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Szanowna Pani Marszałek,

W związku z interpelacją Pani Poseł Gabrieli Lenartowicz K9INT19212 w sprawie 
projektu uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie Krajowego planu 
gospodarki odpadami 2022, uprzejmie przekazuję poniższe informacje.

Pytanie 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.”

Analiza IOŚ –PIB stanowiła podstawę do opracowania projektu zmiany Kpgo2022 
(jego uzupełnienia o ocenę potrzeb inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami). Analiza 
została wykonana w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) skierowanego do m.in. do instytutów 
resortowych.

Analizę opracowano na podstawie umowy o dofinansowanie w formie dotacji realizacji 
przedsięwzięcia pn. Pakiet opracowań, ekspertyz i wytycznych z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi w Polsce zawartej pomiędzy NFOŚiGW a IOŚ-PIB. Ministerstwo Klimatu 
i Środowiska (MKiŚ) nie było stroną wyżej powołanej umowy.

W związku z powyższym obecnie trwa analiza formalno – prawna co do możliwości I 
trybu udostępniania przez MKiŚ w/w opracowania IOŚ-PIB. Po zakończeniu wyjaśnień 
formalno –prawnych niezwłocznie przekażę informacje w tej sprawie.

Pytanie 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.”

Część dotycząca potrzeb inwestycyjnych w zakresie przekształcania odpadów 
niebezpiecznych przez spalanie, w szczególności odpadów medycznych i weterynaryjnych 
została przygotowana przez MKiŚ na podstawie danych otrzymanych od organów inspekcji 

user
Podświetlony



ochrony środowiska (dane dotyczące funkcjonujących spalarni odpadów niebezpiecznych) oraz 
danych pozyskanych z bazy danych CSO-Centralnego Systemu Odpadowego - w przypadku 
masy wytworzonych odpadów medycznych i weterynaryjnych o właściwościach zakaźnych. 

Z poważaniem

Z up. Ministra
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