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1 [SEKCJA 2.A.5]

PRZED: 

Ponadto, stwierdzono niewystarczające zaawansowanie techniczne i technologiczne regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, których moce 

przerobowe nie wystarczą do właściwego zagospodarowania całego strumienia odpadów komunalnych. Na przykład z  58 funkcjonujących instalacji przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych selektywnie zebranych, tylko 15 spełnia kryteria Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów 

Komunalnych (RIPOK). Pozostałe z nich muszą się rozbudować lub zostać zmodernizowane by spełnić kryteria RIPOK (Uchwała Nr 212/12 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r.). W związku z tym w ramach Programu zwiększą się moce przerobowe regionalnych instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych, co pozwoli na zwiększenie poziomu odzysku surowcowego i wpłynie na jakość surowców wtórnych dostarczanych do instalacji zajmujących 

się procesem recyklingu. 

PO:

Zgodnie z założeniami Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2022 , przede wszystkim należy zapewnić realizację działań znajdujących się najwyżej w hierarchii 

sposobów postępowania z odpadami, a więc zapobiegać ich wytwarzaniu oraz stworzyć niezbędną infrastrukturę do selektywnego zbierania odpadów u źródła, tak 

aby zapewnić ich efektywny recykling i osiągnąć założone cele.

tak

2 [SEKCJA 2.A.6.1]

PRZED:

W celu zwiększenia mocy przerobowych w zakresie przetwarzania odpadów przewidziano w Programie budowę, modernizację, przebudowę lub rozbudowę 

zastępczych instalacji oraz RIPOK. Zgodnie z WPGO w województwie mazowieckim szczególnymi obszarami, w których występują znaczne braki w mocach 

przerobowych to: region płocki, warszawski, ostrołęcko - siedlecki oraz radomski. 

PO:

W Programie przewidziano budowę, modernizację, przebudowę lub rozbudowę zastępczych instalacji oraz RIPOK.

tak

3 [SEKCJA 2.A.6.1]

PRZED:

Realizacja projektów polegać będzie, w szczególności na budowie, rozbudowie lub modernizacji gminnych PSZOK, budowie, rozbudowie lub modernizacji 

zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz rozbudowie i modernizacji kompostowni odpadów zielonych selektywnie 

zebranych.

PO:

Realizacja projektów polegać będzie, w szczególności na budowie, rozbudowie lub modernizacji gminnych PSZOK,budowie, rozbudowie lub modernizacji zakładów 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych w zakresie doczyszczania odpadów selektywnie zebranych oraz rozbudowie i modernizacji 

kompostowni odpadów zielonych selektywnie zebranych.

tak

4 [SEKCJA 2.A.6.1]

PRZED:

Wspierane będą kompleksowe inwestycje w zakresie rozwoju systemu gospodarki odpadami komunalnymi realizowane w regionach gospodarki odpadami, w 

których nie uwzględniono komponentu dotyczącego termicznego przekształcania odpadów wraz z odzyskiem energii.

PO:

Usunięcie zapisu.

Zmiana linii demarkacyjnej w zakresie PSZOK oraz 

innych instalacji w zakresie gospodarki odpadami 

(poza PSZOK) po spotkaniu w Ministerstwie Rozwoju 

23 sieprnia 2016 r. Zmiany mają być uwzględnione w 

Umowie Partnerstwa.

tak

5 [SEKCJA 2.A.6.5]

Zmiana wartości docelowej wskaźnika:

PRZED:

Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów - 216 000 Mg/rok

PO:

Moc przerobowa zakładu zagospodarowania odpadów - 18 000 Mg/rok

jak w pkt. 1-3 tak

*W każdym przypadku konieczne jest uzasadnienie - ocena IZ dlaczego dana zmiana nie wpływa na części objęte decyzją  a jeżeli wpływa to konieczna jest lista zmian, które będą na kolejnym etapie podlegać formalnej modyfikacji PO (z uzasadnieniem). 

Tabela zmian RPO WM 2014-2020 - CCI 2014PL16M2OP007

Dnia 11 sierpnia 2016 r., a więc po przekazaniu uwag 

do projektu Planu Gospodarki Odpadami dla 

województwa mazowieckiego 2022 (PGO WM 2022) 

przez Ministra Środowiska, został opublikowany 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2022 (Kpgo 

2022). 

W stosunku do projektu Kpgo z dnia 9 marca 2016, 

zapisami którego kierowano się przygotowując projekt 

PGO WM 2022 przekazany Ministrowi do 

opiniowania oraz projekt Planu Inwestycyjnego do 

uzgodnienia, wprowadzone zostały nowe cele oraz 

zapisy mające istotny wpływ na kształt PGO WM 

2022. Zapisy te wskazują m.in. na konieczność 

weryfikacji istniejących i planowanych w najbliższych 

latach mocy przerobowych instalacji MBP w celu 

stopniowego przekształcania tych instalacji w 

sortownie doczyszczające odpady selektywnie zebrane 

oraz instalacje biologicznego przetwarzania 

bioodpadów i odpadów.  

Zgodnie z wyznaczonymi kierunkami wskazanymi w 

Kpgo 2022 instalacje MBP będą stopniowo 

przekształcane w instalacje do doczyszczania 

odpadów selektywnie zebranych oraz instalacje do 

przetwarzania bioodpadów. Wobec tego w projekcie 

Planu Inwestycyjnego dla województwa 

mazowieckiego przekazanym do ponownego 

uzgodnienia nie wskazuje się budowy nowych 

instalacji i zwiększania mocy przerobowych 

istniejących instalacji MBP. Wskazuje się natomiast 

modernizację  instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych, których 

celem jest zwiększenie efektywności pozyskania 

odpadów surowcowych ze zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz przekształcenie instalacji MBP w 

kierunku doczyszczania odpadów selektywnie 

zebranych. 


