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Uzasadnienie 

 

 

 

Projektowana uchwała Rady Ministrów w sprawie Krajowego planu gospodarki odpadami 2028 

stanowi wypełnienie dyspozycji zawartej w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2021 r. poz. 779, 784, 1648 i 2151 oraz z 2022 r. poz. 1250) , zgodnie z którą plany 

gospodarki odpadami podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 6 lat. 

Obecnie obowiązujący Krajowy plan gospodarki odpadami został przyjęty uchwałą nr 88 Rady 

Ministrów z dnia 1 lipca 2016 r. (M. P. poz. 784 z późn. zm.).  

„Krajowy plan gospodarki odpadami 2028” stanowi załącznik do projektowanej uchwały. 

Obejmuje on działania niezbędne do zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju w sposób 

zapewniający ochronę środowiska, uwzględniając obecne i przyszłe możliwości i uwarunkowania 

ekonomiczne oraz poziom technologiczny istniejącej infrastruktury. „Krajowy plan gospodarki 

odpadami 2028”, obejmuje wszystkie rodzaje odpadów powstających w kraju, w szczególności odpady 

komunalne, odpady powstające z produktów, odpady niebezpieczne i inne specyficzne rodzaje 

odpadów. „Krajowy plan gospodarki odpadami 2028” określa politykę gospodarki odpadami zgodną z 

hierarchią sposobów postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy o odpadach. 

W Krajowym planie gospodarki odpadami zawarty został „Krajowy program zapobiegania 

powstawaniu odpadów”, którego częścią jest „Program zapobiegania powstawaniu odpadów żywności”, 

stanowią załączniki do programu.  

Przyjęte w Krajowym planie gospodarki odpadami 2028 kierunki polityki gospodarki odpadami 

znajdą odzwierciedlenie w aktualizacjach wojewódzkich planów gospodarki odpadami. 

Przewidywanymi efektami wdrożenia w życie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2028” 

będą: ograniczenie wytwarzania odpadów, zwiększenie ilości odpadów przekazywanych do recyklingu, 

wyeliminowanie nieprawidłowo prowadzonego zagospodarowania odpadów, podniesienie 

świadomości ekologicznej społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów oraz 

właściwego postępowania z odpadami. 

Dodatkowo, przyjęcie „Krajowego planu gospodarki odpadami 2028” jest istotne ze względu 

na konieczność zapewnienia w całym okresie trwania perspektywy finansowej UE na lata 2021-2027 

ciągłości spełnienia określonego przez UE warunku podstawowego2.6 Aktualizowane planowanie w 

zakresie gospodarowania odpadami. Spełnianie tego warunku jest niezbędne, aby Polska mogła 

skorzystać z funduszy UE na inwestycje dotyczące gospodarki odpadami oraz gospodarki o obiegu 

zamkniętym.  

W związku z powyższym, „Krajowy plan gospodarki odpadami 2028” powinien wejść w życie 

z dniem następującym po dniu ogłoszenia i nie stoi to w sprzeczności z zasadami demokratycznego 

państwa. 

 

 

 


