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ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ÂRODOWISKA1)

z dnia 13 marca 2006 r.

zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie sporzàdzania planów gospodarki odpadami

Na podstawie art. 15 ust. 8 ustawy z dnia 27 kwiet-
nia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628, z póên.
zm.2)) zarzàdza si´, co nast´puje:

§ 1. W rozporzàdzeniu Ministra Ârodowiska z dnia
9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporzàdzania planów go-
spodarki odpadami (Dz. U. Nr 66, poz. 620) wprowa-
dza si´ nast´pujàce zmiany:

1) w § 2:

a) w pkt 1 po lit. f dodaje si´ lit. g w brzmieniu:

„g) identyfikacj´ problemów w zakresie gospo-
darowania odpadami, w szczególnoÊci od-
padami niebezpiecznymi,”,

b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) cele w zakresie gospodarki odpadami z po-
daniem terminów ich osiàgania, w szcze-
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gólnoÊci w zakresie gospodarki odpadami
niebezpiecznymi;”,

c) po pkt 3 dodaje si´ pkt 3a w brzmieniu:

„3a) po˝àdane istniejàce oraz po˝àdane plano-
wane miejsca lokalizacji instalacji do:

a) odzysku lub unieszkodliwiania:

— niesegregowanych odpadów komu-
nalnych,

— pozosta∏oÊci z sortowania odpadów
komunalnych,

b) odzysku innego ni˝ okreÊlony w art. 43
ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
o odpadach, lub unieszkodliwiania ko-
munalnych osadów Êciekowych,

c) unieszkodliwiania odpadów medycz-
nych o w∏aÊciwoÊciach zakaênych oraz
odpadów weterynaryjnych o w∏aÊciwo-
Êciach zakaênych,

ze wzgl´du na prawid∏owe gospodarowa-
nie odpadami;”;

2) w § 3:

a) w pkt 1 po lit. f dodaje si´ lit. g w brzmieniu:

„g) identyfikacj´ problemów w zakresie gospo-
darowania odpadami, w szczególnoÊci od-
padami innymi ni˝ niebezpieczne,”,

b) po pkt 2 dodaje si´ pkt 2a w brzmieniu:

„2a) cele w zakresie gospodarki odpadami z po-
daniem terminów ich osiàgania, w szcze-
gólnoÊci w zakresie gospodarki odpadami
innymi ni˝ niebezpieczne;”;

3) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Gminny plan gospodarki odpadami, obejmu-
jàcy wszystkie rodzaje odpadów komunal-
nych, w szczególnoÊci odpady komunalne
ulegajàce biodegradacji, odpady opakowa-
niowe oraz odpady niebezpieczne zawarte
w odpadach komunalnych, okreÊla: 

1) aktualny stan gospodarki odpadami,
w tym:

a) rodzaj, iloÊç i êród∏a powstawania od-
padów,

b) rodzaj i iloÊç odpadów poddawanych
poszczególnym procesom odzysku,

c) rodzaj i iloÊç odpadów poddawanych
poszczególnym procesom unieszkodli-
wiania,

d) istniejàce systemy zbierania odpadów,

e) rodzaj, rozmieszczenie oraz moc prze-
robowà instalacji do odzysku i uniesz-
kodliwiania odpadów,

f) wykaz podmiotów prowadzàcych dzia-
∏alnoÊç w zakresie odbierania, zbiera-
nia, transportu, odzysku i unieszkodli-
wiania odpadów,

g) identyfikacj´ problemów w zakresie
gospodarowania odpadami,

uwzgl´dniajàce podstawowe informacje
charakteryzujàce z punktu widzenia go-
spodarki odpadami obszar, dla którego
jest sporzàdzany plan gospodarki odpa-
dami, a w szczególnoÊci po∏o˝enie geo-
graficzne, sytuacj´ demograficznà, sytu-
acj´ gospodarczà oraz warunki glebowe,
hydrogeologiczne i hydrologiczne, mogà-
ce mieç wp∏yw na lokalizacj´ instalacji go-
spodarki odpadami;

2) prognozowane zmiany w zakresie gospo-
darki odpadami, w tym równie˝ wynikajà-
ce ze zmian demograficznych i gospodar-
czych;

3) cele w zakresie gospodarki odpadami
z podaniem terminów ich osiàgania;

4) dzia∏ania zmierzajàce do poprawy sytuacji
w zakresie gospodarki odpadami, w tym:

a) dzia∏ania zmierzajàce do zapobiegania
powstawaniu odpadów,

b) dzia∏ania zmierzajàce do ograniczenia
iloÊci odpadów i ich negatywnego od-
dzia∏ywania na Êrodowisko,

c) dzia∏ania wspomagajàce prawid∏owe
post´powanie z odpadami w zakresie
zbierania, transportu, odzysku i uniesz-
kodliwiania odpadów,

d) dzia∏ania zmierzajàce do redukcji iloÊci
odpadów komunalnych ulegajàcych
biodegradacji, kierowanych na sk∏ado-
wiska odpadów;

5) rodzaj i harmonogram realizacji przedsi´-
wzi´ç oraz instytucje odpowiedzialne za
ich realizacj´;

6) sposoby finansowania, w tym instrumen-
ty finansowe s∏u˝àce realizacji zamierzo-
nych celów, z uwzgl´dnieniem harmono-
gramu uruchamiania Êrodków finanso-
wych i ich êróde∏;

7) system monitoringu i oceny realizacji za-
mierzonych celów pozwalajàcy na okre-
Êlenie sposobu oraz stopnia realizacji ce-
lów i zadaƒ zdefiniowanych w planie go-
spodarki odpadami, z uwzgl´dnieniem ich
jakoÊci i iloÊci.”.

§ 2. Rozporzàdzenie wchodzi w ˝ycie po up∏ywie
14 dni od dnia og∏oszenia.

Minister Ârodowiska: J. Szyszko
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