
Rada RIPOK 
Kołobrzeg, wrzesień 2013  



Rada RIPOK została powołana podczas XXIII 
Konferencji „Eksploatacja i rekultywacja 
bezpiecznych składowisk odpadów”,  
 
 
 
 
 

19-21.02.2013 w Krakowie 

Powstanie Rady RIPOK 



Idea powstania 

Rada RIPOK jest inicjatywą 
skupiającą reprezentantów RIPOK 
/potencjalnych RIPOK  zakładającą 

stałe monitorowanie procesu 
wdrażania pakietu 

znowelizowanych ustaw 
związanych z gospodarką 

odpadami 



 Monitorowanie i bieżąca analiza 
prawodawstwa 

 Analizowanie trudnych tematów oraz 
wypracowywanie stanowisk 

 Dzielenie się doświadczeniami 
 Systematyzowanie i artykułowanie działań 

Cel Rady RIPOK 



 Prezydium Rady 
 Członkowie -przedstawiciele 

RIPOK/potencjalnych RIPOK i Organizacji 
branżowych 

 Panel Ekspertów Rady 
 Partner medialny 
 Patroni medialni 

 

Uczestnicy Rady  



 Ankieta  
 Zgłoszone problemy 
 Opracowanie hierarchii problemów 
 Przygotowywanie dokumentu ze 

stanowiskiem 
 Opracowanie wybranych postulatów wraz z 

propozycjami zmian 
 Prezentacja problemów na forach 

Działania Rady 



 Ministerstwa Środowiska, 
 Komisji Sejmowej Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa 
 Podkomisji Sejmowej ds. monitorowania gospodarki 

odpadami 
 Senackiej Komisji Środowiska, 
 GIOŚ, 
 NFOŚiGW, 

 

Stanowisko Rady skierowane do: 



 Spotkanie – Konferencja MBP – Elbląg – maj 
2013 

 Spotkanie z Ministrem Środowiska – 
07.08.2013 

 Spotkanie – Konferencja – Kompleksowa 
gospodarka – Warszawa 03.09.2013 

 Udział w Sejmowej Podkomisji Stałej ds. 
monitorowania gospodarki odpadami – 
11.09.2013  

Prace Rady RIPOK 



 POSTULAT 1. 
 Wzmocnienie kontroli w ramach 

postępowania z odpadami 
komunalnymi, w tym kierowania 
odpadów do RIPOK-ów, z 
uwzględnieniem wykorzystania mocy 
przerobowych istniejących instalacji i 
kontroli przemieszczania odpadów. 

 
 

1/4 Postulaty Rady RIPOK  



 POSTULAT 2. 
 Wykorzystanie mocy istniejących 

instalacji regionalnych, w szczególności 
wybudowanych przy 
współfinansowaniu z funduszy UE. 
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 POSTULAT 3. 
 Opłata za korzystanie ze środowiska, 

promująca stosowanie 
zaawansowanych technologii, 
zgodnych z hierarchią postępowania z 
odpadami. 
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 POSTULAT 4. 
 Zagospodarowanie produktów RIPOK-

ów (MBP/MBS). Rola ITPOK w 
systemie zagospodarowania odpadów. 

4/4 Postulaty Rady RIPOK  



 Określenie standardów selektywnego zbierania odpadów 
jednolitego w podstawowych elementach i kolorystyce pojemników 
dla całego kraju. 

 Objęcie docelowo systemem wszystkich nieruchomości na których 
wytwarzane są odpady komunalne. 

 Docelowe wprowadzenie jednolitego systemu przetargów 
rozdzielających odbieranie odpadów od ich zagospodarowania z 
ukierunkowaniem całości strumienia odpadów do instalacji 
regionalnych wybudowanych w oparciu o art. 3a ustawy lub 
instalacji określonych w WPGO. 

 Kontrola transportu odpadów przez policję i ITD  – standardy 
 Kontrola systemu poprzez WIOŚ, gminy, urzędy marszałkowskie 

 

Problemy RIPOK 



 Doprecyzowanie technicznych wymagań dla RIPOK oraz 
weryfikacja WPGO w aspekcie ukierunkowania odpadów i 
przyznawania statusu RIPOK mając na uwadze potrzebę 
zbilansowania mocy przerobowych regionalnych instalacji w 
stosunku do ilości wytwarzanych odpadów w regionach.  

 Kontrola instalacji zastępczych i innych nie wpisanych do WPGO 
w zakresie przyjmowania odpadów.  Baza danych instalacji 
dostępna dla samorządów.  

 Warunki i forma prawna tworzenia funduszu rekultywacyjnego.  
 Płatności dla instalacji w pierwszych miesiącach działania 

systemu? 

 

Problemy RIPOK 



 Osiąganie przez gminy poziomów redukcji składowania odpadów 
biodegradowalnych przy obecnych wskaźnikach.  

 Zdefiniowanie stanu prawnego gwarantującego uznanie za RIPOK. 
Określenie parametrów technicznych i organizacyjnych (spójność 
terytorialna, kompleksowość technologiczna, wspólny 
zarządzający…)  

 Jednoznaczne określenie technologii uznawanych za spełniające 
wymagania RIPOK  
– szczególnie MBP/MBS. Formuła akceptowania technologii 
tlenowych i beztlenowych (audyt uprzedni). 

 Określenie reguł współpracy instalacji w regionach określonych w 
WPGO (jeśli jest RIPOK i jeśli są same zastępcze), ukierunkowanie 
strumieni odpadów podlegających regionalizacji. 
 

 

Problemy RIPOK 



 Mobilizowanie gmin do współpracy w formie związków i 
porozumień przy budowie i eksploatacji RIPOK. Zapisy prawne w 
tym kierunku. 

 Pozycja i stan prawny  gminy nie uczestniczącej w budowie a 
korzystającej z instalacji  
– kształtowanie innych cen dla gmin nie uczestniczących w 
inwestycji.  

 Możliwość skierowania pełnego strumienia odpadów, wraz ze 
zbiórką selektywną  do własnej instalacji wybudowanej przez 
gminę w świetle pzp. 

 Określenie gmin przypisanych do danej instalacji w ramach 
regionu (subregion)  
– czy jest możliwa prawna egzekucja zapisu.  

 

Problemy RIPOK 



 Obligatoryjność umowy : RIPOK – odbierający (a co z gminą?), 
Jakie zapisy może zawierać umowa – możliwość określenia 
standardów dostaw, odmowy przyjęcia odpadów.  

 Możliwość odmowy przyjmowania odpadów do RIPOK – brak 
płatności, brak rezerwy wydajności,  

 Podstawa skierowania odpadów do instalacji zastępczej z 
pominięciem RIPOK.  

 Kształtowanie cen w RIPOK – kalkulacja ceny (zasady), 
benchmark. 

 

Problemy RIPOK 



 Konkurencja w regionie, RIPOK – zastępcze –  składowiska.  
 RIPOK jako instalacja zastępcza (awaryjna)  - koszty utrzymania 

rezerwy mocy, brak możliwości technicznych przyjęcia odpadów, 
brak limitów rocznych dla własnego obszaru. 

 Rola ITPOK w systemie zagospodarowania odpadów – regionalne 
czy ponadregionalne dla odpadów po MBP/MBS. 

 Rola i miejsce instalacji „zombi” w WPGO. Blokowanie nowych 
inicjatyw. 

 Umowa RIPOK z dostawcą w przypadku poszczególnych rodzajów 
przetargów (gmina, firma odbierająca). Jakie umowy i z kim 
zawierane? 

 

Problemy RIPOK 



 Odpady z PSZOK - ukierunkowanie do RIPOK. PSZOK na terenie 
RIPOK. 

 Sprawozdawczość RIPOK. Rozliczenie odzysku z odpadów 
zmieszanych.  

  W jaki sposób umożliwić zapełnianie istniejących składowisk bez 
szkody dla systemu RIPOK? 

 Zagospodarowanie kompostu nie spełniającego wymagań 
wytwarzanego w instalacjach MBP w sposób inny niż składowanie. 

 Zagospodarowanie frakcji kalorycznej wytwarzanej w instalacjach 
MBP w sposób inny niż składowanie.  

 Weryfikacja wydajności i zdolności  przetwarzania instalacji w 
regionie.  

 

Problemy RIPOK 



 
 ………………. 
 …………….. 
 …………. 
 ……… 
 ….. 
 … 
 .. 
 . 

 
 

 

Problemy RIPOK 



 Opracowywanie rozwiązań legislacyjnych 
 Udział w opiniowaniu projektów aktów 

prawnych 
 Udział w grupie roboczej przy Ministrze 

Środowiska 
 Współpraca z organami Państwa i 

organizacjami  
 

Kierunki prac Rady  



Dziękuję za uwagę 
Piotr Szewczyk 
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