowanie na nowe 
inwestycje w gospodarce odpadami i ich rodzaj. Tym samym gminy w 
przyszłości uniknęłyby kar dobowych.,  

Andrzej 
Bartoszkiewicz, 
eko_ab@wp.pl 

s.67 Podmiot zbierający odpady, w tym zebrane selektywnie jest zmuszony 
ustawowo do przekazania ich do instalacji wskazanych przez gminę lub 
związek, Zbieranie i analizę danych oparto na poprzednim Wojewódzkim 
Planie Gospodarki Odpadami – województwa dolnośląskiego. Fundament 
nowego planu oparty jest na dokumencie, którego założeń nie 
zrealizowano. Przykładem rozbieżności jest zawyżenie zagospodarowania 
bioodpadów w ilości 100 tys. ton, na co wskazała p. dr. Sieja na szkoleniu 
Regionalny System Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Polsce w dn. 19 
marca br. W związku z tym, że opierano się na danych liczbowych z 
wcześniejszego dokumentu, nowy projekt posiada błędne założenia. Jedyny 
sposób pozyskania prawdziwych danych liczbowych to inwentaryzacja z 
natury wszystkich instalacji w województwie. Tak sporządzony projekt 
planu gospodarki odpadami to najprostsza droga do kolejnego 
niewykonania planu. W planie brak symulacji wariantowej. Główną bolączką 
gospodarki odpadami komunalnymi jest bardzo niski poziom segregacji i 
odzysku. Dlaczego nowo powstały projekt Planu Gospodarki Odpadami nie 
jest nastawiony na maksymalną segregację odpadów? Nie wskazano na 

 O Nie opierano się na założeniach starego planu, wszystkie założenia 
były autorskie. 
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możliwość osiągnięcia np. w zabudowie wielorodzinnej wysokich 
kilkudziesięcioprocentowych poziomów odzysku, gwarantując jednocześnie 
niewysokie opłaty dla mieszkańców. Przy takim wariancie w znaczny sposób 
zmieniłoby się zapotrzebowanie na nowe inwestycje w gospodarce 
odpadami i ich rodzaj. Tym samym gminy w przyszłości uniknęłyby kar 
dobowych.,  

Andrzej 
Bartoszkiewicz, 
eko_ab@wp.pl 

Projekt wieloletniego planu nie przewiduje środków finansowych na 
badania i wdrożenia innowacyjnych technologii. Proponowany w tym 
kształcie projekt bardzo utrudnia gminom i związkom gminnym ustalenie 
opłaty dla mieszkańców, a przede wszystkim powoduje, że ta opłata realnie 
będzie wynosiła ponad 20 zł na mieszkańca miesięcznie, a i tak nie ma 
gwarancji, że gminy osiągną narzucone poziomy odzysku. 

 O Pr4ojekt obejmuje tylko inwestycje zgłoszone przez podmioty, źródła 
finansowania zawarto w Harmonogramie zadań, zgodnie z 
pozyskanymi danymi od inwestorów. 

GMINA ZAWONIA 
ul. Trzebnicka 11, 
55-106 
Zawonia·71/312-81-
82, 71/312-81-93 
rolnictwo@zawonia.
pl, 
inwestycje@zawoni
a.pl 

str.239, rys. 27 str.160 załącznika do WPGO, Tabela nr 25; Składowisko na 
dzień 13.04.2012 r. jest czynne. Posiada pozwolenie na użytkowanie i 
wszystkie wymagane ustawą POŚ pozwolenia. Pojemność kwatery 
szacowana jest jeszcze na około 10 lat. Zgodnie z zaleceniami UMWD 
zamontowano pochodnię biogazową TYP PBP20.Wnosimy o ujęcie 
Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Skotnikach, gm. Zawonia 
w tab. 75, na str.222 WPGO oraz rys.27 str. 239 WPGO, jako instalacji 
zastępczej do przetwarzania odpadów komunalnych. 

P Składowisko odpadów w Skotnikach gm. Zawonia zostało usunięte z 
listy składowisk przewidzianych do zamknięcia (znajdującej się w 
załącznikach do WPGO). Jednocześnie składowisko zostało 
uwzględnione, jako instalacja zastępcza w tabeli "Zastępcze instalacje 
do przetwarzania odpadów komunalnych (region północno-
centralny)" 

Kamila Tutko 
Inspektor ds. 
obsługi Biura Rady 
Miejskiej 
Urząd Miejski w 
Przemkowie 
tel. 76 8320 478 

Uchwała Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 22 listopada 2011 roku, w 
sprawie lokalizacji spalarni na terenie Dolnego Śląska na terenie gminy 
Przemków inwestycji w postaci budowy zakładu utylizacji odpadów. Rada 
Miejska w Przemkowie wyraża negatywne stanowisko w sprawie lokalizacji 
przedmiotowej inwestycji na terenie gminy Przemków. 

P Uwagę uwzględniono. Instalacja została usunięta z WPGO. 

Gmina Ziębice, 
Burmistrz - Antoni 
Herbowski 

Wnoszę o umieszczenie w niniejszym Planie budowy Zakładu Utylizacji 
Odpadów komunalnych w miejscowości Lipa, gmina Ziębice, która została 
ujęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 
przyjętym dnia 30.04.2009 r. uchwałą Nr XL/650/09 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego i została ujęta w wykazie o planowanych przedsięwzięciach 
zgłoszonych przez gminy i przedsiębiorców pkt 3.13 Tabela 64 
"Realizowane, planowane i projektowane instalacje odzysku i 

O Instalacja nie została ujęta w Regionach gospodarki odpadami 
komunalnymi, bowiem planowana inwestycja dotyczy przetwarzania 
odpadów selektywnie zebranych i może działać, jako instalacja 
ponadregionalna przyjmując strumień odpadów również spoza 
regionu. Instalacje inne niż regionalne i zastępcze do przetwarzania 
odpadów komunalnych nie były ujmowane w planowaniu systemu. 
Instalacja nie została ujęta również w stanie istniejącym ze względu 
na fakt, że jeszcze nie istnieje. Instalacja zostanie ujęta w 
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unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Województwie Dolnośląskim". 
Budowa w/w zakładu poprawi gospodarkę odpadami dla naszego regionu i 
gmin ościennych. 

sprawozdaniu z WPGO 2012 

Katarzyna Krotla 
Główny Specjalista 
ds. ochrony 
środowiska 
GPK - SITA Głogów 
Sp. z o.o. 
67-200 Głogów, ul. 
Przemysłowa 7A 
tel. 076 / 7265 643 
kom. 515 224 285 
www.gpk-
sitaglogow.pl 

str. 267, tabela 90, Wnioskujemy o wpisanie do wykazu Regionalnych 
Instalacji Przetwarzania Odpadów, w Regionie Północnym planowanych 
instalacji Spółki, które będą realizowane przez Spółkę.                                                                                         
Instalacje spełniają wymagania Regionalnej Instalacji, na które została 
wydana decyzja środowiskowa przed 1 stycznia 2012r., Pierwszy nagłówek 
tabeli przedstawiającej Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Regionie Północnym istnieje, jako SKŁADOWISKA 
ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE należy go wymienić na 
INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW. W tym nagłówku, jako pkt. 1 powinno być wpisane w 
następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację -Podmiot prowadzący 
instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z 
o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, Rodzaj instalacji istniejącej - puste 
pole, instalacja planowana  -instalacja do mechanicznego przetwarzania 
odpadów (sortownia i zasobnia), instalacja planowana - instalacja do 
biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta kompostowa), 
lokalizacja instalacji - Głogów, Wydajność instalacji istniejącej - puste pole, 
wydajność planowanej instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów 
51 tys. Mg/rok, wydajność planowanej instalacji do biologicznego 
przetwarzania odpadów 19 tys. Mg/rok, docelowa wydajność instalacji do 
mechanicznego przetwarzania odpadów 51 tys. Mg/rok, docelowa 
wydajność instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 19 tys. 
Mg/rok. Jako 2 nagłówek powinno być INSTALACJE DO PRZETWARZANIA 
SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW, 
w pkt. 1 tego nagłówka powinno być wpisane w następujące kolumny: 
Podmiot prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - 
SITA Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, rodzaj instalacji 
istniejącej - puste pole, rodzaj planowanej inwestycji - kompostownia 
odpadów zielonych (bioreaktory i płyta kompostowa), lokalizacja inwestycji 
Głogów, Wydajność instalacji istniejącej -puste pole. Jako 3 nagłówek 
powinno zostać: SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I 
OBOJĘTNE, w pkt. 1 tego nagłówka powinno być wpisane w następujące 
kolumny: Podmiot prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo 

P/O Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez instalację w późniejszym 
terminie uwaga stała się nieaktualna. Zdecydowano się jednak na 
zmianę kolejności wierszy w tabeli na: Instalacje do mechaniczno-
biologicznego przetwarzania, instalacje do przetwarzania selektywnie 
zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz składowiska 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne. Kierowano się w tym 
przypadku kolejnością, jaką przyjęto w ustawie o odpadach. 
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Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. Ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, 
rodzaj instalacji istniejącej - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne, rodzaj planowanej inwestycji - składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne, lokalizacja inwestycji Głogów, wolna pojemność 
istniejącego składowiska -216,2 tys. m3, 259,44 tys. Mg, planowana 
dodatkowa pojemność składowiska po rozbudowie- 600 tys. m3, 720 tys. 
Mg, docelowa pojemność składowiska - 600 tys. m3, 720 tys. Mg ( zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do formularza uwag do WPGO) 

Mariusz Nosal - 
Prezes Zarządu 
Daniel Stawecki - 
Wiceprezes Zarządu 
Katarzyna Krotla 
Główny Specjalista 
ds. ochrony 
środowiska 
GPK - SITA Głogów 
Sp. z o.o. 
67-200 Głogów, ul. 
Przemysłowa 7A 
tel. 076 / 7265 643 
kom. 515 224 285 
www.gpk-
sitaglogow.pl 

str. 268, tabela 91, Wnioskujemy o zmianę nazewnictwa dotyczącego linii i 
stref do przetwarzania odpadów dotyczących instalacji Spółki., W tabeli 
dotyczącej zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
(region północny), w nagłówku INSTALACJE DO MECHANICZNO-
BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW w pkt 1, w kolumnie rodzaj 
instalacji istniejącej jest: linia do mechanicznego sortowania odpadów 
komunalnych, a winno być: instalacja do mechanicznego sortowania 
odpadów komunalnych i w planowanej instalacji jest: strefa mechanicznego 
przetwarzania odpadów i strefa biologicznego przetwarzania odpadów, a 
winno być: instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia 
i zasobnia) i instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów 
(bioreaktory i płyta kompostowa). 

P Uwaga została uwzględniona. 

Mariusz Nosal - 
Prezes Zarządu 
Daniel Stawecki - 
Wiceprezes Zarządu 
Katarzyna Krotla 
Główny Specjalista 
ds. ochrony 
środowiska 
GPK - SITA Głogów 
Sp. z o.o. 
67-200 Głogów, ul. 
Przemysłowa 7A 

str. 268 tabela 91Wnioskujemy o zmianę wartości liczbowych w 
wymienionych instalacjach Spółki, zgodnie z podanymi wytycznymi., W 
tabeli dotyczącej Zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych (region północny), w nagłówku INSTALACJE DO 
MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW w pkt 1, 
wnioskujemy o zmianę wartości liczbowych w kolumnie wydajności 
istniejącej instalacji do mechanicznego sortowania odpadów komunalnych z 
10 na 30 tys. Mg/rok (zgodnie z PZ), a w kolumnie wydajności planowanej 
instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów z 38 na 51 tys. Mg/rok 
oraz docelowej wydajności instalacji z 48 na 51 tys. Mg/rok.  Wnioskujemy 
również o zmianę wartości liczbowych w instalacji do biologicznego 
przetwarzania odpadów- w kolumnie wydajności planowanej instalacji oraz 

O Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez instalację w późniejszym 
terminie uwaga stała się częściowo nieaktualna. 
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tel. 076 / 7265 643 
kom. 515 224 285 
www.gpk-
sitaglogow.pl 

docelowej wydajności z 18,3 na 19 tys. Mg/rok. 

Mariusz Nosal - 
Prezes Zarządu 
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str. 270 tabela 91, Wnioskujemy o zmianę wartości liczbowych w instalacji 
płyty kompostowej zgodnie z wytycznymi Spółki., W tabeli dotyczącej 
Zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (region 
północny), w nagłówku INSTALACJE DO PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE 
ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW w pkt. 1, 
wnioskujemy o zmianę wartości liczbowej, w kolumnie wydajności instalacji 
istniejącej oraz docelowej wydajności płyty kompostowej z 6 na 1 tys. 
Mg/rok, 

O Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez instalację w późniejszym 
terminie uwaga stała się częściowo nieaktualna. 
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Prezes Zarządu 
Daniel Stawecki - 
Wiceprezes Zarządu 
Katarzyna Krotla 
Główny Specjalista 
ds. ochrony 
środowiska 
GPK - SITA Głogów 
Sp. z o.o. 
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Str. 272 tabela 92, Wnioskujemy o wpisanie do tabeli Zgłoszonych, 
planowanych inwestycji wszystkich planowanych instalacji Spółki, ponieważ 
decyzja środowiskowa wydana przed 1 stycznia 2012r. została wydana dla 
wszystkich instalacji i spełniają one wszystkie wymagania Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych., Wnioskujemy o wpisanie 
w tabeli Zgłoszonych, planowanych inwestycji związanych z przetwarzaniem 
odpadów komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012r. (region północny), jako 
pierwszego nagłówka: INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 
PRZETWARZANIA ODPADÓW. W tym nagłówku, jako pkt. 1 powinno być 
wpisane w następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację -Podmiot 
prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA 
Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, Rodzaj instalacji - 
instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia i zasobnia) 
i instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta 
kompostowa), lokalizacja planowanej instalacji - Głogów, planowana 

O Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez instalację w późniejszym 
terminie uwaga stała się częściowo nieaktualna. 
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wydajność instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów 51 tys. 
Mg/rok, planowana wydajność instalacji do biologicznego przetwarzania 
odpadów 19 tys. Mg/rok.  Jako 2 nagłówek powinno zostać INSTALACJE DO 
PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I 
INNYCH BIOODPADÓW, w kolumnie rodzaj instalacji - kompostownia 
odpadów zielonych (bioreaktory i płyta kompostowa), reszta danych bez 
zmian. 2 nagłówek powinien zostać SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ 
NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, bez zmian (zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
formularza uwag do WPGO). 
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str. 280 rysunek 39Wnioskujemy o umieszczenie na mapce oznaczenia 
składowiska Spółki, ponieważ w legendzie oznaczenie jest opisane, a nie jest 
zaznaczone na mapie. Wnioskujemy o zaznaczenie na mapie koło Głogowa 
oprócz znaczków oznaczających istniejące instalacje zastępcze do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i kompostowni także 
oznaczenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

P/O Wszystkie mapy w dokumencie zostały poprawione ze względu na 
zmianę klasyfikacji niektórych instalacji. 
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str. 274 rysunek 35, Wnioskujemy o umieszczenie w rysunku słupka 
przepustowości planowanych do budowy instalacji do mechaniczno - 
biologicznego przetwarzania odpadów, ponieważ planowana instalacja 
Spółki posiada decyzję środowiskową i jest planowaną instalacją do 
budowy, Wnioskujemy o umieszczenie trzeciego słupka w rysunku 
przedstawiającym planowaną przepustowość instalacji z wartością 51 tys. 
Mg/rok przepustowości planowanej do budowy w części mechanicznej, a w 
części biologicznej - słupka z wartością 19 tys. Mg/rok 

P Wykresy oraz wnioski pod wykresami w regionach zostały zmienione 
stosownie do zmian dokonanych w tabelach z instalacjami. 
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Przemysłowa 7A 
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Załącznik nr 7 str. 125 tabela 23, Wnioskujemy o wpisanie instalacji GPK-
SITA Głogów do tabeli zawierającej instalacje odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów oraz miejsc zbierania w województwie dolnośląskim w 2010r. z 
wyróżnieniem kodów odpadów, Wnioskujemy o wpisanie istniejących 
dwóch instalacji Spółki: sito mobilne do przesiewania odpadów i płyta 
kompostowa wraz z kodami odpadów.,  

P Uwagę uwzględniono poprzez dodanie w załączniku "Instalacje do 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz miejsca zbierania 
odpadów w województwie dolnośląskim w 2010 r". Zgodnie ze 
zgłoszoną uwagą dodano płytę kompostową. Nie ujęto sita 
mobilnego, ponieważ wykaz instalacji jest na stan 2010 r. 
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Załącznik nr 7 str. 167 tabela 31, Wnioskujemy o wpisanie do tabeli 
Zgłoszonych, planowanych inwestycji wszystkich instalacji Spółki, ponieważ 
decyzja środowiskowa wydana przed 1 stycznia 2012r. została wydana dla 
wszystkich trzech instalacji i spełniają one wszystkie wymagania Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych., Wnioskujemy o wpisanie 
w tabeli Zgłoszonych, planowanych inwestycji związanych z przetwarzaniem 
odpadów komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012r. (region północny), jako 
pierwszego nagłówka: INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 
PRZETWARZANIA ODPADÓW. W tym nagłówku, jako pkt. 1 powinno być 
wpisane w następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację -Podmiot 
prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA 
Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, Rodzaj instalacji - 
instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia i zasobnia) 
i instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta 

P Uwagę uwzględniono poprzez dodanie w załączniku "Zgłoszone, 
planowane inwestycje związane z przetwarzaniem odpadów 
komunalnych (region północny) „ zgodnie ze zgłoszoną uwagą. 
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sitaglogow.pl kompostowa), lokalizacja planowanej instalacji - Głogów, planowana 
wydajność instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów 51 tys. 
Mg/rok, planowana wydajność instalacji do biologicznego przetwarzania 
odpadów 19 tys. Mg/rok,  Jako 2 nagłówek powinno zostać INSTALACJE DO 
PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I 
INNYCH BIOODPADÓW, w kolumnie rodzaj instalacji - kompostownia 
odpadów zielonych (bioreaktory i płyta kompostowa), reszta danych bez 
zmian. 2 nagłówek powinien zostać SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ 
NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, bez zmian ( zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
formularza uwag do WPGO). 

Mariusz Nosal - 
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Uzupełnienie uwag powyżej SITY: ·Dotyczy: uzupełnienie do formularza 
zgłaszania uwag i wniosków do projektu WPGO2012. 
Działając w imieniu GPK–SITA Głogów Sp. z o.o. odnosząc się do 
ogłoszonego na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego projektu WPGO2012 oraz do formularza 
zgłaszania uwag i wniosków do projektu WPGO2012, Zarząd Spółki 
kwestionuje stanowisko Marszałka Województwa Dolnośląskiego w części 
dotyczącej nieuwzględnienia w wykazie Regionalnych Instalacji do 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie Północnym dwóch 
planowanych instalacji Spółki: instalacji do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów oraz instalacji do przetwarzania selektywnie 
zebranych odpadów zielonych.   
Zarząd Spółki zgłasza, poniżej umotywowane, zarzuty oraz wnioski o zmianę 
projektu WPGO2012.  
W opublikowanym projekcie WPGO jako Regionalna Instalacja 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych, dla Regionu Północnego, w 
odniesieniu do GPK–SITA Głogów Sp. z o.o. na dzień dzisiejszy wpisane jest 
tylko istniejące składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne.  
Brak jest instalacji typu RIPOK wskazanych w Regionie Północnym, jako 
planowane, w tym inwestycji Spółki GPK-SITA Głogów, jako RIPOK w postaci 
Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych, który jest na etapie 
budowy. 
W wykazie Zastępczych Instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
dla Regionu Północnego wpisane są natomiast wszystkie instalacje 
istniejące i planowane Spółki. Uważamy, że planowane instalacje Spółki, 
które są wpisane do wykazu Zastępczych Instalacji do Przetwarzania 

P/O Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez instalację w późniejszym 
terminie uwaga stała się częściowo nieaktualna. 
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Odpadów Komunalnych w Regionie Północnym powinny być wpisane także, 
do wykazu Regionalnych Instalacji do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych dla Regionu Północnego już teraz, a nie dopiero po 
zakończeniu inwestycji budowlanej.  
 
W wykazie Zgłoszonych i Planowanych Instalacji związanych z 
przetwarzaniem odpadów komunalnych, dla których decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012r. dla 
Regionu Północnego wpisane są tylko dwie instalacje: „budowa nowego 
składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne oraz 
kompostownia odpadów zielonych”. Zdaniem Zarządu Spółki, powinna być 
wpisana również instalacja przeznaczona do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów (zgodnie z załącznikiem nr 2 do formularza uwag i 
wniosków do projektu WPGO2012), gdyż była instalacją wcześniej 
zgłoszoną, w korespondencji przy tworzeniu projektu planu WPGO, pismem 
nr SOS/113/2011/815 z dnia 04.07.2011r. oraz pismem nr 
SOS/19/2012/140 z dnia 24.01.2012r. oraz pismem nr SOS/27/2012/177 z 
dnia 03.02.2012r. Instalacja przeznaczona do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów posiada również stosowną decyzję środowiskową.  
 
Zarząd GPK – SITA Głogów Sp. z o.o. wskazuje, że według aktualnych 
przepisów prawa, Spółka spełnia warunki i przesłanki ku temu, aby 
zgłoszone i planowane instalacje Spółki (zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
formularza uwag i wniosków do projektu WPGO2012) zostały wpisane do 
projektu WPGO, jako Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych dla Regionu Północnego. Dnia 12 stycznia 2010 roku GPK–
SITA Głogów Sp. z o.o. uzyskała decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pod nazwą „Budowa Zakładu 
Unieszkodliwiania Odpadów w Biechowie wraz z kwaterami składowania 
odpadów komunalnych”, w skład, którego wchodzą następujące elementy: 
·a) linia do mechaniczno–biologicznego przetwarzania (MBP) zmieszanych 
odpadów komunalnych ( sortownia i zasobnia). Na linii sortowniczej 
odbywać się będzie wydzielanie, ze zmieszanych odpadów komunalnych, 
frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku (cz. mech. ok. 40 
000 Mg/rok). Moc przerobowa instalacji wystarczy do przyjmowania i 
przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkałego przez co najmniej 120 000 
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mieszkańców. Instalacja spełnia wymagania najlepszej dostępnej techniki 
lub technologii, o której mowa w art. 143 POŚ, 
b) bioreaktory w ilości 10 szt. będą służyć do stabilizacji tlenowej frakcji 
podsitowej oraz odpadów zielonych, z zachowaniem minimalnego okresu 2 
tygodniowego dojrzewania. Bioreaktory wyposażone będą w instalację 
ujmowania wody poprocesowej, napowietrzania, nawilżania oraz w tak 
zwany biofiltr.  
c) plac kompostowy o powierzchni 5758 m2, na który trafiały będą odpady z 
bioreaktorów do dalszego przetwarzania przez okres od 8-12 tygodni. Do 
kompostowania będą trafiały odpady wydzielane ze zmieszanych odpadów 
komunalnych, z frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku (cz. 
biologiczna ok.19 000 Mg/rok) oraz odpady przetwarzane, selektywnie 
zebrane odpady zielone. Na kompostowni odbywać się będzie wytwarzanie 
z w/w odpadów produktu o właściwościach nawozowych lub środków 
wspomagających uprawę roślin, spełniającego wymagania określone w 
odrębnych przepisach (ok. 1 000 Mg/rok), 
d) kwatery składowiska o pojemności 600 tys. m3. Do składowania 
odpadów na kwaterach będą trafiały odpady powstające w procesie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych. 
Pojemność składowiska pozwali na przyjmowanie odpadów przez okres nie 
krótszy niż 30 lat odpadów w ilości nie mniejszej niż powstająca w instalacji 
do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych (ok. 600 000 m3), spełniające następujące wymogi :  
1. wyposażenie w system drenażu wód odciekowych zapewniających 
niezawodne funkcjonowanie w trakcie eksploatacji składowiska oraz przez 
co najmniej 30 lat po jego zamknięciu, 
2. wyposażenie w instalację do odprowadzania gazu składowiskowego, 
który oczyszcza się i wykorzystuje do celów energetycznych, a jeśli jest to 
niemożliwe – spala w pochodniach.  
 
 
Przypomnieć należy, że zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 1 lipca 2011 roku o 
zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw, wprowadzającym zmiany do ustawy o odpadach, 
w art. 3 ust. 3 ustawy o odpadach, po pkt. 15 dodany został pkt 15c 
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zawierający definicję Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych (RIPOK).  
Spełnienie wymogów dotyczących Regionalnych Instalacji do Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych potwierdzają również zapisy zawarte w projekcie z 
dnia 29 grudnia 2011 roku Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie 
mechaniczno–biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów 
komunalnych. 
Zgodnie z powyższymi przepisami planowane instalacje Spółki spełniają 
wymogi RIPOK potwierdzone wydaną wcześniej decyzją środowiskową.   
Z ostrożności podkreślić należy, że nawet gdyby któryś z elementów 
planowanej instalacji nie spełniał wszystkich wymogów MBP to zgodnie z § 
8 projektu Rozporządzenia inwestor ma 24 miesiące na dostosowanie 
instalacji do wymogów niniejszego rozporządzenia. 
Pragniemy również zauważyć, że wybudowanie nowego Zakładu mającego 
stać się Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych dla 
Regionu Północnego, wpisanego, jako jedyny, w wykazie Zgłoszonych i 
Planowanych Instalacji w naszym regionie uzależnione jest w dużej mierze 
od dofinansowania inwestycji ze środków zewnętrznych. Nosimy się z 
zamiarem złożenia w miesiącu kwietniu wniosku o dofinansowanie w/w 
inwestycji do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej. Fundusz finansuje tylko Regionalne Instalacje Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w danym regionie. Nieuprawnione wpisanie nowo 
budowanej instalacji GPK-SITA Głogów do projektu WPGO, jako Zastępczej 
Instalacji na starcie eliminuje instalację do otrzymania dofinansowania z 
NFOŚiGW, a tym samym staje się niemożliwym wybudowanie Zakładu ze 
środków własnych Spółki.  
Niezrealizowanie inwestycji pn. Regionalna Instalacja Przetwarzania 
Odpadów w Regionie Północnym wiąże się z niespełnieniem celów w 
zakresie gospodarowania odpadami wyznaczonych na kolejne lata przez 
Marszałka Województwa Dolnośląskiego, jakimi są między innymi: budowa 
regionalnych instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
zmieszanych odpadów komunalnych. 
W związku z powyższym wnioskujemy o uwzględnienie stanowiska Zarządu 
GPK-SITA Głogów Sp. z o.o. w Głogowie oraz wpisanie do projektu WPGO 
jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w 
Regionie Północnym następujących instalacji Spółki (zgodnie z załącznikiem 
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nr 1 do formularza uwag i wniosków do projektu WPGO2012) :  
1. INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW: ·-planowane: instalacja do mechanicznego przetwarzania 
odpadów (sortownia · i zasobnia) i instalacja do biologicznego 
przetwarzania odpadów (bioreaktory · i płyta kompostowa), 
2. INSTALACJE DO PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW 
ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW: ·- planowane: kompostownia 
odpadów zielonych (bioreaktory i płyta · kompostowa),  
3. SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE: ·- 
istniejące i planowane: składowisko odpadów innych niż niebezpieczne · I 
obojętne.                              

Helena Krupska, 
Radna Rady 
Miejskiej w 
Przemkowie 

Według projektu województwo dolnośląskie zostało podzielone na sześć 
regionów. Przemków znajduje się w regionie północnym, który obejmuje 28 
gmin. Przemków jest zrzeszony w Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.  Z 
danych zawartych w projekcie wynika, że na terenie Gminy Przemków 
planowana jest inwestycja mająca na celu budowę instalacji do termicznego 
przetwarzania odpadów (Tabela 60). Podmiotem, który zgłosił instalację jest 
Spółka z o.o Rest Polska z Poznania. Do dnia dzisiejszego dla tej inwestycji 
nie została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, ani też 
decyzja lokalizacyjna (decyzja Burmistrza została zaskarżona do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego, które to Kolegium, wykazując 
szereg nieprawidłowości skierowało sprawę do ponownego rozpatrzenia 
przez organ pierwszej instancji).  Z oświadczenia Pana Burmistrza, jakie 
złożył on Radnym na sesji Rady Miejskiej wynika, że nie zamierza on 
dokonywać lub zezwalać na dokonanie przez inne podmioty inwestycji 
proekologicznych w sposób naruszający interesy mieszkańców. 
Nadmieniam, że w tej sprawie wypowiedziała się również Rada Miejska 
Przemkowa podejmując stosowną uchwałę, w której wyrażono 
zdecydowany sprzeciw w sprawie lokalizacji na terenie gminy jakichkolwiek 
zakładów utylizacji odpadów.  W świetle przedstawionych faktów 
wnioskujemy o nie ujmowanie w Wojewódzkim Planie Gospodarki 
Odpadami zgłoszonej przez Spółkę Rest Polska z Poznania instalacji do 
termicznego przetwarzania odpadów. Wniosek nasz jest tym bardziej 
uzasadniony, że z danych przedstawionych w projekcie wynika, iż w regionie 
północnym istnieją już dwie instalacje zastępcze, które po odpowiednich 
modernizacjach mogą stać się instalacjami regionalnymi. Docelowo 

P Uwagę uwzględniono. Instalacja do termicznego przekształcania 
odpadów w miejscowości Przemków została usunięta z WPGO. 
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przepustowość części mechanicznej znacznie przewyższa zapotrzebowanie 
na moc w rozumieniu prognozowanej ilości wytworzonych odpadów 
koniecznych do zagospodarowania, w związku z tym budowa kolejnych tego 
typu instalacji jest nieuzasadniona. Uważamy również, że umieszczanie w 
Planie inwestycji, co, do których brak jest pewności, że w ogóle powstaną 
jest nieuzasadnione i daleko idące. 

Helena Krupska, 
Radna Rady 
Miejskiej w 
Przemkowie 

Tabela 60 str.186, uzasadnienie wniosku w załączeniu (patrz uwaga 
powyżej) - wykreślić w tabeli poz. 4 w zestawieniu "Instalacje do 
termicznego przetwarzania odpadów" (Załącznik z podpisami mieszkańców 
Przemkowa) 

P Uwagę uwzględniono. Instalacja do termicznego przekształcania 
odpadów w miejscowości Przemków została usunięta z WPGO. 

Rada Sołecka wsi 
Szalejów Górny 
57-314 Szalejów 
Górny 1 

s.252, tabl. 84, Lp.2, Inwestycja planowana jest przy oczyszczalni ścieków 
(naprzeciw planowanego suchego zalewu) na terenie zalewowym 
bezpośrednio przy rzece Bystrzyca Dusznicka. Oczyszczalnia dwukrotnie 
zalewana była w czasie powodzi -1997 i 1998. Tereny te charakteryzują się 
niskim poziomem wód gruntowych o wysokiej mineralizacji, bliskim 
sąsiedztwem terenów podmokłych z licznymi siedliskami ptactwa i 
zwierzyny. W pobliżu znajduje się ujęcie wody pitnej dla okolicznych 
miejscowości Gminy Kłodzko. W zasięgu osiedli mieszkaniowych, dla 
których uciążliwości z powodu działającej oczyszczalni są b. duże, z uwagi na 
dominujące wiatry południowo-zachodnie i kotlinę (uciążliwe zapachy i 
oddziaływania akustyczne,). Inwestycja ta na terenach przy uzdrowiskowych 
jest przejawem braku wyobraźni. Wiąże się tym także wzrost uciążliwości 
transportowych, z emisją spalin samochodowych (benzopiren wywołujący 
toksyczność przewlekłą). Lokalna droga do Polanicy Zdr., która ma być 
szlakiem transportowym do rzeczonej inwestycji nie posiada nawet 
pobocza, mimo że korzystają z niej liczni piesi, co stanowi ogromne 
zagrożenie bezpieczeństwa. Zmiana lokalizacji na niezagrażającą ludziom i 
środowisku 

P Uwagę uwzględniono. Instalacja do termicznego przekształcania 
odpadów została usunięta z WPGO. 

Rada Sołecka wsi 
Szalejów Górny, 
Towarzystwo 
Miłośników 
Szalejowa Górnego i 
Dolnego 

s. 183, tbl.58. Sprzeciw: Instalacja do termicznego przetwarzania odpadów 
komunalnych na terenie oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym 
zgłoszonej przez Gminę Polanica Zdrój z partnerem prywatnym.     
Uwarunkowania jak w formularzu uwag i wniosków do Instalacji do 
stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków 
w Szalejowie Górnym - s.252., tabl.84. Na zebraniu w dniu 13.04.2012r., 
które odbyło się z inicjatywy mieszkańców Szalejowa G. zaniepokojonych 
informacją o zamiarze wybudowania spalarni odpadów z udziałem 

P Uwagę uwzględniono. Instalacja do termicznego przekształcania 
odpadów została usunięta z WPGO. 
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przedstawicieli władz samorządowych Gminy Polanica Zdrój i Gminy 
Kłodzko. Nie możemy odnieść się do konkretnej technologii termicznej, 
ponieważ poinformowano nas, że nie została jeszcze wybrana. Obawiamy 
się, iż władze Polanicy Zdrój głównie zainteresowane są rachunkiem 
ekonomicznym z pozbywania się mas odpadów, a nie oddziaływaniem na 
ludzi i środowisko. 80 osób obecnych na zebraniu wyraziło sprzeciw 
przeciwko planom lokalizacji obu tych przedsięwzięć. 

Towarzystwo 
Miłośników 
Szalejowa Górnego i 
Dolnego 

s.252, tabl. 84. Sprzeciw do budowy Instalacji do stabilizacji tlenowej 
odpadów biodegradowalnych przy oczyszczalni ścieków w Szalejowie 
Górnym.  Rejon przedmiotowej inwestycji znajduje się na terenie: -obszaru 
ochrony ONO/ głównego zbiornika wód podziemnych nr. 341 ( Niecka 
wewnątrz sudecka Kudowa Zdrój - Bystrzyca Kłodzka), - granicach obszaru 
górniczego wód leczniczych i mineralnych lub termalnych, - w 
bezpośrednim sąsiedztwie Bystrzycy Dusznickiej. Opady atmosferyczne 
mogą dochodzić w ciągu doby do 140mm powodując gwałtowne wezbranie 
rzeki. Ze względu na morfologię rzeczonego terenu oraz układ sieci 
rzecznych powodzie są tu szczególnie groźne, powodują duże szkody 
materialne i ofiary w ludziach. W tym rejonie bardzo często występują 
wiatry południowo- zachodnie, które powodują rozprzestrzenianie się 
odorów z już istniejącej oczyszczalni na osiedle mieszkaniowe i okoliczne 
gospodarstwa. Powstanie kolejnej inwestycji do już istniejących uciążliwości 
doda kolejne: istnieje obawa zanieczyszczenia wód podziemnych i 
powierzchniowych (okresowo pojawiają się w rzece ławice śniętych ryb), 
oddziaływania na glebę i powietrze atmosferyczne - emisja spalin ze 
środków transportujących, ścieki z procesów technologicznych, pyły i pyły 
mikrobiologiczne, w których mogą wystąpić bakterie, gronkowce, grzyby i 
odory z placu do stabilizacji. Sprawą priorytetową jest zagrożenie poczucia 
bezpieczeństwa mieszkańców, co bezpośrednio przekłada się na stan 
zdrowia.  Nie da się wykluczyć sytuacji awaryjnych takich jak powódź, pożar, 
emisja, eksplozja. Jeśli na tym miejscu powstanie nowa inwestycja 
oddziaływania te będą skumulowane. Większość tych stwierdzeń została 
zawarta w Karcie Informacyjnej Przedsięwzięcia zgłoszonej, planowanej 
inwestycji przez Miejski Zakład Komunalny w Polanicy Zdroju Sp z o.o, tym 
bardziej trudno zrozumieć, dlaczego uzyskała ona pozytywną decyzję 
środowiskową, bez oceny oddziaływania na środowisko.   

O Instalację do stabilizacji tlenowej odpadów biodegradowalnych przy 
oczyszczalni ścieków w Szalejowie Górnym, z uwagi na fakt, iż 
uzyskała decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydaną przed 
1 stycznia 2012 r. zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
należało wpisać do planu. W związku z powyższym uwagę odrzucono. 

Grażyna Sroka Szalejów Górny jest miejscowością leżącą tuż przy Polanicy Zdrój, P/O Nie jest jasne, której planowanej instalacji w Szalejowie dotyczy 
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planowana jest budowa zalewu. Czy w takim miejscu można planować 
budowę czegoś takiego śmierdzącego? Kto wpadł na taki pomysł, może 
nasza Gmina, to byłby skandal. Oczywiście jestem przeciwko budowie 
jakiegokolwiek z tych "obiektów". Z poważaniem mieszkanka Szalejowa 
Górnego Grażyna Sroka.   

niniejsza uwaga. Instalacja do termicznego przekształcania odpadów 
ze względu na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
została usunięta z planu, natomiast instalacja do stabilizacji tlenowej 
odpadów biodegradowalnych z uwagi na fakt, iż posiada decyzję o 
środowiskowych uwarunkowaniach została wykazana w planie. 

Gmina Trzebnica, 
Joanna Nitarska 
Wydział Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska  
Urząd Miejski w 
Trzebnicy 

str. 90, Tabela 15. Zestawienie poszczególnych typów instalacji do odzysku 
innego niż składowanie unieszkodliwiania odpadów komunalnych – według 
stanu na dzień (31.12.2010 r) W tabeli w kategorii sortownie odpadów 
zmieszanych nie została umieszczona sortownia odpadów znajdująca się na 
składowisku odpadów w Marcinowie. W sprawozdaniu z realizacji 
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 
za Lata 2009 – 2010 instalacja ta została ujęta w załącznikach do 
sprawozdania w tabeli 5. Propozycja zmian: Powinny zostać wpisane dane 
zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki 
Odpadami Województwa Dolnośląskiego za Lata 2009 – 2010 ujęte w 
załącznikach do sprawozdania w tabeli 5. 

P Uwaga została uwzględniona. 

Gmina Trzebnica, 
Joanna Nitarska 
Wydział Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska  
Urząd Miejski w 
Trzebnicy 

str.120 tabela Składowiska przyjmujące do składowania odpady zawierające 
azbest. Treść uwagi: W roku 2009 informowaliśmy administratora bazy 
wyrobów i odpadów zawierających azbest (WBDA), że pojemność kwatery 
na azbest znajdującej się na składowisku odpadów w Marcinowie ma 
pojemność ok. 6000 m3 , natomiast powierzchnia dna kwatery wynosi  1000 
m2. Propozycja zmiany zapisu: Całkowita pojemność kwatery - powinno być 
wpisane 6000 m 3, pojemność wypełniona powinno być: 125 m3, natomiast 
pojemność pozostała - 5875 m3. Planowane jest przeznaczenie kwatery nr II 
do składowania odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. 

P Uwaga została uwzględniona. 

Gmina Trzebnica, 
Joanna Nitarska 
Wydział Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska  
Urząd Miejski w 
Trzebnicy 

str.  222, Tabela 75. Zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych ( region północno -centralny). Treść uwagi: Zgodnie z decyzją 
nr  DOW-S-V.7222.8.2012.ID  L.dz. 4786/02/92-III/12 z dnia 28.02.2012 r. 
wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego prawa i obowiązki 
do całej instalacji, tj. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest, zlokalizowanego na północ od miejscowości 
Marcinowo, zostały przeniesione na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o.  Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Propozycja zmiany: Podmiot 
prowadzący instalację – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Plac 
Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica 

P Uwaga została uwzględniona. 
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Gmina Trzebnica, 
Joanna Nitarska 
Wydział Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska  
Urząd Miejski w 
Trzebnicy 

str.  222, Tabela 75. Zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych ( region północno -centralny). Treść uwagi: Dane dotyczące 
pojemności składowiska przekazane do Marszałka w zbiorczym zestawieniu 
danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi 
oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów dotyczącym składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest, zlokalizowanego na północ od miejscowości 
Marcinowo za rok 2011 różnią się od informacji zawartych w tabeli 75. 
Propozycja zmiany zapisów: Planowana – Budowa kwatery nr II, 
proponowana zmiana – budowa kwatery nr II dla odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest lub/i odpadów obojętnych (np. budowlanych) Wolna 
pojemność [m3] - wpisane 69 060 powinno być 62 600. Planowana 
dodatkowa pojemność składowiska [m3] – wpisane 65 000 powinno być - 
70 000 (kwatera na odpady niebezpieczne zawierające azbest lub/i odpady 
obojętne (np. budowlane). 

P Uwzględniona inna przepustowość planowana 

Gmina Trzebnica, 
Joanna Nitarska 
Wydział Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska  
Urząd Miejski w 
Trzebnicy 

str. 224, Tabela 75. Zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych ( region północno -centralny). Treść uwagi: Zgodnie z decyzją 
nr DM -S.V.7650-102/108-III/10 z dnia 21.02.2011 r. maksymalna wydajność 
płyty do biodegradacji wynosi 4000 Mg/rok. Propozycja zmiany zapisów: 
Wydajność instalacji [Mg/rok] – 4000 (istniejąca) Planowana - nie planuje 
się rozbudowy 

P Uwaga została uwzględniona. Ponadto zgodnie z uwagami 
zgłoszonymi w późniejszym terminie pole do biodegradacji zostało 
uwzględnione, jako część biologiczna instalacji MBP. Ponadto z planu 
zostały usunięte informacje o planowanej instalacji do biologicznego 
przetwarzania odpadów o wydajności 16 000 Mg/rok. 

Gmina Trzebnica, 
Joanna Nitarska 
Wydział Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska  
Urząd Miejski w 
Trzebnicy 

str.  227, Tabela 75. Zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych ( region północno -centralny). Treść uwagi: Zgodnie z decyzją 
nr  DOW-S-V.7222.8.2012.ID  L.dz. 4786/02/92-III/12 z dnia 28.02.2012 r. 
wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego prawa i obowiązki 
do całej instalacji, tj. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest, zlokalizowanego na północ od miejscowości 
Marcinowo, zostały przeniesione na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o.  Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Propozycja zmiany zapisów: 
Podmiot prowadzący instalację – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica 

P Uwaga została uwzględniona.  

Gmina Trzebnica, 
Joanna Nitarska 
Wydział Rolnictwa i 

str. 328 Tabela 110. Wykaz istniejących zastępczych instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych. Treść uwagi: Zgodnie z decyzją nr  
DOW-S-V.7222.8.2012.ID  L.dz. 4786/02/92-III/12  z dnia 28.02.2012 r. 

P Uwaga została uwzględniona. 
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Ochrony Środowiska  
Urząd Miejski w 
Trzebnicy 

wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego prawa i obowiązki 
do całej instalacji, tj. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest, zlokalizowanego na północ od miejscowości 
Marcinowo, zostały przeniesione na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o.  Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Propozycja zmiany zapisów: 
Podmiot prowadzący instalację – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. 
Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica 

Gmina Trzebnica, 
Joanna Nitarska 
Wydział Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska  
Urząd Miejski w 
Trzebnicy 

str. 154 Tabela Instalacje do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz 
miejsca zbierania odpadów w województwie dolnośląski w 2010 r. 
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 2012 – załączniki. Treść uwagi: 
Zgodnie z decyzją nr  DOW-S-V.7222.8.2012.ID  L.dz. 4786/02/92-III/12  z 
dnia 28.02.2012 r. wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego 
prawa i obowiązki do całej instalacji, tj. składowiska odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne z wydzieloną kwaterą dla odpadów 
niebezpiecznych zawierających azbest, zlokalizowanego na północ od 
miejscowości Marcinowo, zostały przeniesione na Zakład Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o.o.  Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica.                                                             
Zgodnie z udzielonym pozwoleniem zintegrowanym oprócz odpadu o kodzie 
19 12 12 unieszkodliwieniu w procesie D 16 można poddać inne odpady. 
Propozycja zmiany: Nazwa i adres prowadzącego instalację - Zakład 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa Piłsudskiego 1, 55 – 
100 Trzebnica; Kod odpadu poddawany procesowi D 16 - 02 01 83, 02 02 
01, 02 02 03, 02 02 04, 02 02 82, 02 03 01, 02 03 03,02 03 04, 02 03 81, 02 
03 82, 02 04 01, 02 04 03, 02 05 01, 02 05 02, 02 06 01, 02 06 03, 02 06 80, 
02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 02 07 05, 02 07 80, 03 01 05, 03 01 81, 03 03 
01,  19 08 01, 19 08 02, 19 12 12, 20 02 01, 20 03 02, 

P Uwaga została uwzględniona. 

Gmina Trzebnica, 
Joanna Nitarska 
Wydział Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska  
Urząd Miejski w 
Trzebnicy 

str. 159 Tabela 24. Składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne na terenie województwa dolnośląskiego.  Wojewódzki Plan 
Gospodarki Odpadami 2012 - załączniki. Treść uwagi: Zgodnie z decyzją nr  
DOW-S-V.7222.8.2012.ID  L.dz. 4786/02/92-III/12  z dnia 28.02.2012 r. 
wydaną przez Marszałka Województwa Dolnośląskiego prawa i obowiązki 
do całej instalacji, tj. składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne z wydzieloną kwaterą dla odpadów niebezpiecznych 
zawierających azbest, zlokalizowanego na północ od miejscowości 
Marcinowo, zostały przeniesione na Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 

P Uwaga została uwzględniona. 
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o.o.  Pl. M.J. Piłsudskiego 1, 55-100 Trzebnica. Podmiot prowadzący 
instalację – Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. Plac Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 1, 55 – 100 Trzebnica 

Gmina Trzebnica, 
Joanna Nitarska 
Wydział Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska  
Urząd Miejski w 
Trzebnicy 

str. 272 Tabela 47. Prognoza ilości wytwarzanych odpadów zawierających 
azbest w województwie, w latach 2012 – 2023, w podziale na gminy i 
powiaty wyrażone w jednostce [m2]. Wojewódzki Plan Gospodarki 
Odpadami 2012 - załączniki. Treść uwagi: Zgodnie z informacją przesłaną do 
Urzędu Marszałkowskiego za rok 2011 o rodzaju, ilości i miejscach 
występowania azbestu na terenie gminy Trzebnica zinwentaryzowana ilość 
wyrobów zawierających azbest na dzień 31.12.2011 r. wynosi 99 861 m2, co 
w przeliczeniu na Mg daje ilość 900,746 Mg. Propozycja zmiany: Pozostałe 
do unieszkodliwienia wg inwentaryzacji (stan na 21.12.2011 r.)  powinno 
być 99 861 m2. 

P Uwaga została uwzględniona. 

Gmina Trzebnica, 
Joanna Nitarska 
Wydział Rolnictwa i 
Ochrony Środowiska  
Urząd Miejski w 
Trzebnicy 

str. 315 Tabela 55 Ilość wytworzonych zużytych opon, odpadów 
budowlanych, komunalnych osadów ściekowych w województwie w 2010 r. 
w podziale na gminy, powiaty wyrażone w Mg. Wojewódzki Plan 
Gospodarki Odpadami 2012 - załączniki. Treść uwagi: Zgodnie ze 
sprawozdaniem z realizacji zadań inwestycyjnych w zakresie gospodarki 
ściekowej w roku 2010, złożonym przez firmę Usługi Komunalne Wodnik Sp. 
z o.o. z Trzebnicy (zarządzający gminną oczyszczalnią ścieków) – ilość 
wytworzonych osadów ściekowych w roku 2010 wynosiła 276,3 Mg. 
Informacja ta będzie miała wpływ na dane zawarte w tabeli 33, str. 186 
Prognoza wytworzonych ilości odpadów w latach 2012-2023. Propozycja 
zmiany: Komunalne osady ściekowe – powiat trzebnicki, gmina Trzebnica 
jest 0,0 powinno być 276,3 Mg 

P Uwaga została uwzględniona. 
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Kochman, ul. 
Kunickiego 15, 54-
616 Wrocław 
tel. 0-71 357 57 57; 
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1. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi  
Charakterystykę regionów gospodarki odpadami ograniczono do danych 
demograficznych (liczba ludności gmin stanowiących region) oraz 
oszacowanej na podstawie wskaźników ilości wytwarzanych odpadów i 
danych GUS dot. ilości odpadów zebranych i składowanych z terenu 
stanowiącego region. Brak analizy dot. punktów koncentracji wytwarzania 
odpadów, obecnych kierunków przepływu strumieni odpadów, 
infrastruktury drogowej i innych uwarunkowań lokalizacji obecnych i 
planowanych instalacji przetwarzania odpadów.  

O Nie określano punktów koncentracji wytwarzania odpadów 
komunalnych, bowiem system gospodarowania odpadami planowany 
w regionach gospodarki odpadami dotyczy odpadów komunalnych, 
które wytwarzane są w przeważającej większości we wszystkich 
gospodarstwach domowych. Przy planowaniu systemu i określaniu 
strumienia odpadów w regionach wzięto pod uwagę różnice 
wynikające dla dużych i małych miast oraz wsi. Planując regiony 
wzięto pod uwagę obecne kierunki przepływu strumienia odpadów, 
infrastrukturę drogową oraz wiele innych czynników, które dokładniej 
zostały opisane w rozdziale wcześniejszym WPGO- "System 
gospodarki odpadami" 
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2. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi, tabele dot. 
instalacji regionalnych i zastępczych oraz zgłoszonych, planowanych 
inwestycji związanych z przetwarzaniem odpadów komunalnych, dla 
których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach wydano przed 1 
stycznia 2012 r. 
Przy wskazywaniu istniejących i planowanych instalacji brak 
uszczegółowienia czego dotyczą, w szczególności: w odniesieniu do 
sortowni – czy dot. odpadów zmieszanych czy z selektywnej zbiórki; w 
odniesieniu do instalacji stabilizacji tlenowej – czy dot. frakcji 
biodegradowalnej wydzielonej ze zmieszanych odpadów komunalnych czy 
odpadów zielonych i biodegradowalnych z selektywnej zbiórki. Ma to 
istotne znaczenie ze względu na wymaganą i obecnie dostępną wydajność 
instalacji danego typu. 
Przykłady:  
- w tabeli 84 kompostownia planowana do realizacji przez Noworudzkie 
Usługi Komunalne Sp. z o.o. ma przetwarzać odpady zielone i 
biodegradowalne z selektywnej zbiórki, więc powinna być w innej części 
tabeli;  
- instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów planowana do 
realizacji przez ZGK w Bielawie o wydajności 1250 Mg/rok jest wskazana, 
jako instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i 
jednocześnie, jako instalacja do przetwarzania selektywnie zebranych 
odpadów zielonych i innych (chyba, że planowane są dwie różne instalacje o 
takiej samej przepustowości, co wydaje się być mało prawdopodobne). 
Dla inwestycji posiadających decyzje środowiskowe ww. dane są z 
pewnością dostępne. 

P Uwaga została uwzględniona, zapisy zostały zweryfikowane. 

WroTech 
Przedsiębiorstwo 
projektowo- 
Doradcze, Dorota 
Kochman, ul. 
Kunickiego 15, 54-
616 Wrocław 

Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi  
 
W dokumencie przyjęto, iż do składowania zostanie przyjętych ok. 50% 
strumienia zmieszanych odpadów komunalnych przyjmowanych do 
przetwarzania w instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów. Dla regionu południowego w latach 2012-2017 zaprognozowano, 
iż strumień ten wyniesie ok. 540 679,4 Mg. Jednocześnie z opisu wynika, iż 

P Zmieniono założenia dot. Ilości odpadów komunalnych kierowanych 
do składowania po przetworzeniu. 
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w regionie południowym nie ma funkcjonujących instalacji do biologicznego 
przetwarzania odpadów a wśród planowanych instalacji, które uzyskały 
decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach przed 1 stycznia 2012 r. (o 
łącznej wydajności 38 750 Mg/rok - wartość prawdopodobnie do 
weryfikacji) nie ma instalacji, która spełniałaby wymagania RIPOK. Na tej 
podstawie można wnioskować, iż w 2012 r. i zapewne w latach kolejnych 
ilość odpadów kierowana do składowania będzie istotnie większa niż 
zakładane 50%. 
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4. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi  
Według zaprezentowanych informacji jedyną RIPOK w zakresie składowania 
odpadów dla regionu południowego (37 gmin, 573 440 mieszkańców) oraz 
jako instalacja zastępcza dla regionu wschodniego (16 gmin, 224 809 
mieszkańców) jest składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne w Świdnicy. Nie przeanalizowano możliwości przyjmowania przez 
instalację odpadów z ww. terenu, zwłaszcza w sytuacji, gdy nie będą to 
tylko pozostałości po mechaniczno-biologicznym przetwarzaniu (brak części 
biologicznych istniejących instalacji). 

O Obecnie na terenie regionu istnieje tylko jedna instalacja, która 
spełnia wymogi określone dla regionalnej instalacji. Jest to 
składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w 
Świdnicy. Z informacji przedstawionych na wykresie - "Bilans 
pojemności istniejących i planowanych regionalnych składowisk 
odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w stosunku do 
prognozowanych ilości wytwarzanych odpadów przetworzonych w 
latach 2012-2017 r. oraz w latach 2012-2023 r. przeznaczonych do 
składowania – region południowy" oraz w jego analizie podano 
stosowne informacje. Wyznaczając instalację w Świdnicy, jako 
instalację zastępczą dla regionu wschodniego wzięto pod uwagę 
możliwości przyjmowania odpadów spoza regionu - składowisko 
zostało wyznaczone, jako instalacja zastępcza dla regionu 
wschodniego jedynie na czas awarii składowiska w regionie 
wschodnim. Należy również podkreślić, iż zgodnie z przepisami 
prawnymi regionalne składowiska odpadów mogą przyjmować 
jedynie pozostałości po mechaniczno-biologicznym przekształcaniu 
odpadów oraz pozostałości z sortowania, dlatego też jedynie tego 
rodzaju strumień odpadów został poddany analizie. 

WroTech 
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Kochman, ul. 
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5. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi  
Wobec braku w regionie południowym instalacji do przetwarzania 
selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów wskazano 
instalacje zastępcze w sąsiednim regionie (północno-centralnym). Nie 
dokonano analizy możliwości przyjęcia przez wskazane instalacje zastępcze 
odpadów z terenu regionu południowego (ilość odpadów do przetworzenia 
w regionie południowym stanowi 91% wydajności tych instalacji, które w 
pierwszej kolejności obsługiwać będą zapewne swój region). 

O W planie dokonano analizy możliwości przyjęcia przez wskazane 
instalacje zastępcze odpadów z regionu południowego. Zgodnie z 
obowiązującymi przepisami prawnymi, na instalacje zastępcze 
odpady mogą być kierowane jedynie do momentu powstania 
instalacji regionalnych, (przy czym zgodnie z prawem ten termin to 
lipiec 2013 r.) oraz podczas ewentualnych awarii instalacji 
regionalnych. Do czasu zorganizowania selektywnej zbiórki odpadów 
oraz innych odpadów ulegających biodegradacji ilość odpadów 
trafiająca na do instalacji wyznaczonych obecnie będzie mniejsza, niż 
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ilość obliczona na wskaźnikach KPGO. W związku z powyższym 
instalacje wyznaczone, jako zastępcze do czasu obowiązywania 
systemu będą w stanie przetworzyć odpady powstające w regionach. 
W planie podkreślono również, iż w regionie należy jak najszybciej 
podjąć się realizacji zaplanowanych w tym zakresie inwestycji. 
Ponadto z danych przekazanych przez podmioty zgłaszające instalacje 
wynika, iż w ciągu najbliższych dwóch lat wszystkie zaplanowane w 
tym zakresie instalacje zostaną uruchomione. 
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6. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi  
Nie wskazano, które instalacje po planowanej budowie/rozbudowie mogą 
stać się instalacjami regionalnymi.  

P Uwaga została uwzględniona. Instalacje, które po planowanej 
rozbudowie mogą stać się instalacjami regionalnymi to instalacje, 
którym w tabeli "Zastępcze instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych (nazwa regionu) „ w kolumnie "Status instalacji po 
planowanych inwestycjach, na które uzyskano decyzje środowiskowe” 
nadano status RIPOK. Instalacje, które po planowanej budowie staną 
się instalacjami regionalnymi to instalacje, które podano w tabeli 
"Planowane regionalne instalacje do przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK), dla których decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012 r. (nazwa regionu)". 
Powyższy schemat zastosowano w każdym z regionów. 
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7. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi  
Nie skomentowano zaprezentowanych w tabeli 84 zgłoszonych, 
planowanych inwestycji związanych z przetwarzaniem odpadów 
komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 
wydano przed 1 stycznia 2012 r. w odniesieniu do wydajności i możliwości 
przyjmowania odpadów komunalnych w przyszłości (w kontekście 
wskazania instalacji regionalnych i zastępczych).  

O Zaprezentowane dane dotyczące istniejących instalacji regionalnych, 
planowanych instalacji regionalnych (po rozbudowie) oraz 
planowanych do budowy instalacji regionalnych - które 
przedstawiono w tabelach w poszczególnych regionach zostały 
odpowiednio skomentowane są w części "Podsumowanie i wnioski". 
Należy jednak podkreślić, iż w wyniku zgłoszonych uwag klasyfikacja 
niektórych instalacji uległa zmianie w związku, z czym zarówno 
wykresy jak i wnioski w stosunku do opiniowanej wersji uległy 
zmianie. 
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8. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi  
Nie przeanalizowano funkcjonowania gospodarki odpadami w okresie 
przejściowym – tj. do momentu wybudowania instalacji regionalnych 
zabezpieczających potrzeby regionu. 

O Uwaga niezasadna. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi 
w okresie przejściowym system gospodarki odpadami będzie 
funkcjonował na dotychczasowych zasadach. Nie ma, więc potrzeby 
analizy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami w okresie 
przejściowym. Należy jednak podkreślić, iż zgodnie z prawem od 
około 1 lipca 2013 r. odpady mają trafiać na instalacje regionalne, a 
jeżeli ich w regionie nie ma to do czasu ich uruchomienia odpady 
powinny trafiać na wyznaczone w regionie instalacje zastępcze. Nie 
ma, więc potrzeby analizy funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami w okresie przejściowym. 
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9. Rozdział 9. Regiony gospodarki odpadami komunalnymi  
Nie przeanalizowano przepływu strumieni odpadów pomiędzy instalacjami 
regionalnymi i /lub zastępczymi danego typu – instalacjami do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i instalacjami do 
składowania.  

O Uwaga niezasadna. Przepływ strumieni został przeanalizowany przez 
autorów opracowania. W obliczeniach prognozowanych strumieni 
odpadów trafiających na dany rodzaj instalacji wzięto pod uwagę 
szacunki dotyczące wielkości strumieni odpadów trafiających na dany 
rodzaj instalacji. 
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10. W rozdziale 3. Charakterystyka województwa, podrozdziale 3.8 
Infrastruktura transportowa stwierdzono, iż „Ze względu na charakter 
województwa, które jest zagłębiem materiałów skalnych, podstawowym 
problemem na drogach jest ich nadmierne i często ponadnormatywne 
obciążenie transportem materiałów ciężkich (np. kruszywa), co prowadzi do 
degradacji nawierzchni dróg. Problem szczególnie widoczny jest w 
powiatach południowych (kłodzkim, strzelińskim, świdnickim, ząbkowickim, 
wałbrzyskim i jeleniogórskim) …” Nie przeanalizowano dróg transportu 

O Planując regiony wzięto pod uwagę obecne kierunki przepływu 
strumienia odpadów, infrastrukturę drogową oraz wiele innych 
czynników, które dokładniej zostały opisane w rozdziale WPGO- 
"System gospodarki odpadami". 
Warto również zaznaczyć, że wpływ transportu odpadów w obecnie 
planowanym systemie nie będzie odbiegał znacząco wpływu 
transportu odpadów starego systemu, bowiem zarówno w starym jak 
i w nowym systemie odpady były transportowane z miejsc ich 



52 
 

Podmiot składający 
uwagę 

Treść uwagi P/O1) Uzasadnienie 

fax 0-71 357 76  36 
e-mail: 
biuro@wrotech.co
m.pl; 
www.wrotech.com.
pl 

odpadów z regionu do regionalnych instalacji i wpływu tego transportu na 
stan dróg. 

wytwarzania do miejsc ich przetwarzania w instalacjach do tego 
przeznaczonych. Większość instalacji przyjmujących odpady w starym 
systemie planuje dokonać stosownych modernizacji celem 
dostosowania się do wymagań określonych dla instalacji RIPOK w celu 
dalszego przyjmowania i przetwarzania odpadów komunalnych.  
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11. Rozdział 8. System gospodarki odpadami komunalnymi, tabela 58 
W tabeli 58 prezentującej zgłoszone, planowane inwestycje związane z 
przetwarzaniem odpadów komunalnych (region południowy) wskazano, iż 
Gmina Wałbrzych planuje budowę linii przygotowania komponentów do 
produkcji paliwa z odpadów (RDF), natomiast nie wskazano, iż planowana 
jest budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów, (która 
wskazana jest w tabeli 83 prezentującej zastępcze instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych dla regionu południowego). 

O Instalacje planowane przedstawione w tabelach w rozdziale "System 
gospodarowania odpadami" nie uzyskały decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub decyzji o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu wydaną przed dniem 1 stycznia 2012 r. 
Natomiast instalacje planowane, ujęte w tabelach w rozdziale 
"Regiony gospodarki odpadami" uzyskały decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach lub decyzję o warunkach zabudowy i 
zagospodarowania terenu wydaną przed dniem 1 stycznia 2012 r., 
stąd wykazano planowaną do budowa instalację do biologicznego 
przetwarzania odpadów w tabeli w regionach. 

WroTech 
Przedsiębiorstwo 
projektowo- 
Doradcze, Dorota 
Kochman,  ul. 
Kunickiego 15, 54-
616 Wrocław 
tel. 0-71 357 57 57; 
fax 0-71 357 76  36 
e-mail: 
biuro@wrotech.co
m.pl; 
www.wrotech.com.
pl 

12. Rozdział 8. System gospodarki odpadami komunalnymi 
Autorzy opracowania wskazują, iż określając regiony gospodarki odpadami, 
wzięto pod uwagę, m.in.: ·- uwarunkowania i ograniczenia wynikające z 
analizy stanu istniejącego, w tym strumieni odpadów komunalnych,  
- sieć dróg i ukształtowanie terenu wpływające na transport odpadów z 
miejsc powstawania do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 
komunalnych. 
Brak odniesień w dokumencie do tych analiz. Duże kontrowersje budziła 
budowa wspólnego systemu gospodarki odpadami dla gmin powiatu 
kłodzkiego, według zapisów projektu WPGO oraz braku istniejących 
instalacji spełniających kryteria RIPOK odpady na składowisko w Świdnicy 
będą przywożone z terenu 53 gmin. 

P/O Nie ma możliwości zamieszczania w dokumencie wszystkich analiz, 
bowiem stanowią one odrębne dokumenty i materiały robocze. W 
dokumencie zostały zamieszczone wyniki analiz w postaci już kształtu 
regionów. W trakcie pracy nad dokumentem kilkukrotnie 
konsultowano i zmieniano kształt regionów w wyniku ciągle 
napływających postulatów i deklaracji gmin.  

WroTech 
Przedsiębiorstwo 

Zauważone błędy i pomyłki pisarskie: 
1) Rozdział 1. Wstęp, punkt. 1.1 Wykaz pojęć i skrótów używanych w 

P Ad. 1) Uwaga została uwzględniona w wykazie skrótów. 
Ad. 2) Zmieniono błędne zapisy w dokumencie. 
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projektowo- 
Doradcze, Dorota 
Kochman,  ul. 
Kunickiego 15, 54-
616 Wrocław 
tel. 0-71 357 57 57; 
fax 0-71 357 76  36 
e-mail: 
biuro@wrotech.co
m.pl; 
www.wrotech.com.
pl 

opracowaniu 
(gm) - gmina miejska – powinno być gmina wiejska 
 
 
2) Rozdział 12 Harmonogram i sposób finansowania realizacji zadań, tabela 
113. Źródła finansowania 
MF EOG nie należy do środków krajowych 

WroTech 
Przedsiębiorstwo 
projektowo- 
Doradcze, Dorota 
Kochman,  ul. 
Kunickiego 15, 54-
616 Wrocław 
tel. 0-71 357 57 57; 
fax 0-71 357 76  36 
e-mail: 
biuro@wrotech.co
m.pl; 
www.wrotech.com.
pl 

§ Załączniki do Projektu WPGO, Tabela 18. Prognoza ilości wytwarzanych 
odpadów komunalnych na lata 2012-2023 w podziale na 
region/powiat/gminę  
W tabeli 18 w regionie południowym wyszczególniono 32 gminy. W tekście 
Projektu WPGO na region składa się 37 gmin. Świdnica, Dzierżoniów, 
Kłodzko, Nowa Ruda funkcjonują osobno, jako miasta i gminy wiejskie 
(prawdopodobnie zsumowano gminy miejskie i wiejskie), gmina Głuszyca 
została wskazana jego należąca do regionu północno-centralnego. Tabela 
powinna zostać skorygowana, aby była spójna z tekstem rozdziału 9. 

P Tabele w załącznikach dotyczących zarówno stanu aktualnego, jak i 
prognozowanej ilości odpadów skorygowano pod kątem podziału 
ilości odpadów na gminy miejskie i gminy wiejskie. Ponadto gminę 
Głuszyce ujęto w regionie Południowym. 

Usługi Komunalne 
WodNiK Sp. z o.o.,  
Agata Lorek, ul. 
Piwniczna 12, 55-
100 Trzebnica 
REGON: 931186018, 
Tel: 71 312-15-71 e-
mail: 
wodnik@poczta.Trz
ebnica.pl 

Str. 35; tab. 9. Dodanie Spółki do listy podmiotów prowadzących działalność 
w zakresie zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

P Uwzględniono po uzyskaniu danych od podmiotu zarządzającego 
instalacją. 
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Usługi Komunalne 
WodNiK Sp. z o.o.,  
Agata Lorek, ul. 
Piwniczna 12, 55-
100 Trzebnica   
REGON: 931186018,  
Tel: 71 312-15-71 e-
mail: 
wodnik@poczta.trz
ebnica.pl 

Str. 53; tab. 11. Dodanie Spółki do listy podmiotów uprawnionych do 
zbierania odpadów komunalnych: papieru, metali, szkła i tworzywa 
sztucznego 

P Uwzględniono po uzyskaniu danych od podmiotu zarządzającego 
instalacją. 

Usługi Komunalne 
WodNiK Sp. z o.o.,  
Agata Lorek, ul. 
Piwniczna 12, 55-
100 Trzebnica   
REGON: 931186018,  
Tel: 71 312-15-71 e-
mail: 
wodnik@poczta.trz
ebnica.pl 

Str. 61; tab. 11. Dodanie Spółki do listy podmiotów uprawnionych do 
odzysku odpadów komunalnych: papieru, szkła, tworzyw sztucznych 

P Uwzględniono po uzyskaniu danych od podmiotu zarządzającego 
instalacją. 

Usługi Komunalne 
WodNiK Sp. z o.o.,  
Agata Lorek, ul. 
Piwniczna 12, 55-
100 Trzebnica   
REGON: 931186018,  
Tel: 71 312-15-71 e-
mail: 
wodnik@poczta.trz
ebnica.pl 

Str. 74; tab. 15. Dodanie Spółki do listy podmiotów uprawnionych do 
zbierania odpadów zawierających azbest 

P Uwzględniono po uzyskaniu danych od podmiotu zarządzającego 
instalacją. 

Usługi Komunalne 
WodNiK Sp. z o.o.,  
Agata Lorek, ul. 
Piwniczna 12, 55-
100 Trzebnica   
REGON: 931186018,  

Str. 80; tab. 17. Dodanie Spółki do listy podmiotów uprawnionych do 
zbierania odpadów baterii i akumulatorów 

P Uwzględniono po uzyskaniu danych od podmiotu zarządzającego 
instalacją. 
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Tel: 71 312-15-71 e-
mail: 
wodnik@poczta.trz
ebnica.pl 

Usługi Komunalne 
WodNiK Sp. z o.o.,  
Agata Lorek, ul. 
Piwniczna 12, 55-
100 Trzebnica   
REGON: 931186018,  
Tel: 71 312-15-71 e-
mail: 
wodnik@poczta.trz
ebnica.pl 

Str. 125; tab. 23. Dodanie instalacji do odzysku – sortownia odpadów 
selektywnie zbieranych i sortownia odpadów zmieszanych – oraz miejsca 
zbierania odpadów zlokalizowanego w Trzebnicy ul. Piwniczna 12 

P Uwzględniono po uzyskaniu danych od podmiotu zarządzającego 
instalacją. 

Jerzy Wójcik 
Pełnomocnik Ewy i 
Mirosława 
Wójcickich, 
Warszawa, ul. 
Potockich 51. Adres 
do korespondencji: 
Jerzy Wójcik, tel. 
503 833 510, 
afro57@wp.pl, 76-
150 Darłowo, skr. 
Poczt. 2 Darłówko 

Wnoszę o umieszczenie w niniejszym Planie budowy Zakładu Utylizacji 
Odpadów Komunalnych w miejscowości Lipa, gmina Ziębice, która została 
ujęta w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa 
Dolnośląskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 
przyjętym dnia 30.04.2009 r. uchwałą Nr XL/650/09 Sejmiku Województwa 
Dolnośląskiego i została ujęta w wykazie o planowanych przedsięwzięciach 
zgłoszonych przez gminy i przedsiębiorców pkt 3.13 Tabela 64 
"Realizowane, planowane i projektowane instalacje odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych w Województwie Dolnośląskim". 
Ww. inwestycja w m. lipa gm. Ziębice jest rozpoczęta i posiada aktualne 
zezwolenia na budowę /załącznik nr 1/. (email: inwest. w m. Lipa) 

O Instalacja nie została ujęta w Regionach gospodarki odpadami 
komunalnymi, bowiem planowana inwestycja dotyczy przetwarzania 
odpadów selektywnie zebranych i może działać, jako instalacja 
ponadregionalna przyjmując strumień odpadów również spoza 
regionu. Instalacje inne niż regionalne i zastępcze do przetwarzania 
odpadów komunalnych nie były ujmowane w planowaniu systemu. 
Instalacja nie została ujęta również w stanie istniejącym ze względu 
na fakt, że jeszcze nie istnieje. Instalacja zostanie ujęta w 
sprawozdaniu z WPGO 2012 

Spółka MP2 Sp. z o. 
o. 
ul. Szczecińska 5, 
54-517 Wrocław 
tel./fax. (071) 351 
74 76 
mobile: +48 600 019 
056 
e-mail: 

Uprzejmie zawiadamiamy, iż od blisko 2 lat prowadzimy na terenie miasta 
Wrocławia odzysk i wytwarzania odpadów selektywnie zbieranych, w tym 
20 03 07. Nasza działalność prowadzimy zgodnie z decyzjami: odzysk 
WSR.O.AN.76621-10/4543/10, Wytwarzania; WSR.0..AN.76630-
17/5288/10. Z przykrością stwierdzam, że nie ma informacji o tym fakcie w 
aktualnym projekcie WPGO 2012. Na pierwszym spotkaniu konsultacyjnym 
w sprawie aktualizacji planu w Państwa siedzibie, byliśmy wskazani, jako 
instalacja zastępcza. Proszę o korektę.  

O W trakcie weryfikacji danych dotyczących poszczególnych instalacji w 
regionie zauważono, iż instalacja spółki MP2 została błędnie 
zaklasyfikowana. Jako instalacje zastępcze mogą być wyznaczone 
jedynie instalacje, które prowadzą odzysk zmieszanych odpadów 
komunalnych, natomiast w instalacji prowadzony jest odzysk 
odpadów selektywnie zabranych. W związku z powyższym instalacja 
ta nie mogła zostać wykazana w planie. Ponadto należy podkreślić, iż 
odzysk odpadów selektywnie zebranych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawnymi nie podlega regionalizacji. 
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krzysztof.markowski
@spolkamp2.pl 
www.spolkamp2.pl 
NIP 8971737291, 
REGON 020663251 

Gmina Miejska 
Głogów, Robert 
Myśków , 67-200 
Głogów, Rynek 10, 
76/7265 480, 
rmyskow@glogow.u
m.gov.pl 

str. 267, tabela 90, Wnioskujemy o wpisanie do wykazu Regionalnych 
Instalacji Przetwarzania Odpadów, w Regionie Północnym planowanych 
instalacji Spółki, które będą realizowane przez Spółkę.                                                                                         
Instalacje spełniają wymagania Regionalnej Instalacji, na które została 
wydana decyzja środowiskowa przed 1 stycznia 2012r. Pierwszy nagłówek 
tabeli przedstawiającej Regionalne Instalacje do Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych w Regionie Północnym istnieje, jako SKŁADOWISKA 
ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE należy go wymienić na 
INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA 
ODPADÓW. W tym nagłówku, jako pkt. 1 powinno być wpisane w 
następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację -Podmiot prowadzący 
instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA Głogów Sp. z 
o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, Rodzaj instalacji istniejącej - puste 
pole, instalacja planowana -instalacja do mechanicznego przetwarzania 
odpadów (sortownia i zasobnia), instalacja planowana - instalacja do 
biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta kompostowa), 
lokalizacja instalacji - Głogów, Wydajność instalacji istniejącej - puste pole, 
wydajność planowanej instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów 
51 tys. Mg/rok, wydajność planowanej instalacji do biologicznego 
przetwarzania odpadów 19 tys. Mg/rok, docelowa wydajność instalacji do 
mechanicznego przetwarzania odpadów 51 tys. Mg/rok, docelowa 
wydajność instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów 19 tys. 
Mg/rok. Jako 2 nagłówek powinno być INSTALACJE DO PRZETWARZANIA 
SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW, 
w pkt. 1 tego nagłówka powinno być wpisane w następujące kolumny : 
Podmiot prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - 
SITA Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, rodzaj instalacji 
istniejącej - puste pole, rodzaj planowanej inwestycji - kompostownia 
odpadów zielonych (bioreaktory i płyta kompostowa), lokalizacja inwestycji 
Głogów, Wydajność instalacji istniejącej -puste pole. Jako 3 nagłówek 
powinno zostać: SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I 

P Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Mariusz 
Nosal - Prezes Zarządu, Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu, 
Katarzyna Krotla 
Główny Specjalista ds. ochrony środowiska 
GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 
67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A 
tel. 076 / 7265 643 
kom. 515 224 285 
www.gpk-sitaglogow.pl" 
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OBOJĘTNE, w pkt. 1 tego nagłówka powinno być wpisane w następujące 
kolumny: Podmiot prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo 
Komunalne - SITA Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, 
rodzaj instalacji istniejącej - składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne, rodzaj planowanej inwestycji - składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne, lokalizacja inwestycji Głogów, wolna pojemność 
istniejącego składowiska -216,2 tys. m3, 259,44 tys. Mg, planowana 
dodatkowa pojemność składowiska po rozbudowie- 600 tys. m3, 720 tys. 
Mg, docelowa pojemność składowiska - 600 tys. m3, 720 tys. Mg ( zgodnie z 
załącznikiem nr 1 do formularza uwag do WPGO) 

Gmina Miejska 
Głogów, Robert 
Myśków , 67-200 
Głogów, Rynek 10, 
76/7265 480, 
rmyskow@glogow.u
m.gov.pl 

str. 268, tabela 91. Wnioskujemy o zmianę nazewnictwa dotyczącego linii i 
stref do przetwarzania odpadów dotyczących instalacji Spółki. W tabeli 
dotyczącej zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
(region północny), w nagłówku INSTALACJE DO MECHANICZNO-
BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW w pkt 1, w kolumnie rodzaj 
instalacji istniejącej jest: linia do mechanicznego sortowania odpadów 
komunalnych, a winno być: instalacja do mechanicznego sortowania 
odpadów komunalnych i w planowanej instalacji jest: strefa mechanicznego 
przetwarzania odpadów i strefa biologicznego przetwarzania odpadów, a 
winno być: instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia 
i zasobnia) i instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów 
(bioreaktory i płyta kompostowa). 

P Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Mariusz 
Nosal - Prezes Zarządu, Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu, 
Katarzyna Krotla 
Główny Specjalista ds. ochrony środowiska 
GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 
67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A 
tel. 076 / 7265 643 
kom. 515 224 285 
www.gpk-sitaglogow.pl" 

Gmina Miejska 
Głogów, Robert 
Myśków , 67-200 
Głogów, Rynek 10, 
76/7265 480, 
rmyskow@glogow.u
m.gov.pl 

str. 268 tabela 91. Wnioskujemy o zmianę wartości liczbowych w 
wymienionych instalacjach Spółki, zgodnie z podanymi wytycznymi. W 
tabeli dotyczącej Zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych (region północny), w nagłówku INSTALACJE DO 
MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO PRZETWARZANIA ODPADÓW w pkt 1, 
wnioskujemy o zmianę wartości liczbowych w kolumnie wydajności 
istniejącej instalacji do mechanicznego sortowania odpadów komunalnych z 
10 na 30 tys. Mg/rok (zgodnie z PZ), a w kolumnie wydajności planowanej 
instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów z 38 na 51 tys. Mg/rok 
oraz docelowej wydajności instalacji z 48 na 51 tys Mg/rok  Wnioskujemy 
również o zmianę wartości liczbowych w instalacji do biologicznego 
przetwarzania odpadów- w kolumnie wydajności planowanej instalacji oraz 
docelowej wydajności z 18,3 na 19 tys. Mg/rok. 

P Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Mariusz 
Nosal - Prezes Zarządu, Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu, 
Katarzyna Krotla 
Główny Specjalista ds. ochrony środowiska 
GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 
67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A 
tel. 076 / 7265 643 
kom. 515 224 285 
www.gpk-sitaglogow.pl" 

Gmina Miejska str. 270 tabela 91. Wnioskujemy o zmianę wartości liczbowych w instalacji P Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Mariusz 
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Głogów, Robert 
Myśków , 67-200 
Głogów, Rynek 10, 
76/7265 480, 
rmyskow@glogow.u
m.gov.pl 

płyty kompostowej zgodnie z wytycznymi Spółki. W tabeli dotyczącej 
Zastępczych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (region 
północny), w nagłówku INSTALACJE DO PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE 
ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I INNYCH BIOODPADÓW w pkt. 1, 
wnioskujemy o zmianę wartości liczbowej, w kolumnie wydajności instalacji 
istniejącej oraz docelowej wydajności płyty kompostowej z 6 na 8-10 tys. 
Mg/rok 

Nosal - Prezes Zarządu, Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu, 
Katarzyna Krotla 
Główny Specjalista ds. ochrony środowiska 
GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 
67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A 
tel. 076 / 7265 643 
kom. 515 224 285 
www.gpk-sitaglogow.pl" 

Gmina Miejska 
Głogów, Robert 
Myśków , 67-200 
Głogów, Rynek 10, 
76/7265 480, 
rmyskow@glogow.u
m.gov.pl 

str 272 tabela 92. Wnioskujemy o wpisanie do tabeli Zgłoszonych, 
planowanych inwestycji wszystkich planowanych instalacji Spółki, ponieważ 
decyzja środowiskowa wydana przed 1 stycznia 2012r. została wydana dla 
wszystkich instalacji i spełniają one wszystkie wymagania Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wnioskujemy o wpisanie 
w tabeli Zgłoszonych, planowanych inwestycji związanych z przetwarzaniem 
odpadów komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012r. (region północny), jako 
pierwszego nagłówka: INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 
PRZETWARZANIA ODPADÓW. W tym nagłówku, jako pkt. 1 powinno być 
wpisane w następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację -Podmiot 
prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA 
Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, Rodzaj instalacji - 
instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia i zasobnia) 
i instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta 
kompostowa), lokalizacja planowanej instalacji - Głogów, planowana 
wydajność instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów 51 tys. 
Mg/rok, planowana wydajność instalacji do biologicznego przetwarzania 
odpadów 19 tys. Mg/rok,  Jako 2 nagłówek powinno zostać INSTALACJE DO 
PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I 
INNYCH BIOODPADÓW, w kolumnie rodzaj instalacji - kompostownia 
odpadów zielonych (bioreaktory i płyta kompostowa), reszta danych bez 
zmian. 2 nagłówek powinien zostać SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ 
NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, bez zmian (zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
formularza uwag do WPGO). 

P Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Mariusz 
Nosal - Prezes Zarządu, Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu, 
Katarzyna Krotla 
Główny Specjalista ds. ochrony środowiska 
GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 
67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A 
tel. 076 / 7265 643 
kom. 515 224 285 
www.gpk-sitaglogow.pl" 

Gmina Miejska 
Głogów, Robert 
Myśków , 67-200 

str. 274 rysunek 35. Wnioskujemy o umieszczenie w rysunku słupka 
przepustowości planowanych do budowy instalacji do mechaniczno - 
biologicznego przetwarzania odpadów, ponieważ planowana instalacja 

P Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Mariusz 
Nosal - Prezes Zarządu, Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu, 
Katarzyna Krotla 
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Głogów, Rynek 10, 
76/7265 480, 
rmyskow@glogow.u
m.gov.pl 

Spółki posiada decyzję środowiskową i jest planowaną instalacją do 
budowy. Wnioskujemy o umieszczenie trzeciego słupka w rysunku 
przedstawiającym planowaną przepustowość instalacji z wartością 51 tys. 
Mg/rok przepustowości planowanej do budowy w części mechanicznej, a w 
części biologicznej - słupka z wartością 19 tys. Mg/rok 

Główny Specjalista ds. ochrony środowiska 
GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 
67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A 
tel. 076 / 7265 643 
kom. 515 224 285 
www.gpk-sitaglogow.pl" 

Gmina Miejska 
Głogów, Robert 
Myśków , 67-200 
Głogów, Rynek 10, 
76/7265 480, 
rmyskow@glogow.u
m.gov.pl 

str. 280 rysunek 39. Wnioskujemy o umieszczenie na mapce oznaczenia 
składowiska Spółki, ponieważ w legendzie oznaczenie jest opisane, a nie jest 
zaznaczone na mapie. Wnioskujemy o zaznaczenie na mapie koło Głogowa 
oprócz znaczków oznaczających istniejące instalacje zastępcze do 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów i kompostowni także 
oznaczenia składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

P Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Mariusz 
Nosal - Prezes Zarządu, Daniel Stawecki - Wiceprezes Zarządu, 
Katarzyna Krotla 
Główny Specjalista ds. ochrony środowiska 
GPK - SITA Głogów Sp. z o.o. 
67-200 Głogów, ul. Przemysłowa 7A 
tel. 076 / 7265 643 
kom. 515 224 285 
www.gpk-sitaglogow.pl" 

Gmina Miejska 
Głogów, Robert 
Myśków , 67-200 
Głogów, Rynek 10, 
76/7265 480, 
rmyskow@glogow.u
m.gov.pl 

Załącznik nr 7 str. 125 tabela 23. Wnioskujemy o wpisanie instalacji GPK-
SITA Głogów do tabeli zawierającej instalacje odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów oraz miejsc zbierania w województwie dolnośląskim w 2010r. z 
wyróżnieniem kodów odpadów. Wnioskujemy o wpisanie istniejących 
dwóch instalacji Spółki: sito mobilne do przesiewania odpadów i płyta 
kompostowa wraz z kodami odpadów. 

P Uwzględniono uwagę. 

Gmina Miejska 
Głogów, Robert 
Myśków , 67-200 
Głogów, Rynek 10, 
76/7265 480, 
rmyskow@glogow.u
m.gov.pl 

załącznik nr 7 str 167 tabela 31. Wnioskujemy o wpisanie do tabeli 
Zgłoszonych, planowanych inwestycji wszystkich instalacji Spółki, ponieważ 
decyzja środowiskowa wydana przed 1 stycznia 2012r. została wydana dla 
wszystkich trzech instalacji i spełniają one wszystkie wymagania Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Wnioskujemy o wpisanie 
w tabeli Zgłoszonych, planowanych inwestycji związanych z przetwarzaniem 
odpadów komunalnych, dla których decyzję o środowiskowych 
uwarunkowaniach wydano przed 1 stycznia 2012r. (region północny), jako 
pierwszego nagłówka: INSTALACJE DO MECHANICZNO-BIOLOGICZNEGO 
PRZETWARZANIA ODPADÓW. W tym nagłówku, jako pkt. 1 powinno być 
wpisane w następujące kolumny: Podmiot prowadzący instalację -Podmiot 
prowadzący instalację - Głogowskie Przedsiębiorstwo Komunalne - SITA 
Głogów Sp. z o.o. ul. Przemysłowa 7a 67-200 Głogów, Rodzaj instalacji - 
instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów (sortownia i zasobnia) 

P Uwzględniono uwagę. 
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i instalacja do biologicznego przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta 
kompostowa), lokalizacja planowanej instalacji - Głogów, planowana 
wydajność instalacji do mechanicznego przetwarzania odpadów 51 tys. 
Mg/rok, planowana wydajność instalacji do biologicznego przetwarzania 
odpadów 19 tys. Mg/rok,  Jako 2 nagłówek powinno zostać INSTALACJE DO 
PRZETWARZANIA SELEKTYWNIE ZEBRANYCH ODPADÓW ZIELONYCH I 
INNYCH BIOODPADÓW, w kolumnie rodzaj instalacji - kompostownia 
odpadów zielonych (bioreaktory i płyta kompostowa), reszta danych bez 
zmian. 2 nagłówek powinien zostać SKŁADOWISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ 
NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE, bez zmian ( zgodnie z załącznikiem nr 2 do 
formularza uwag do WPGO). 

Prezydent Miasta 
Głogowa, 67 – 200 
Głogów, Rynek 10 
(p. 245-247, II 
piętro) tel. 72 65 
401, fax. 7265 575 

Wnoszę o wpisanie do wykazu Regionalnych Instalacji do Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych w Regionie Północnym planowanych instalacji 
Głogowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego SITA sp. z o.o. w Głogowie 
(instalacji do mechaniczno–biologicznego przetwarzania odpadów, instalacji 
do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych oraz budowy 
nowego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne), 
zgłoszonych przez GPK SITA sp. z o.o. jako wniosek w dniu 03 lutego 2012 
roku.  (...Informacje o sp. SITA...) Reasumując brak wpisania instalacji, 
zgodnie z załączonym formularzem w WPGO, skutkować będzie brakiem 
możliwości ubiegania się o środki zewnętrzne, co przesądzi o odstąpieniu 
właścicieli (ze względu na znaczne koszty) od budowy na bliżej nieokreślony 
czas i może skutkować podniesieniem kosztów odbioru odpadów dla 
mieszkańców regionu. Nie mniej ważny jak powód ekonomiczny jest aspekt 
ochrony środowiska – wdrożenie wykonanego Zakładu zapewni najlepsze 
warunki ochrony środowiska. W załączeniu skorygowana tabela nr 90 i 92 
(mail "M. Głogów") 

P/O Istniejąca instalacja do mechaniczno - biologicznego przetwarzania 
odpadów została zakwalifikowana, jako instalacja regionalna. 
Planowana instalacja do mechanicznego przetwarzania odpadów 
(sortowania i zasobnia) wraz z instalacją do biologicznego 
przetwarzania odpadów (bioreaktory i płyta kompostowa) oraz 
planowana kompostownia odpadów zielonych (bioreaktory i płyta 
kompostowa) a także planowane nowe składowisko odpadów innych 
niż niebezpieczne i obojętne zostały zakwalifikowane, jako 
planowane instalacje regionalne. Z uwagi na fakt, iż są to instalacje 
planowane nie można ich wpisać do wykazu Regionalnych Instalacji 
do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Regionie (dotyczy on 
jedynie instalacji spełniających na dzień dzisiejszy wymagania 
określone dla instalacji regionalnych). 

SOŁTYS WSI 
Małgorzata Trzeciak 

Jako mieszkańcy Szalejowa jesteśmy oburzeni pomysłem wybudowania 
spalarni odpadów komunalnych na terenie naszej miejscowości? Lokalizacja 
po zachodniej stronie, z której najczęściej wieją wiatry i w kotlinie na 
terenach wodonośnych to wyraz zdumiewającej ignorancji władz. Wiemy, 
że w Wiedniu spalarnia jest w centrum miasta, ale nie sadzimy, że o taką 
spalarnie tu chodzi. Gdyby tak było to włodarze, którzy wpadli na ten 
świetny biznesowo dla siebie pomysł, nie ukrywaliby tego przed 
zainteresowanymi mieszkańcami gminy. W jakiej formie za tym są 
prowadzone konsultacje, jeśli w samym Urzędzie Gminy Kłodzko 

P Odpowiedź analogiczna jak dla uwag zgłoszonych przez "Rada 
Sołecka wsi Szalejów Górny, 57-314 Szalejów Górny 1" 



61 
 

Podmiot składający 
uwagę 

Treść uwagi P/O1) Uzasadnienie 

zapewniano nas, że to jakaś pomyłka? 
Oczekujemy rzetelnej informacji na temat planowanej inwestycji i 
związanych z tym konsekwencji pozytywnych i negatywnych. 
Mieszkańcy Szalejowa Górnego domagają się spotkania z pomysłodawcami i 
przedstawicielami władz samorządowych przed upływem terminu tzw. 
konsultacji społecznych. 
  
W imieniu mieszkańców Szalejowa Górnego· · SOŁTYS WSI Małgorzata 
Trzeciak 

Marian Stolecki 
ul.Skłodowskiej - 
Curie 32/1 
58 - 400 Kamienna 
Góra 

Niniejszym, przedstawiam następujące propozycje do uwzględnienia ich w 
Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Dolnośląskiego: ·1.) Wnioskuję o uwzględnienie w Aktualizacji Planu 
Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego możliwości 
korzystania dodatkowo z instalacji w Legnicy lub w Jaroszowie - przez 
powiat jaworski, oraz z instalacji w Jaroszowie - przez powiat 
kamiennogórski.                                                                                                                                                                   
Uwzględnienie tych instalacji, przyczyni się to niewątpliwie do zdrowej 
konkurencji, a tym samym do ustalania cen za deponowanie odpadów na 
możliwie optymalnym poziomie, co będzie miało przełożenie na cenę za 
wywóz odpadów komunalnych, którą poniosą mieszkańcy. Taki układ może 
przyczynić się do stosowania stabilnych cen, oraz konkurencji 
technologicznej. Powyższe może zapobiec ewentualnej konieczności 
negocjacji ustalonych już w drodze przetargu cen ( taki zapis moim zdaniem 
musi być zamieszczony w SIWZ), samorządów z firmami wywozowymi, w 
przypadku nieuzasadnionej podwyżki cen, przez zarządcę jednej z 
instalacji).Obecnie w WPGO dla regionu południowo – zachodniego 
uwzględniono jedną instalację regionalną to jest składowisko odpadów 
innych niż niebezpieczne i obojętne Ściegny – Kostrzyca. Logistyka wywozu 
odpadów z terenu powiatu jaworskiego i kamiennogórskiego w tym 
przypadku musi ulec przeorientowaniu, kumulując związane z tym znaczne 
koszty, co przełoży się na znaczną zwyżkę ceny za wywóz odpadów dla 
mieszkańców ( 3 razy większa odległość oraz gorsze warunki drogowe 
przełożą się na wydłużenie czasu pracy lub zaangażowanie dodatkowych 
pojazdów).Drogę do Jaroszowa można pokonać szybciej i bez przeszkód. Za 
uwzględnieniem przedmiotowych instalacji przemawiają warunki, jakie 
muszą spełniać regionalne instalacje (str.191 – 193) wyszczególnione w 

O Zgodnie z przepisami prawnymi odpady przeznaczone do 
składowania, czyli pozostałości po mechaniczno-biologicznym 
przetwarzaniu odpadów lub pozostałości z sortowania odpadów 
mogą być zagospodarowywane tylko w ramach regionu gospodarki 
odpadami wyznaczonym w WPGO. Gmina Kamienna Góra należy do 
regionu środkwosudeckiego, zatem regionalne składowisko 
odpadów, jakie na dzień dzisiejszy spełnia wymagania dla instalacji 
regionalnej to składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne w miejscowości Ściegny - Kostrzyca. Granice oraz kształt 
regionów były konsultowane zarówno z gminami jak i z Urzędem 
Marszałkowskim. W przypadku, kiedy w regionie jest więcej niż 1 
instalacja regionalna decyzję o wyborze instalacji podejmie gmina. 
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planie, między innymi bardzo słusznie określając parametry zawarte w 
punkcie c) str.192 np. Minimalna pojemność ok. 200 000m3). Ważna jest w 
tym miejscu odpowiedź na pytanie , czy odpady będą kierowane do 
instalacji na zasadach monopolistycznych czy rynkowych.   

Marian Stolecki 
ul.Skłodowskiej - 
Curie 32/1 
58 - 400 Kamienna 
Góra 

2.) Jestem sceptycznie ustosunkowany do wyszczególnionej w planie 
instalacji zastępczej w Lubawce zarządzanej przez Sanikom Sp.zo.o.  Wolna 
pojemność składowiska podana w Tabeli 99 może moim zdaniem budzić 
wątpliwości obserwując jego obecne zapełnienie, natomiast instalacja do 
mechaniczno – biologicznego przetwarzania odpadów przy zastosowaniu 
obecnego przesiewacza, nie jest w stanie osiągnąć wydajności podanej w 
tabeli (z mojej wiedzy wynika, że znaczna ilość odpadów nie trafia na 
przesiewacz, lecz bezpośrednio na składowisko w Czarnym Borze).  Moim 
zdaniem cały zastosowany tam system należy zweryfikować.  

O Przedstawione moce przerobowe wszystkich instalacji w Planie 
przedstawia stan faktyczny wg przesłanych decyzji administracyjnych 
na prowadzenie instalacji, decyzji o środowiskowych 
uwarunkowaniach 

Marian Stolecki 
ul.Skłodowskiej - 
Curie 32/1 
58 - 400 Kamienna 
Góra 

3.) Uważam za konieczność uwzględnienia w WPGO wprowadzenia 
obowiązku urealnienia wskaźników gromadzenia odpadów przez jednego 
mieszkańca rocznie, na podstawie przeprowadzonych w danej gminie 
wiarygodnych badań, które to badania podlegać będą upoważnionym 
organom kontrolnym.  Powyższe sugeruje, podkreślając bardzo istotą wagę 
tego problemu Ministerstwo Środowiska w „Wytycznych dla gmin 
dotyczących wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi” 
- cytuję: „Wskaźniki gromadzenia odpadów należy przyjmować za danymi z 
badań odpadów przeprowadzanymi na terenie gminy, bądź za 
wojewódzkim planem gospodarki odpadami w odniesieniu do danej gminy.                   
Przyjęcie błędnego wskaźnika lub całkowitej ilości wytwarzanych odpadów 
w konsekwencji skutkować będzie problemami z finansowaniem systemu 
gospodarki odpadami.                      Wskaźniki przyjęte do obliczeń opłaty za 
odbiór odpadów będą corocznie weryfikowane w wyniku bilansowania 
ilości odpadów przetwarzanych przez instalacje regionalne i inne.”                       

P  Uwaga uwzględniona 

Marian Stolecki 
ul.Skłodowskiej - 
Curie 32/1 
58 - 400 Kamienna 
Góra 

4.)  W identyfikacji problemów wnioskuję zasugerowanie gminom 
wyliczenie różnicy między ilością wytworzonych odpadów a zebranych z 
terenu powiatu i gminy, co pozwoli na właściwe zaplanowanie logistyki 
wywozu, skutków ekonomicznych, oraz urealni dane statystyczne. 
Ogólnokrajowe dane statystyczne wskazują, że „ucieka ok.35% opadów 
komunalnych (przykładem może być rejon obsługiwany przez Sanikom 
Sp.zo.o, gdzie na podstawie badań przeprowadzonych w 2010r ustalono, że 
„ucieka” ok.36% odpadów). 

O Wojewódzki Plan WPGO, przedstawia ogólne zasady, kierunki działań 
oraz podział na regiony gospodarki odpadami. Sposób realizacji 
założeń, wdrażania Planu kreują gminy w sposób indywidualny. 
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Marian Stolecki 
ul.Skłodowskiej - 
Curie 32/1 
58 - 400 Kamienna 
Góra 

5.) Z uwagi na rozliczanie się przez gminy ze zbiórki selektywnej odpadów, 
wnioskuję o poinformowanie gmin o celowości włączenia do systemu 
przepływu odpadów przez punkty skupu surowców wtórnych. W punktach 
tych skupywane są przez mieszkańców odpady, głównie, papieru i metali, 
ale również tworzyw sztucznych. 

O Organizacja systemu selektywnego zbierania odpadów jest 
obowiązkiem gmin. W dokumencie WPGO zdecydowano nie narzucać 
gminom odgórnych metod prowadzenia selektywnego zbierania, aby 
nie ograniczać możliwości. Gminy powinny same zdecydować o 
celowości włączenia do systemu przepływu odpadów przez punkty 
skupu surowców wtórnych, w których skupywane są przez 
mieszkańców odpady (głównie, papieru i metali, ale również tworzyw 
sztucznych). 

Marian Stolecki 
ul.Skłodowskiej - 
Curie 32/1 
58 - 400 Kamienna 
Góra 

6.) Wnioskuję o zasugerowanie intensyfikacji segregacji u źródeł frakcji 
organicznej, tak jak zrobiono to ponad 20 lat temu w krajach „starej unii”. 
Będzie to miało istotny wpływ na całą gospodarkę odpadami, ponieważ 
kierowanie tej frakcji do odpadów zmieszanych obniża ich wartości 
materiałowe.  

P W rozdziale "System gospodarki odpadami" odniesiono się do 
konieczności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów u źródła. 
Planując przepływ strumienia odpadów uwzględniono stopniowe 
wprowadzanie selektywnej zbiórki odpadów w tym również OUB. W 
dokumencie WPGO zdecydowano nie narzucać gminom odgórnych 
metod prowadzenia selektywnego zbierania, aby nie ograniczać 
możliwości.  

Marian Stolecki 
ul.Skłodowskiej - 
Curie 32/1 
58 - 400 Kamienna 
Góra 

7.) W Rozdziale 6.1 Odpady Komunalne, w tym ulegające biodegradacji - 
założono, iż wskaźniki wytwarzanych odpadów przypadających na jednego 
mieszkańca będą wzrastać o 1,2% w skali roku, co jest zgodne z 
opracowaniem KPGO.                                                                                                         
Wskaźnik przyrostu ludności dla ogółu województwa w początkowych 
latach będzie rosnący a następnie malejący. Powyższe moim zdaniem 
koliduje z przedstawioną Tabelą 40 „Prognoza liczby ludności woj. 
dolnośląskiego na lata 2012 – 2023”, w której uwidoczniony jest spadek 
ludności w latach 2012 – 2023,a tym samym wzrost ilości odpadów 
pokazany w Tabeli 43 może być nieuzasadniony. 

O  Pomimo niewielkiego spadku liczby ludności w skali roku, wskaźnik 
wytwarzania wzrasta, co daje ostatecznie stopniowy wzrost ilości 
odpadów wytwarzanych. 

Marian Stolecki 
ul.Skłodowskiej - 
Curie 32/1 
58 - 400 Kamienna 
Góra 

8.) Proponuję ujęcie w WPGO podania uwarunkowań w zakresie trans 
granicznego przemieszczania odpadów, w tym podanie ewentualnych 
korzyści i zagrożeń, również na podstawie istniejącej współpracy (np. 
Sanikom Sp. o.o we współpracy z gminą czeską). 

P Uwzględniono w rozdziale "Odpady poddawane procesom odzysku i 
unieszkodliwiania w instalacjach położonych poza terytorium kraju" 
poprzez dodanie opisu uwarunkowań wynikających ze współpracy 
między Państwami w podtytule ww. rozdziału 
"Uwarunkowania wynikające z transgranicznego przemieszczania 
odpadów" 

Marian Stolecki 
ul.Skłodowskiej - 
Curie 32/1 
58 - 400 Kamienna 
Góra 

9.) Jednym z problemów jest brak właściwego monitoringu gospodarki 
odpadami niebezpiecznymi, szczególnie w odniesieniu do małych i średnich 
przedsiębiorstw.                                    

P W rozdziale "Odpady, które podlegają odrębnym przepisom 
prawnym, w tym odpady niebezpieczne" w stanie aktualnym 
uzupełniono wykaz identyfikacji problemów zakresie gospodarki 
odpadami o zgłoszony postulat. 
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Marian Stolecki 
ul.Skłodowskiej - 
Curie 32/1 
58 - 400 Kamienna 
Góra 

10.) Brak prawnie określonych wymagań dla mechaniczno – biologicznego 
przetwarzania odpadów komunalnych. 

O Ze względu na brak prawnie określonych wymagań dla mechaniczno 
– biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych, przy 
opracowaniu WPGO posłużono się najlepszym dostępnym 
materiałem, jakim jest projekt rozporządzenia o MBP.   

Marian Stolecki 
ul.Skłodowskiej - 
Curie 32/1 
58 - 400 Kamienna 
Góra 

1. Wnioski: ·Przy sukcesywnym budowaniu systemu gospodarki odpadami 
na obszarze województwa, zabrakło moim zdaniem szerokiej, rzeczowej 
dyskusji z przedstawicielami samorządów i firm komunalnych, celem 
wypracowania optymalnej strategii pod względem ekonomicznym i 
organizacyjnym, dotyczącej podziału województwa na niezbędną ilość 
regionów oraz ustalenie niezbędnych pod względem technologicznym i 
ilościowym instalacji regionalnych i zastępczych.                                          
 
2. Przedstawiona w projektowanym planie koncepcja nie napawa moim 
zdaniem optymizmem. W  
3. Rozdziale 9.8 „Szacunkowe koszty regionalnych instalacji”, zakłada się, „iż 
punktem odniesienia jest interes całej społeczności województwa, a nie 
poszczególnych grup i podmiotów funkcjonujących w jej zakresie”, a jedną z 
podstawowych zasad wzięta pod uwagę przy analizie ekonomicznej to 
zasada bliskości. W tym przypadku doszedłem do wniosku, że w wielu 
przypadkach jest zupełnie odwrotnie, co przełożyć się może niekorzystnie 
na „kieszeń Kowalskiego” i stawia pod znakiem zapytania jego możliwości 
udźwignięcia tych dodatkowych kosztów.                                                                                                            
Jednym z przykładów, który moim zdaniem podraża koszty systemu ogółem, 
jest powstanie instalacji w Lubomierzu (gdzie trwa bezsensowny protest 
poprzez oflagowanie śmieciarek) i budowa instalacji w Lubawce. Powiat 
jaworski powinien moim zdaniem zostać włączony do instalacji w Legnicy, a 
powiat kamiennogórski do instalacji w Jaroszowie (instalacja o wielkim 
obszarze i możliwościach).Obecnie powiat kamiennogórski i część gmin 
województwa wałbrzyskiego i legnickiego planowane są do korzystania z 
instalacji w Lubawce ( po zakończeniu budowy i oczywiście spełnieniu 
stosownych wymogów).                                         Nie jestem przekonany o 
słuszności tej decyzji przy zaangażowaniu znacznych środków finansowych ( 
ok.40 mln zł nie licząc kosztów utrzymania i eksploatacji).              Powyższe 
moim zdaniem już wpływa ujemnie na kondycję firmy Sanikom Sp.zo.o, 
która zastosowała niedawno wysokie opłaty za wywóz odpadów 

O 1. Określenie założeń nowego systemu gospodarki odpadami dla 
województwa zostały przedstawione na spotkaniach konsultacyjnych 
(sześć spotkań) Projektu, które prowadzone były przy udziale Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego i obejmowały udział 
samorządów gminnych oraz podmiotów zajmujących się gospodarką 
odpadami, w tym firm komunalnych z obszaru całego województwa. 
Spotkania konsultacyjne w zakresie Projektu Plany WPGO miały na 
celu zebranie wniosków i propozycji do utworzenia planowanych 
regionów gospodarki odpadami komunalnymi. 
 
2. Zgodnie z artykułem 14, ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 o 
odpadach (Dz. U. t. j. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, z późn. Zm.) „dla 
osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa i 
wdrażania hierarchii postępowania z odpadami oraz zasady bliskości, 
a także utworzenia w kraju zintegrowanej sieci instalacji 
gospodarowania odpadami, spełniających wymagania ochrony 
środowiska, opracowuje się krajowy plan gospodarki odpadami oraz 
wojewódzkie plany gospodarki odpadami, zwane dalej „planami 
gospodarki 
odpadami”, dlatego w pierwszej kolejności kierowano się zasadą 
bliskości. Kolejnym i bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na 
określenie kształtu, wielkości regionów była wola gmin 
Województwa, gminy te składały deklaracje przynależności do 
regionów.  
Zgodnie ze znowelizowaną ustawą z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. t. j. z 2012 r., poz. 
391): ·- Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i 
tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności; 
zapewniają budowę, utrzymanie i eksploatację własnych lub 
wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do przetworzenia 
odpadów komunalnych. 
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komunalnych ( 11,19 zł/mieszkaniec/miesięcznie/, oraz poinformowaniu, że 
po wprowadzeniu nowego systemu cena znacznie wzrośnie), przy 
jednoczesnym podawaniu nieprawdziwych danych do Urzędu 
Marszałkowskiego, dotyczących zagospodarowywania odpadów poprzez 
zaniżanie wagi odpadów, wywozu zdecydowanej ilości na składowisko w 
Czarnym Borze, gdzie są przesłanki, że należałoby dokonać kontrolnej 
weryfikacji ewidencji odpadów, ponieważ z przekazanych mi informacji 
wynika, że nie wszystkie odpady są ujmowane w ewidencji.  
 
Należałoby zweryfikować podawaną ilość sortowanych odpadów za pomocą 
kiepskiej, jakości przesiewacza.            
 Obecnie całe to gospodarowanie odpadów, to moim zdaniem pod wieloma 
względami improwizacja.                                                                                                                                    
Reasumując, propozycje zawarte w pkt.1.), wymagają wdrożenia takich 
rozwiązań, które byłyby zgodne z ustaleniami znowelizowanej Ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, lecz uważam, że racje 
społeczne przemawiają za koniecznością dokonania ponownej analizy, pod 
kątem możliwości dokonania proponowanych zmian. 

dlatego uznano deklaracje gmin za wiążące przy określaniu podziału 
na regiony. 
 
Wykonawca Projektu wyznaczając instalacje regionalne i zastępcze 
kieruje się decyzjami administracyjnymi dla określonych instalacji. 
Wykonawca Projektu nie jest uprawniony do weryfikacji wydanych 
decyzji administracyjnych, wszelkie wątpliwości dotyczące 
parametrów technicznych i innych instalacji należy kierować do 
odpowiednich organów wskazanych w przepisach prawa. 

Iwona Żuk 
PR Merta & Merta 
sp. z o.o. 
Zakład Recyklingu 
Gruzu 
ul. Jerzmanowska 4-
6, Wrocław 
tel. 071 373-78-11, 
fax. 071 373-77-04 
tel.kom. 691-900-
693 
www.gruz.com.pl 

Uwagi do punktu  5.3.2  Odpady z budowy, remontów i demontażu 
obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej. W tabeli numer 33 
WPGO 2012 przedstawiono ilości i rodzaje wytworzonych i 
zagospodarowanych odpadów z budowy, remontów i demontażu obiektów 
budowlanych oraz infrastruktury drogowej w roku 2010 – naszym zdaniem 
niezgodne z rzeczywistością, ponieważ dane te nie zawierają ilości odpadów 
zebranych oraz poddanych odzyskowi przez naszą firmę.  
Poniżej przedstawiamy dla porównania ilości przedstawione w WPGO 2012 
oraz ilości zebrane i poddane odzyskowi przez nas- informacje takie zostały 
również przekazane w zbiorczym zestawieniu danych o rodzajach i ilości 
odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i 
urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów za rok 
2010 złożonym do Urzędu Marszałkowskiego we Wrocławiu.    /tabela w 
załączeniu do emaila "MERTA_Uwagi_WPGO . Różnice pokazane w tabeli- 
np. dla kodu 170506 (ilość zebranych w WPGO 2012 wynosi ok.3000 Mg 
natomiast sama firma PR Merta & Merta zebrała ok. 9500 Mg) mogą 
świadczyć o tym, że dane przekazane przez naszą firmę nie zostały 
uwzględnione przy opracowywaniu projektu WPGO 2012. 

 O  Jako źródło danych wykorzystano dane z Bazy WSO udostępnione 
przez Urząd Marszałkowski. Dane te są weryfikowane przez Urząd w 
trakcie wprowadzania ich do bazy.  
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Iwona Żuk 
PR Merta & Merta 
sp. z o.o. 
Zakład Recyklingu 
Gruzu 
ul. Jerzmanowska 4-
6, Wrocław 
tel. 071 373-78-11, 
fax. 071 373-77-04 
tel.kom. 691-900-
693 
www.gruz.com.pl 

2. Uwagi do załączników: • ZAŁĄCZNIK 7 - rodzaje, rozmieszczenie oraz 
moce przerobowe instalacji do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
Wnioskujemy o ujęcie w niniejszym załączniku do WPGO 2012, w tabeli 
numer 23 zawierającej zestawienie instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów oraz miejsca zbierania odpadów w województwie dolnośląskim w 
2010 r. również należących do naszej firmy instalacji i urządzeń do odzysku 
odpadów w następującym wymiarze: Firma PR Merta & Merta sp. z o.o. 
Prowadzi  działalność w sektorze gospodarowania odpadami stałymi od 
roku 2006 - 15 listopada 2006 roku firma uzyskała decyzję Prezydenta 
Wrocławia n-r: WSR.O/C2/762-SOU/ 9690 /4/2006 w sprawie zezwolenia na 
działalność w zakresie odzysku odpadów innych niż niebezpieczne oraz w 
zakresie zbierania odpadów innych niż niebezpieczne na terenie bazy przy 
ul. Jerzmanowskiej 4 – 6 we Wrocławiu. Z biegiem czasu Decyzja ulegała 
rozszerzeniu ze względu na ilość i rodzaje odpadów poddawanych 
odzyskowi w związku, z czym dnia 09-07-2010 wydany został tekst jednolity 
tej Decyzji z numerem WSR.O.JN.76621-9/3343/10.  Aktualnie ilość 
przyjmowanych odpadów do odzysku dochodzi do  150.000 Mg rocznie. Jest 
to ilość, jaką trudno ignorować – nawet w wymiarze całego Dolnego Śląska 
Poniżej przedstawiamy rodzaje i ilości odpadów, które zgodnie z 
posiadanymi decyzjami mogą być poddawane procesom odzysku R14 i R15  
przez naszą firmę.   
/tabela w załączeniu do emaila "MERTA_Uwagi_WPGO. Informacja 
powyższa została również przedstawiona w piśmie dostarczonym przez nas 
dnia 31-12-2011 roku do Wydziału Środowiska Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego (kopia stanowi załącznik do niniejszego 
pisma), – lecz mimo to w dalszym ciągu nasz zakład odzysku odpadów 
budowlanych jest pomijany w dokumentacji WPGO. Licząc na przychylne 
potraktowanie naszego wniosku / uwag i pozostając z należnym 
uszanowaniem   

 P Uwaga została uwzględniona 

Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. 
o. w Bolesławcu, 59-
700 Bolesławiec, ul. 
Staszica 6, tel./fax 
75/734 62 71, e-

W Tab. Nr 15 Sortownie odpadów należy dopisać: Sortownia zmieszanych 
odpadów komunalnych oraz odpadów zebranych selektywnie o wydajności 
20 000 Mg/rok w systemie pracy jednozmianowych 

O Uwaga niezasadna. Instalacja ta została uwzględniona w omawianej 
tabeli, która obecnie znajduje się w załącznikach. 
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mail: 
mzgk@mzgk.com.pl
, Prezes Zarządu: 
Władysław Bakalarz 

Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. 
o. w Bolesławcu, 59-
700 Bolesławiec, ul. 
Staszica 6, tel./fax 
75/734 62 71, e-
mail: 
mzgk@mzgk.com.pl
, Prezes Zarządu: 
Władysław Bakalarz 

W tab. Nr 59 - Instalacje do mechaniczno - biologicznego przetwarzania 
odpadów należy dopisać: Zwiększenie wydajności sortowni zmieszanych 
odpadów komunalnych o 20 000 Mg/rok, poprzez wprowadzenie 
dwuzmianowego systemu pracy 

O Ze względu na brak decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 
wskazanych w tabeli nr 59 instalacji zrezygnowano z przedstawiania 
informacji na temat planowanych przepustowości. 

Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. 
o. w Bolesławcu, 59-
700 Bolesławiec, ul. 
Staszica 6, tel./fax 
75/734 62 71, e-
mail: 
mzgk@mzgk.com.pl
, Prezes Zarządu: 
Władysłąw Bakalarz 

W tab. Nr 59 - Instalacje do mechaniczno - biologicznego przetwarzania 
odpadów należy dopisać: kompostownia tunelowa o wydajności ok.. 16 000 
Mg/rok 

P Do tabeli wprowadzono informację o planowanej instalacji. 

Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. 
o. w Bolesławcu, 59-
700 Bolesławiec, ul. 
Staszica 6, tel./fax 
75/734 62 71, e-
mail: 
mzgk@mzgk.com.pl
, Prezes Zarządu: 

W tab. Nr 59 pkt 1 i 3 należy dopisać obok Trzebienia, miejscowość 
Bolesławiec 

P W tabeli uzupełniono informację i lokalizacji planowanej inwestycji 
dopisując "lub Bolesławiec".  



68 
 

Podmiot składający 
uwagę 

Treść uwagi P/O1) Uzasadnienie 

Władysław Bakalarz 

Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. 
o. w Bolesławcu, 59-
700 Bolesławiec, ul. 
Staszica 6, tel./fax 
75/734 62 71, e-
mail: 
mzgk@mzgk.com.pl
, Prezes Zarządu: 
Władysław Bakalarz 

W tab. Nr 59 pkt 1 i nr 106 pkt 1 i 2 należy usunąć cudzysłowie w nazwie 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej. 

P Usunięto cudzysłowie w nazwie zakładu w całym WPGO 

Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. 
o. w Bolesławcu, 59-
700 Bolesławiec, ul. 
Staszica 6, tel./fax 
75/734 62 71, e-
mail: 
mzgk@mzgk.com.pl
, Prezes Zarządu: 
Władysłąw Bakalarz 

W tab. Nr 106 - instalacje do mechaniczno - biologicznego przetwarzania 
odpadów należy dopisać dla linii mechaniczno-ręcznej degradacji odpadów 
komunalnych: Planowana wydajność linii 20 000 Mg/rok, Docelowa 
wydajność linii MBP 40 000 Mg/rok 

P Odpowiedź analogiczna jak dla tej samej uwagi zgłoszonej przez: 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, 59-
700 Bolesławiec, ul. Staszica 6, tel./fax 75/734 62 71, e-mail: 
mzgk@mzgk.com.pl, Prezes Zarządu: Władysław Bakalarz 

Miejski Zakład 
Gospodarki 
Komunalnej Sp. z o. 
o. w Bolesławcu, 59-
700 Bolesławiec, ul. 
Staszica 6, tel./fax 
75/734 62 71, e-
mail: 
mzgk@mzgk.com.pl
, Prezes Zarządu: 
Władysłąw Bakalarz 

W tab. Nr 106 - Instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych 
odpadów zielonych i innych bioodpadów, należy dopisać do istniejącej 
kompostowni kontenerowej o wydajności 4 000 Mg/rok, docelowa 
wydajność 4 000 Mg/rok, pod pkt 2: Kompostownia pryzmowa wydajność 2 
000 Mg/rok, docelowa wydajność 2 000 Mg/rok 

P Odpowiedź analogiczna jak dla tej samej uwagi zgłoszonej przez: 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, 59-
700 Bolesławiec, ul. Staszica 6, tel./fax 75/734 62 71, e-mail: 
mzgk@mzgk.com.pl, Prezes Zarządu: Władysłąw Bakalarz 

Miejski Zakład 
Gospodarki 

W tab. Nr 109 Instalacje do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów 
zielonych i innych bioodpadów należy dopisać kompostownia modułowa i 

P Odpowiedź analogiczna jak dla tej samej uwagi zgłoszonej przez: 
Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Bolesławcu, 59-
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Komunalnej Sp. z o. 
o. w Bolesławcu, 59-
700 Bolesławiec, ul. 
Staszica 6, tel./fax 
75/734 62 71, e-
mail: 
mzgk@mzgk.com.pl
, Prezes Zarządu: 
Władysław Bakalarz 

kompostownia pryzmowa 700 Bolesławiec, ul. Staszica 6, tel./fax 75/734 62 71, e-mail: 
mzgk@mzgk.com.pl, Prezes Zarządu: Władysłąw Bakalarz 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Str. 24 Rys. 2 - Ikona - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne dotycząca Lubania zastąpić: Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne dotycząca Lubania umieścić także ikona - 
Kompostownie dotyczące Lubania, oraz Ikony dotyczące instalacji 
zlokalizowanych w Lubaniu umieszczono na mapie w Gminie Siekierczyn 
zamienić: ikony należy umieścić w Lubaniu 

P Uwaga została uwzględniona przy edycji map 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Str. 25 Rys. 3: Ikony - Instalacje do mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów oraz kompostownie umieszczono w Lubaniu 
pozostawić tylko Instalacje do mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów oraz ikony dotyczące instalacji zlokalizowanych w Lubaniu 
umieszczono na mapie w Gminie Siekierczyn należy umieścić w Lubaniu 

P Uwaga została uwzględniona przy edycji map 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Str. 138 wykaz tych instalacji został ujęty w punkcie 5.3.7 - Umieścić Wykaz O Uwaga nieaktualna. Wykaz instalacji do odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów znajduje się w załącznikach. 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Str. 182 i dalej, Tab. 58 - Tab. 58 Zgłoszone, planowane inwestycje związane 
z przetwarzaniem odpadów komunalnych (region…) dopisać-, które nie 
uzyskały decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach 

O Wszystkie wymienione w tej tabeli instalacje nie uzyskały decyzji o 
środowiskowych uwarunkowaniach. Stosowny komentarz znajduje 
się w treści dokumentu przed cytowaną tabelą. 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Str. 304 i 305, Tab. 101 i 102 - niespójność danych dotycząca ilości 
wytwarzanych odpadów podana w obu tabelach 

P/O Rzeczywiście, dane dotyczące ilości wytwarzanych odpadów były 
niespójne w poszczególnych latach. Jednakże schemat tabeli uległ 
zmianie, usunięto kolumnę z Prognozowana ilość wytwarzanych 
odpadów (w dawnej tabeli nr 102), wobec tego nie jest możliwe 
wniesienie poprawki oraz uwzględnienie uwagi. 

ZGiUK Sp. z o. o., 59- Str. 309, tab. 106, Pod tabela: Instalacje do mechaniczno - biologicznego   Uwaga została uwzględniona 
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800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

przetwarzania odpadów Poz.2: ZGiUK Sp. z o. o. Wydajnośc planowanej 
instalacji zmienić na 18 000 Mg/rok oraz Docelowa wydajność instalacji 
zmienić na 18 000 Mg/rok 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Str. 314 i 315 - Nowa redakcja stron O Uwaga niezrozumiała 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Str. 319 Rys. 50 Ikona - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne dotycząca Lubania umieścić także Ikona - Kompostownie 
dotyczące Lubania, oraz Ikony dotyczące instalacji zlokalizowanych w 
Lubaniu umieszczonych na mapie w Gminie Siekierczyn należy umieścić 
Lubaniu 

P Uwaga została uwzględniona przy edycji map 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Str. 320 Rys. 51: Pozostawić tylko Ikonę - Instalację do mechaniczno - 
biologicznego przetwarzania odpadów 

P Uwaga została uwzględniona przy edycji map 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Str. 322 Rys. 52: Ikona - Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne dotyczące Lubania umieścić także Ikona - Kompostownia 
dotyczące Lubania oraz Ikony dotyczące instalacji zlokalizowanych w 
Lubaniu umieszczono na mapie w gminie Siekierczyn należy umieścić w 
Lubaniu 

P Uwaga została uwzględniona przy edycji map 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Str. 323 Rys 53: Pozostawić tylko ikonę - Instalacje do mechaniczno - 
biologicznego przetwarzania odpadów oraz Ikony dotyczące instalacji 
zlokalizowanych w Lubaniu umieszczono na mapie w gminie Siekierczyn 
należy umieścić w Lubaniu 

P Uwaga została uwzględniona przy edycji map 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Str. 330 Tab. 110. Podtabela: Instalacje do mechaniczno - biologicznego 
przetwarzania odpadów Poz.18: ZGiUK Sp. z o. o. Rodzaj instalacji zmienić 
na - Linia sortownicza odpadów komunalnych i kompostownia tunelowa 

P Uwaga została uwzględniona. 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 

Str. 346: Dot. Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Dolnośląskiego Dopisać: Dofinansowanie ze środków RPO WD na lata 2007-

O Nie można dopisać takiego zadnia, bowiem RPO WD ma już ściśle 
określone kierunki, w ramach, których można starać się o 
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Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

2013 winno być głównie kierowane dla inwestycji związanych z budową i 
rozwojem regionalnych instalacji przetwarzania odpadów. 

dofinansowanie. 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Str. 333 Tab. 111: Należy podwyższyć koszt zamykania i rekultywacji 
składowisk do poziomu, co najmniej 30 mln zł 

P Uwzględniając uwagę dokonano ponownego oszacowania 
niezbędnych kosztów i wprowadzono zmiany w dokumencie. 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Załącznik nr 3, Str. 53 Tab. 11 Podtabela: Podmioty uprawnione do zbierania 
odpadów komunalnych: Papieru, Szkła i Tworzyw Sztucznych: Należy 
umieścić dane dot.: ZGiUK Sp. z o. o. w Lubaniu: REGON: 230907302, Nazwa 
przedsiębiorcy: Zakład Gospodarki i Usług Komunalnych Sp. z o. o. Adres: ul. 
Lwówecka 8, 59-800 Lubań, Nr tel. 75 722 22 29, Kod odpadów: 200101, 
200139, 200140, 200102, 200307 

 P Uwzględniono uwagę 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Załącznik nr 4 Str. 98/99 Tab. 18: Usunąć mylnie umieszczone gminy i 
umieścić faktycznie gminy tj.: Gminę Wiejską Lubań, Gminę Wiejską 
Zgorzelec oraz dostosować i zweryfikować dane liczbowe. 

P Wszystkie tabele w Załączniku do WPGO zawierające dane z ilościami 
poszczególnych odpadów (zarówno stan aktualny, jak i 
prognozowane ilości) zostały zweryfikowane i skorygowane pod 
katem rozdzielenia ilości odpadów dla gmin wiejskich oraz gmin 
miejskich. 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Załącznik nr 4 Str. 108T ab. 19: Usunąć mylnie umieszczone gminy i umieścić 
faktycznie gminy tj.: Gminę Wiejską Lubań, Gminę Wiejską Zgorzelec oraz 
dostosować i zweryfikować dane liczbowe. 

P Wszystkie tabele w Załączniku do WPGO zawierające dane z ilościami 
poszczególnych odpadów (zarówno stan aktualny, jak i 
prognozowane ilości) zostały zweryfikowane i skorygowane pod 
katem rozdzielenia ilości odpadów dla gmin wiejskich oraz gmin 
miejskich. 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Załącznik nr 4 Str. 115 Tab. 20: Usunąć mylnie umieszczone gminy i umieścić 
faktycznie gminy tj.: Gminę Wiejską Lubań, Gminę Wiejską Zgorzelec oraz 
dostosować i zweryfikować dane liczbowe. 

P Wszystkie tabele w Załączniku do WPGO zawierające dane z ilościami 
poszczególnych odpadów (zarówno stan aktualny, jak i 
prognozowane ilości) zostały zweryfikowane i skorygowane pod 
katem rozdzielenia ilości odpadów dla gmin wiejskich oraz gmin 
miejskich. 

ZGiUK Sp. z o. o., 59-
800 Lubań, ul. 
Lwówecka 8, Prezes 
Zarządu - Michał 
Turkiewicz 

Załącznik nr 7, str. 137, Tab. 23 Poz. 59 ZGiUK Sp. z o. o.- Sortownia 
odpadów selektywnie zbieranych - Moc przerobową zmienić na 2 000 
Mg/rok 

 P Uwaga uwzględniona 

MINERAL S.A., 00-
132 Warszawa, ul. 

Zwracamy się z wnioskiem o uwzględnienie odpowiednich zapisów w WPGO 
umożliwiających realizację, na terenie województwa Dolnośląskiego, 

O Zgłoszona inwestycja nie zostanie ujęta w tabelach w rozdziale 
"System gospodarki odpadami". W planie podawane są planowane 
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Grzybowska 3 lok 
58, tel. 48 22 225 25 
71, e-mail: 
biuro@mineralsa.pl 

przedsięwzięcia polegającego na budowie instalacji do ekologicznej 
mineralizacji odpadów przemysłowych, niebezpiecznych, komunalnych i 
innych o charakterze organicznym (min. osadów ściekowych). 

instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych istotne z punktu 
widzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

MPWiK S.A., ul. Na 
Grobli 14/16, 50-
421 Wrocław, tel.: 
071 34 09 500, e-
mail: 
mpwik@mpwik.wro
c.pl 

Podana ilość komunalnych osadów ściekowych jest zbyt mała. Ilość 
komunalnych osadów ściekowych wytwarzanych w Wrocławskiej 
Oczyszczalni Ścieków przedstawiona jest w załączniku. 

O Bazowano na możliwych dostępnych danych, czyli danych uzyskanych 
z Wojewódzkiego Systemu Odpadowego. 

MPWiK S.A., ul. Na 
Grobli 14/16, 50-
421 Wrocław, tel.: 
071 34 09 500, e-
mail: 
mpwik@mpwik.wro
c.pl 

Proszę poprawić adresy Instlacji str. 15, lp. 141: instalacja do płukania i 
odwadniania piasku z kanalizacji - adres: ul. Długa 61, 53-633 Wrocław, 
laguna osadowa - adres: ul. Janowska, 54-067 Wrocław, płuczka piasku - 
adres: ul. Janowska, 54-067 Wrocław. Ponadto w Lp. 141 proszę dopisać 
instalację: Składowisko odpadów, adres - adres: ul. Janowska, 54-067 
Wrocław, moc przerobowa - 75 320 Mg/rok. Kody składowanych odpadów: 
190801, 190802, 190899, 200306 

P/O Zmieniono adres instalacji. Składowisko odpadów uwzględniono w 
tabeli z czynnymi składowiskami odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętne. 

PPHU "LECH-MET" 
Sylwester Lech, 55-
140 Żmigród, ul. 
Kościuszki 9, tel. 071 
385 44 73 

Proszę o uwzględnienie naszej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych na liście instalacji zastępczych regionalnej instalacji do 
przetwarzania odpadów komunalnych, w regionie północno-centralnym 
woj.. Dolno. Instalacja znajduję się pod adresem ul. Kościszki 9, Zmigród, 
działka nr 8/16 AM-16 

P Uwaga została uwzględniona. 

Gmina Jordanów 
Śląski, Gmina 
Kobierzyce, Miasta i 
Gminy Kąty 
Wrocławskie, Gmina 
Marcinowice, 
Gmina Mietków, 
Miasto i Gmina 
Sobótka, Gmina 
Żórawina 

Prośba o uwzględnienie w nowotworzonych WPGO Punktów przeładunku 
Odpadów Komunalnych tzw. Stacji Przeładunku Odpadów związanych 
integralnie z Regionalną Instalacją Przetwarzania Odpadów Komunalnych 
wraz z usankcjonowaniem już istniejących, co będzie zgodne z 
poszanowaniem planowanych i dotychczas wydanych środków publicznych i 
innych z zasadą racjonalności transportu odpadów. 

O Zgodnie z przyjętą metodyką i ustaleniami z UMWD nie wykazuje się 
w dokumencie istniejących stacji przeładunkowych. Stosowny opis 
odnoszący się do ich zasadności i funkcji (w tym również w zakresie 
kształtowania cen) został zamieszczony w rozdziale "System 
gospodarki odpadami". Istniejące i planowane do utworzenia w 
regionach gospodarki odpadami komunalnymi stacje przeładunkowe 
powinny zostać zamieszczone w regulaminie utrzymania czystości i 
porządku w gminie. 

Urząd Gminy 
Wińsko, Plac 
Wolności 2, 56-160 

W związku z powyższym wnoszę o uwzględnienie Gminy Wińsko w dwóch 
regionach graniczących ze sobą tj. regionu północno-centralnego oraz 
regionu północnego, ze względu na położenie geograficzne i możliwość 

O Gmina może należeć tylko do jednego regionu gospodarki odpadami 
komunalnymi, w ramach, którego odbywało się będzie 
zagospodarowywanie powstających w gminie odpadów 
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Wińsko, tel. 071 389 
81 86, Wójt Gminy - 
Ryszard Mirytiuk 

współpracy z firmami zajmującymi się odbieraniem odpadów w wyżej 
wspomnianych regionach. 

komunalnych. Uwaga nie zostanie uwzględniona. 

Urząd Miasta i 
Gminy Gryfów Śląski 
przesłane przez P. 
Burmistrz Olgierda 
Poniźnika 

str. 281 tabela 93 
Gminę Gryfów Śląski przyporządkowano do regionu środkwosudeckiego. 
Średnia odległość do RIPOK ( Ścięgny-Kostrzyca) w tym regionie wynosi ok. 
50 km. Tak sytuacja wygeneruje nam zbyt wysokie koszty transportu 
odpadów. 
Wnosimy o przeniesienie Gminy Gryfów Śląski do regionu zachodniego - 
średnia odległość do RIPOK( Lubań) ok. 20 km. 

P Wniosek uwzględniono. Gminę Gryfów Śląski włączono do regionu 
zachodniego gospodarki odpadami i odpowiednio przemodelowano 
regiony. 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

1) Od kiedy przedsiębiorcy lub gminne jednostki organizacyjne zobowiązane 
będą do kierowania zebranych odpadów komunalnych zmieszanych, 
odpadów z sortowania oraz odpadów zielonych do instalacji regionalnych 
bądź zastępczych? Czy od 01.07.2012r., czy od dnia wejścia w życie WPGO i 
uchwały o jego wykonaniu? Proszę o uzasadnienie, wraz z podaniem 
podstawy prawnej. (Wskazuje się przejęcie przez gminy obowiązku 
gospodarowania odpadami komunalnymi musi nastąpić najpóźniej do 
01.07.2013r, brak jest natomiast szerszego rozwinięcia pozostałych 
terminów wprowadzania innych obowiązków nałożonych nowelizacją 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Proszę, więc o 
podanie terminów wprowadzenia pozostałych obowiązków dla gmin, 
przedsiębiorców i gminnych jednostek organizacyjnych związanych z 
wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania odpadami). 

  Z art. 20 ustawy [4] zmieniającej UCZIP wynika, że przedsiębiorcy lub 
gminne jednostki organizacyjne zobowiązane będą do kierowania 
zebranych odpadów komunalnych zmieszanych, odpadów z 
sortowania oraz odpadów zielonych do instalacji regionalnych bądź 
zastępczych od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w 
sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.  
Uchwała ta powinna być podjęta do 1.07.2012 r. Do dnia wejścia jej 
w życie (określonego w uchwale)  podmiot odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości musi przekazać ww. odpady 
do instalacji położonej najbliżej miejsca wytwarzania odpadów, przy 
zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami wg art. 7 UO. 
Potwierdzają to wyjaśnienia MŚ z 13.10.2011 R. 
Terminarz nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
w gminach: · • od 1 stycznia 2012 r. · - zaczyna działać prowadzony 
przez gminę „rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości" (art. 9b.2 
UCZIP); · - gmina nie wydaje już zezwoleń (z art. 7.1.1 UCZIP) na 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, ale 
na podstawie dotychczasowych zezwoleń przedsiębiorcy mogą 
prowadzić działalność do 1.01.2013 r. bez wpisu do rejestru; · • do 30 
kwietnia 2012 r. · - przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości (art. 9n UCZIP) muszą złożyć wójtowi 
(burmistrzowi, prezydentowi miasta) pierwsze sprawozdanie 
kwartalne (dotychczas sprawozdania były roczne – art. 9a UCZIP); · • 
do 1 lipca 2012 r. · - sejmik województwa uchwala aktualizację 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (art. 14a UO); rada 
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gminy jest obowiązana dostosować do tego planu regulamin 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy (akt prawa 
miejscowego) w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu 
(art. 4 UCZIP); · - sejmik województwa podejmuje uchwałę (akt prawa 
miejscowego) w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki 
odpadami (art. 15 UO), w której określone zostaną regiony 
gospodarki odpadami Komunalnymi oraz regionalne instalacje do 
przetwarzania odpadów komunalnych; do dnia wejścia w życie tej 
uchwały podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości przekazuje zmieszane odpady komunalne, odpady 
zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania do instalacji położonej najbliżej 
miejsca wytwarzania odpadów, przy zachowaniu hierarchii 
postępowania z odpadami wg art. 7 UO; ·• do 1 stycznia 2013 r. ·- 
musi wejść w życie nowy regulamin utrzymania czystości i porządku 
na terenie gminy dostosowany do uaktualnionego wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami (art. 4 UCZIP); do czasu jego wejścia w 
życie obowiązuje stary regulamin, który może być zmieniany w 
zakresie upoważnienia zawartego w UCZIP; ·- rada gminy jest 
Zobowiązana podjąć: · - uchwałę w sprawie dokonania wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
oraz ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia stawki za pojemnik o 
określonej pojemności (art. 6k ust. 1 UCZIP), · - uchwałę (akt prawa 
miejscowego) w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art. 6l UCZIP), · - 
uchwałę (akt prawa miejscowego) w sprawie wzoru deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i 
terminie złożenia pierwszej deklaracji przez właściciela nieruchomości 
do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) (art. 6n ust. 1 UCZIP), · - 
uchwałę (akt prawa miejscowego) w sprawie szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę, w szczególności ilości odpadów odbieranych od właściciela 
nieruchomości, częstotliwości odbierania odpadów od właściciela 
nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty 
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selektywnego zbierania odpadów (art. 6r ust. 3 UCZIP); · od dnia 
podjęcia tych uchwał gmina powinna przeprowadzić kampanię 
informacyjną na temat praw i obowiązków wynikających z tych 
uchwał dla właścicieli nieruchomości; ·- jeżeli rada gminy nie 
podejmie uchwał w tym terminie, to wojewoda wzywa ją do podjęcia 
uchwał, wyznaczając termin na ich podjęcie, a po bezskutecznym 
upływie tego terminu wojewoda wydaje w tej sprawie zarządzenie 
zastępcze, które wywołuje skutki prawne takie jak akt prawa 
miejscowego;   
•   do 31 marca 2013 r.   
-  wójt (burmistrz, prezydent miasta) składa pierwsze roczne 
sprawozdanie (za 2012 r.) marszałkowi województwa i WIOŚ (art. 9q 
UCZIP);   
 •   do 1 lipca 2013 r.    
 -  muszą wejść w życie ww. nowe uchwały rady gminy oraz 
zarządzenia zastępcze; do czasu wejścia ich w życie gmina nie jest 
obowiązana do odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości na podstawie nowego art. 6c UCZIP, ale obowiązuje 
jeszcze (jeżeli jest i jeżeli nie zostanie uchylona) stara uchwała na 
podstawie referendum gminnego w sprawie przejęcia od właścicieli 
nieruchomości wszystkich lub wskazanych obowiązków;   
 -  muszą zostać rozstrzygnięte przetargi na odbieranie odpadów od 
właścicieli nieruchomości i muszą być podpisane umowy między 
gminą a przedsiębiorcami (zlecenie - gdy w drodze przetargu została 
wybrana spółka z udziałem gminy);   
 -  właściciel nieruchomości mający 1.01.2012 r. zawartą z gminną 
jednostką organizacyjną lub przedsiębiorcą umowę na odbieranie 
odpadów komunalnych jest zwolniony w okresie jej obowiązywania z 
uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o 
której mowa w nowym art. 6h UCZIP, ale w tym okresie gmina nie 
jest obowiązana do odbierania od niego odpadów komunalnych; w 
takim przypadku do pierwszej deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w nowym 
art. 6m ust. 1 UCZIP, właściciel nieruchomości jest obowiązany 
dołączyć kopię tej umowy; w przypadku rozwiązania albo wygaśnięcia 
tej umowy przed 1.07.2013 r. właściciel nieruchomości jest 



76 
 

Podmiot składający 
uwagę 

Treść uwagi P/O1) Uzasadnienie 

obowiązany poinformować o tym wójta (burmistrza, prezydenta 
miasta);   
 •od 1 lipca 2013 r.   - nowy system gospodarowania odpadami 
komunalnymi funkcjonuje w pełni. 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

2) W jakim terminie planowane jest uchwalenie WPGO?   Z art. 16 ustawy [4] zmieniającej UCZIP wynika, że zaktualizowany 
wojewódzki plan gospodarki odpadami sejmik województwa jest 
obowiązany uchwalić w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia w życie 
ustawy [4] zmieniającej UCZIP tj. do 1.07.2012 r.  
Potwierdzają to wyjaśnienia MŚ z 13.10.2011 r. 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

3) Do kiedy przedsiębiorcy lub gminne jednostki organizacyjne odbierające 
odpady komunalne zmieszane będą mogli składować odebrane odpady 
komunalne na składowiskach odpadów? 

  Z art. 20 ustawy [4] zmieniającej UCZIP wynika, że do dnia wejścia w 
życie uchwały sejmiku województwa w sprawie wykonania 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przedsiębiorcy lub 
gminne jednostki organizacyjne odbierające odpady komunalne 
zmieszane będą mogły przekazać te odpady na składowiska odpadów 
położone najbliżej miejsca wytwarzania odpadów, ale przy 
zachowaniu hierarchii postępowania z odpadami wg art. 7 UO. 
Potwierdzają to wyjaśnienia MŚ z 13.10.2011 r. 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

4) Czy ilość odpadów biodegradowalnych (głównie roślinność 
niezanieczyszczona) pozyskiwana z terenów zieleni gminnej (trawa, liście, 
gałęzie) przez przedsiębiorcę wyłonionego przez Gminę w ramach 
przetargu, można wliczyć w sprawozdaniach do odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji i czy ta ilość może być uwzględniania przy 
obliczaniu redukcji ilości odpadów komunalnych biodegradowalnych 
kierowanych do składowania? Czy takie odpady muszą trafiać do instalacji 
regionalnych? Czy najpierw mają trafiać do MBP czy mogą od razu na 
kompostownię? Jeżeli będzie obowiązek kierowania tego strumienia do 
instalacji regionalnych - to od kiedy? 

  a) Tak. Ilość wszystkich odpadów biodegradowalnych (w tym z 
terenów zieleni gminnej - trawa, liście, gałęzie) ale pozyskanych przez 
wszystkich odbierających odpady w gminie (z którymi gmina ma 
umowę, albo nie ma umowy) należy uwzględnić w sprawozdaniach 
dotyczących odpadów komunalnych ulegających biodegradacji z 
podziałem na ilość przekazaną na składowisko i ilość nieprzekazaną 
do składowania.  
Wynika to z art. 9n ust. 1 i art. 9q ust. 1 UCZIP oraz z projektu (z 
13.04.2012 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie wzorów sprawozdań o 
odebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach 
ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi, ·wg którego sprawozdania dotyczące odpadów 
komunalnych składane kwartalnie do gminy przez wszystkich 
odbierających odpady komunalne, oraz składane rocznie przez gminę 
do marszałka województwa i WIOŚ zawierają w dziale III (załącznika 
nr 1 i 3) informację o masie selektywnie odebranych odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 
składowania (uwaga: wg art. 55 ust. 1 pkt 7b UO od 2013 r. nie będzie 
można już dawać na składowisko tych selektywnie zebranych) oraz 
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nieprzekazanych do składowania. 
b) Tak, ale przy obliczaniu osiągniętego poziomu ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 
składowania należy uwzględnić wyłącznie odpady kierowane na 
składowisko.  
Wynika to z projektu (z 13.04.2012 r.) rozporządzenia MŚ w sprawie 
wzorów sprawozdań o odebranych odpadach komunalnych, 
odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi, ·wg którego sprawozdanie 
składane przez gminę powinno zawierać w dziale IV wyliczony 
osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, a wyliczenia 
należy dokonać na podstawie rozporządzenia do art. 3c ust. 2 UCZIP: 
·- projekt (z 12.04.2012) rozporządzenia MŚ w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 
ograniczania masy tych odpadów 
wg którego w masie odpadów ulegających biodegradacji zebranych 
ze strumienia odpadów komunalnych  z terenu danej gminy w roku 
rozliczeniowym, przekazanych do składowania, uwzględnia się m.in. 
masę  selektywnie zebranych odpadów ulegających biodegradacji ze 
strumienia odpadów komunalnych z terenu danej gminy w roku 
rozliczeniowym, przekazanych do składowania. 
Projekt nie wymienia odpadów zielonych kierowanych do 
przydomowych kompostowników, jak to zapowiedziało MŚ w 
wyjaśnieniach:  
53.  Jak gmina wiejska ma postępować z odpadami zielonymi, jeśli na 
jej terenie odpady te zostają w niemalże 100% wykorzystane przez 
mieszkańców we własnym gospodarstwie lub zagospodarowane w 
inny sposób we własnym zakresie? Jak zgodnie z prawem zwolnić te 
osoby z obowiązku selektywnego oddawania tych odpadów, nie 
narażając jednocześnie gminy na karę pieniężną i jednocześnie 
osiągnąć określone poziomy recyklingu i odzysku.  Takie odpady nie 
są uwzględnione w ewidencji gminnej jako odpady wytworzone. 
Trwają prace nad projektem rozporządzenia w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji 
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przekazywanych do składowania oraz sposobów ich obliczania. W 
trakcie prac nad rozporządzeniem rozważany jest także problem 
wliczania odpadów kierowanych do przydomowych kompostowników 
Jednak wg obecnego wzoru (projektu) na obliczenie osiągniętego 
poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych do składowania (innego wzoru niż w 
wytycznych)  nie ma już znaczenia dla gminy łączna ilość 
wytworzonych ani łączna ilość odebranych odpadów, lecz wyłącznie 
ma znaczenie ilość przekazanych odpadów na składowisko w danym 
roku. 
c)Tak. Selektywnie zebrane odpady zielone wg art. 9e ust. 1 pkt 2 
UCZIP muszą być przekazane do instalacji regionalnych (RIPOK). 
d) Nie. Selektywnie zebrane odpady zielone nie mogą być przekazane 
do MBP, bo tam kierować należy jedynie zmieszane odpady 
komunalne (co wynika z definicji RIPOK). Odpady zielone mogą od 
razu trafić na kompostownię będącą elementem RIPOK.  
e) Obowiązek kierowania strumienia odpadów zielonych do RIPOK 
jest od dnia wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie 
wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami (jest to akt 
prawa miejscowego), w której określa się regiony gospodarki 
odpadami komunalnymi oraz regionalne instalacje do przetwarzania 
odpadów komunalnych (art. 15 UO).  
Uchwała ta powinna być podjęta do 1.07.2012 r., a do dnia wejścia jej 
w życie podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości musi przekazać odpady zielone do instalacji położonej 
najbliżej miejsca wytwarzania odpadów, przy zachowaniu hierarchii 
postępowania z odpadami wg art. 7 UO (wynika to z art. 16 i 20 
ustawy [4] zmieniającej UCZIP). 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

5) Czy wykonawca prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni, na 
zlecenie Gminy, musi zawrzeć umowę z przedsiębiorcą wpisanym do 
rejestru przedsiębiorców odbierających odpady komunalne? Proszę o 
odpowiedź z uwzględnieniem 2 sytuacji: gdy gmina przejmie obowiązki od 
mieszkańców nieruchomości niezamieszkanych, i gdy takiego obowiązku nie 
przejmie. 

  Wykonawca prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni na 
zlecenie gminy nie jest władającym nieruchomością lecz wytwórcą 
odpadów (20 02 01) powstających w wyniku świadczenia tej usługi, 
chyba że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (art. 3 ust. 3 
pkt 22 UO).  
Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 3 i 3b UCZIP, to na właścicielu 
nieruchomości w tym na władającym nieruchomością (czyli na 
gminie) ciąży obowiązek zbierania powstałych (wytworzonych) na 
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terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z 
wymaganiami określonymi w regulaminie i pozbywania się zebranych 
na terenie nieruchomości odpadów komunalnych w sposób zgodny z 
przepisami.  
Gmina powinna: 
- złożyć deklarację o wysokości opłaty, gdy gmina przejęła obowiązek 
odbierania tych odpadów od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych (w takim przypadku gmina składałaby deklarację i 
płaciłaby sama sobie, dziwne to, ale nie ma przepisów zwalniających z 
tego; z drugiej strony może powinno mieć to wpływ na kalkulację 
stawki w systemie gminnym); 
- zawrzeć umowę z odbierającym odpady komunalne wpisanym do 
rejestru w przypadku, gdy gmina nie przejęła obowiązku odbierania 
tych odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

6) Czy gmina może zorganizować przetarg osobno na odbiór i 
zagospodarowanie odpadów? 

  Ad 6.  Wg art. 6d ust. 1 UCZIP gmina jest obowiązana zorganizować 
przetarg: 
- albo tylko na  odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, 
- albo na  odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. 
W drodze obu tych przetargów wyłoniony jest ten, kto będzie 
odbierającym odpady komunalne w imieniu gminy i który musi być w 
rejestrze jako odbierający. 
Natomiast art. 3a UCZIP reguluje sposób wyłonienia podmiotu, który 
m.in. będzie eksploatował RIPOK. 
Możliwa jest więc sytuacja, gdy odbierającym odpady będzie 
wyłoniony podmiot w przetargu tylko na odbieranie (zgodnie z art. 6d 
ust. 1 UCZIP), natomiast zagospodarowaniem odpadów w RIPOK 
zajmie się podmiot wyłoniony w sposób określony w art. 3a UCZIP. 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

7) W przypadku, gdy właściwa Rada Gminy nie przejmie obowiązku 
odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, to 
czy przedsiębiorca odbierający odpady z takich nieruchomości, też 
zobowiązany będzie do kierowania takich odpadów do instalacji 
regionalnych? 

  Gdy gmina nie przejmie obowiązku odbierania odpadów 
komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych, to przedsiębiorca 
odbierający odpady z takich nieruchomości też będzie zobowiązany  
do kierowania do RIPOK ale tylko zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpadów zielonych i pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.  
Wynika to z art. 9e ust. 1 pkt 2 UCZIP, który zobowiązuje do tego 
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każdy podmiot odbierający takie odpady od właścicieli nieruchomości 
i niezależnie od tego, czy nieruchomość jest zamieszkała czy nie i 
niezależnie od tego czy gmina przejęła obowiązki odbierania 
odpadów czy nie z terenu niezamieszkałego. 
Potwierdza to art. 9x ust. 1 pkt 3 UCZIP, który przewiduje karę dla 
odbierającego ww. odpady, gdy nie przekaże je do RIPOK. 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

8) Czy odpady z czyszczenia ulic, przystanków można traktować jako odpady 
komunalne? Czy przedsiębiorca wykonujący prace związane z 
wykonywaniem ww. prac powinien uzyskać wpis do rejestru 
przedsiębiorców? Proszę o odpowiedź z uwzględnieniem dwóch sytuacji: 
gdy gmina przejmie obowiązki od mieszkańców nieruchomości 
niezamieszkanych, i gdy takiego obowiązku nie przejmie. 

  a)Odpady z czyszczenia ulic i przystanków można traktować jako 
odpady komunalne klasyfikowane wg katalogu odpadów do rodzaju:  
20 03 03 - Odpady z czyszczenia ulic i placów. 
b) Przedsiębiorca wykonujący czyszczenie ulic i przystanków nie jest 
„odbierającym” odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, a 
więc nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru działalności 
regulowanej, o którym mowa w art. 9b ust. 2 UCZIP. Uważam, że 
przedsiębiorca taki jest wytwórcą odpadów (20 03 03) powstających 
w wyniku świadczenia usługi sprzątania ulic i przystanków, chyba że 
umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (art. 3 ust. 3 pkt 22 UO).  

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

Ponadto wnoszę o niewpisywanie w obecnej aktualizacji WPGO w regionie 
północnym składowisk odpadów zlokalizowanych w m. Lubin, Trzebcz, 
Legnica i Głogów jako instalacji regionalnych, ale zapisanie wszystkich jako 
zastępczych. Pozwoli to na: - kierowanie odpadów z MBP do mniejszych 
składowisk, będących instalacjami zastępczymi, co pozwoli na ich 
wypełnienie, - przedłużenie możliwości eksploatacji dużych składowisk 
odpadów, które będą mogły pełnić w późniejszym terminie funkcje instalacji 
regionalnych, gdyż w okresie przejściowym będzie na nie trafiać mniejsza 
ilość odpadów. 

P Wymienione w niniejszej uwadze instalacje zostały zakwalifikowane 
jako instalacje zastępcze, gdyż  instalacje te nie spełniają kryteriów 
określonych dla instalacji regionalnych. 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

tabela nr 18 str. 95 w regionie północnym nie uwzględniono w ogóle gmin 
należących do powiatu lubińskiego proszę o uwzględnienie w regionie 
północnym gmin: Rudna, gm. wiejska Lubin, Ścinawa, miasto Lubin należy 
zweryfikować prognozę ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w 
projekcie WPGO dla regionu północnego, mające wpływ na informacje o 
których mowa w punkcie 9.4 WPGO (region północny), jeżeli ilości podane 
w niniejszej tabeli były wykorzystywane przy obliczaniu i charakterystyce 
tego regionu (np. tabele 85-89 WPGO) 

P Wymienione gminy uwzględniono w regionie północnym, ponieważ 
błędnie były przyporządkowane do regionu zachodniego. 
Zweryfikowano prognozę odpadów komunalnych. 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

tabela nr 18 str. 108, poz. 135,138,140 nieprawidłowo określono położenie 
gmin Rudna, Lubin, Ścinawa - gminy te należą do powiatu LUBIŃSKIEGO (nie 
lubańskiego) i położone są w regionie PÓŁNOCNYM, a nie zachodnim należy 

P Wymienione gminy uwzględniono w regionie północnym, ponieważ 
błędnie były przyporządkowane do regionu zachodniego. 
Zweryfikowano prognozę odpadów komunalnych. 
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prawidłowo wskazać lokalizację gmin leżących w powiecie lubińskim 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

tabela nr 19 str. 104 w regionie północnym - nie uwzględniono w ogóle 
gmin należących do powiatu lubińskiego proszę o uwzględnienie w regionie 
północnym gmin: Rudna, gm. wiejska Lubin, Ścinawa, miasto Lubin należy 
zweryfikować prognozę ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w 
projekcie WPGO dla regionu północnego, mające wpływ na informacje o 
których mowa w punkcie 9.4 WPGO (region północny), jeżeli ilości podane 
w niniejszej tabeli były wykorzystywane przy obliczaniu i charakterystyce 
tego regionu (np. tabele 85-89 WPGO, rys. 35-39 WPGO) 

P Wymienione gminy uwzględniono w regionie północnym, ponieważ 
błędnie były przyporządkowane do regionu zachodniego. 
Zweryfikowano prognozę odpadów komunalnych. 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

tabela nr 19 str. 98-99, poz. 135,138,140 nieprawidłowo określono 
położenie gmin Rudna, Lubin, Ścinawa - gminy te należą do powiatu 
LUBIŃSKIEGO (nie lubańskiego) i położone są w regionie PÓŁNOCNYM, a nie 
zachodnim należy prawidłowo wskazać lokalizację gmin leżących w 
powiecie lubińskim 

P Wymienione gminy uwzględniono w regionie północnym, ponieważ 
błędnie były przyporządkowane do regionu zachodniego. 
Zweryfikowano prognozę odpadów komunalnych. 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

tabela nr 20 str. 113 w regionie północnym - nie uwzględniono w ogóle 
gmin należących do powiatu lubińskiego proszę o uwzględnienie w regionie 
północnym gmin: Rudna, gm. wiejska Lubin, Ścinawa, miasto Lubin należy 
zweryfikować prognozę ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w 
projekcie WPGO dla regionu północnego, mające wpływ na informacje o 
których mowa w punkcie 9.4 WPGO (region północny), jeżeli ilości podane 
w niniejszej tabeli były wykorzystywane przy obliczaniu i charakterystyce 
tego regionu (np. tabele 85-89 WPGO, rys. 35-39 WPGO) 

P Wymienione gminy uwzględniono w regionie północnym, ponieważ 
błędnie były przyporządkowane do regionu zachodniego. 
Zweryfikowano prognozę odpadów komunalnych. 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

tabela nr 20 str. 115, poz. 135,138,140 nieprawidłowo określono położenie 
gmin Rudna, Lubin, Ścinawa - gminy te należą do powiatu LUBIŃSKIEGO (nie 
lubańskiego) i położone są w regionie PÓŁNOCNYM, a nie zachodnim należy 
prawidłowo wskazać lokalizację gmin leżących w powiecie lubińskim 

P Wymienione gminy uwzględniono w regionie północnym, ponieważ 
błędnie były przyporządkowane do regionu zachodniego. 
Zweryfikowano prognozę odpadów komunalnych. 

Gmina Rudna 
przesłane przez P. 
Andrzeja Bobrek 

str. 162, tabela 27 dot. poz. 11 - składowiska odpadów komunalno -
przemysłowych w Orsku przedmiotowe składowisko zostało zamknięte w 
całości (decyzja Marszałka Województwa Dolnośląskiego z dnia 04.02.2010 
r. nr DM-Ś/KB/7665-6/33-III/09), a techniczny sposób zamknięcia dotyczył 
kwater przemysłowych i komunalnych 

 P Uwaga uwzględniona. 

Objaśnienia: 
1)

 P – uwaga przyjęta, O – uwaga odrzucona 


