
Uzasadnienie podjęcia uchwały w sprawie zakwalifikowania zagospodarowania frakcji odpadów

komunalnych wysortowywanych ze strumienia zmieszanych odpadów komunalnych i

nieprzeznaczonych do składowania(„frakcja wysokoenergetyczna”) do zadań własnych gminy.

Na podstawie  art.  3  ustawy z  dnia  13  września  1996 r.  ustawy o  utrzymaniu  czystości

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) zadaniem własnym gminy jest

utrzymanie czystości  i  porządku w gminach.  Gminy zapewniają czystość i  porządek na swoim

terenie, poprzez zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi

gminami  regionalnych  instalacji  do  przetwarzania  odpadów  komunalnych  oraz  zapewniają

osiągniecie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku

innymi  metodami  oraz  ograniczenia  masy  odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji

przekazywanych do składowania.

Od 1 stycznia 2016 r. zgodnie z załącznikiem nr 4 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki

zdnia 16 lipca 2015 r. w sprawie dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U.

z  2015  r.  poz.  1277)  odpady pochodzące  z  wstępnego  przesortowania  odpadów  komunalnych,

stanowiących frakcję wysokoenergetyczną nie mogą być składowane. Zakaz składowania został

ponadto określony jako jeden z celów w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2022. Ponieważ

odpady uznane za frakcje energetyczną, jako wysortowane ze strumienia odpadów komunalnych,

stanowią  odpady  pochodzenia  komunalnego,  możliwe  jest  podjęcie  uchwały  na  mocy  której

zagospodarowanie  tego  rodzaju  odpadów  uznane  zostanie  za  zadanie  własne  gminy.  Zadanie

w postaci zagospodarowania frakcji wysokoenergetycznej uznane zostało za fakultatywne zadanie

własne  gminy,  co  zgodne  jest  ze  stanowiskiem  wyrażonym  przez  Ministerstwo  Środowiska

i NFOŚiGW. Z uwagi na zakaz składowania, odpady stanowiące frakcję wysokoenergetyczną mogą

być  zagospodarowane  w  instalacji  ZUOK  Białystok.  Zarządzający  instalacjami  MBP z  terenu

Województwa  Podlaskiego  sugerowali  bowiem  wielokrotnie  znaczący  problem

z zagospodarowaniem  strumienia  odpadów  palnych,  z  prośbą  o  wyraźne  wskazanie  w  WPOG

instalacji termicznej do zagospodarowania balastu kalorycznego.

Zauważyć należy, że Plan Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-

2022  nakłada  na  gminy obowiązki  w  postaci  wdrożenia  rozwiązań  pozwalających  na  należyte

monitorowanie  i kontrole  postępowania  z  frakcją  odpadów  komunalnych  wysortowaną

ze strumienia  zmieszanych  odpadów  komunalnych  i  nieprzeznaczona  do  składowania  (frakcja

19 12 12)  –  tab.  na  s.  247.  Cel  ten  zostanie  zrealizowany  poprzez  określenie  zadania

zagospodarowania frakcji odpadów za zadanie własne gminy.

Instalacje  ZUOK  Białystok  oraz  ZUOK  w Hryniewiczach  są  nowoczesnymi  zakładami

zagospodarowania  odpadów.  Istniejące  moce  przerobowe pozwalają  na  przetwarzanie  odpadów



spoza terenu Miasta Białegostoku. Na terenie województwa podlaskiego brak jest bowiem, poza

ZUOK Białystok, instalacji mogącej zagospodarować frakcję wysokoenergetyczną.

Zadaniem  własnym  gminy  jest  zapewnienie  osiągnięcia  odpowiednich  poziomów

recyklingu,  przygotowania  do  ponownego użycia  i  odzysku  innymi  metodami  frakcji  odpadów

komunalnych. W związku z powyższym kolejnym krokiem będzie podjęcie współpracy pomiędzy

zainteresowanymi gminami a Miastem Białystok celem określenia zasad zagospodarowania frakcji

wysokoenergetycznej.


