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Pan

Michał Kurtyka

Minister Klimatu i Środowiska

Interpelacja

Szanowny Panie Ministrze,

 

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 ust 1 pkt.7 z 
dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi zmianami), art. 191-193 
Regulaminu oraz art. 2 i 3 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (

 Dz.U.2020.2176 t.j. ) , zwracam się do Pana z interpelacją w związku ze zmianą Krajowego 
Planu Gospodarki Odpadami 2022.

Ministerstwo Klimatu i Środowiska przekazało do konsultacji publicznych, które trwały do dnia 7 
 sprawie Krajowego stycznia 2021 r . projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę  w

Planu Gospodarki Odpadami 2022. 

  Nowa treść KPGO została uzupełniono o ocenę luki inwestycyjnej w zakresie inwestycji 
dotyczących gospodarki odpadami oraz informację o źródłach finansowania kosztów 
utrzymania i eksploatacji infrastruktury gospodarki odpadami. Potrzeby te, jak wynika z 
szacunków Ministerstwa Klimatu i Środowiska, są ogromne. Do 2028 r. niezbędne inwestycje 



Zmiana KPGO jest też jednym z tzw. warunków podstawowych pochłonąć mają 18,73 mld zł. 
ustanowionych dla nowej perspektywy finansowej UE 2021-2027, aby Polska mogła skorzystać 
z funduszy UE na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu 
zamkniętym.

Tryb i przebieg konsultacji i dostęp do źródeł, na których podstawie sformułowano projekt 
wywołał szereg wątpliwości co do zamieszczonych w projekcie wielkości , mających 
fundamentalne znaczenie dla  konkluzji zawartych w nowelizacji KPGO.

W związku z tym, że partnerzy społeczni zwrócili się do mnie jako członkini sejmowej Komisji 
Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a także Komisji Energii, Klimatu i 

 Aktywów Państwowych z prośbą  wyjaśnienia tych wątpliwości,  zwracam się  z prośbą o 
 niezbędne informacje i odpowiedzi na następujące pytania:

 

1. Czy podstawą nowelizacji Krajowego Planu Gospodarki Odpadami było opracowanie podległego Ministerstwu Klimatu i

Środowiska -  Instytutu Ochrony Środowiska sfinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i

Gospodarki Wodnej? Jeśli tak, zwracam się  o udostępnienie pełnej treści tej analizy.

2. Czy oprócz w/w opracowania Instytutu Ochrony Środowiska były jeszcze inne źródła danych lub analizy, które stanowiły

podstawę merytoryczną dla sformułowania projektu nowelizacji KPGO? Jeśli odpowiedz jest twierdząca i także inne źródła

stanowiły podstawę do sformułowania projektu to proszę również o ich udostępnienie.

 

       Zważywszy na szczególną rangę dla bezpieczeństwa środowiska, ale też polskiej gospodarki odpadami, a zwłaszcza

odpowiedniego kształtowania przez państwo regulacji dotyczących tej sfery, liczę na współpracę i rychłą odpowiedź.

 

Z poważaniem,

Gabriela Lenartowicz
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