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Sz. P.

Prof, dr hab. Jan Szyszko

Minister Środowiska

Zwracam się z uprzejmą prośbą o przeanalizowanie zapisu art. 20 ust. 7 i 8 ustawy 

z dnia 14.12.2012r. o odpadach (jedn. tekst: Dz. U. z 2016r., poz. 1987 z późn. zm.) 

zakazującego przetwarzania i przywozu na obszar regionu gospodarki odpadami, odpadów 

komunalnych wytworzonych poza obszarem tego regionu z zapisami art. 6d ust. 1 ustawy 

z dnia 13.09.1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jedn. tekst: Dz. U. z 2017r., 

poz. 1289 z późn. zm.) nakazującymi zorganizowanie postępowania o udzielenie zamówienia 

publicznego na zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Powyższa petycja podyktowana jest przede wszystkim troską o prawidłowe 

funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które są finansowane 

z opłat mieszkańców poszczególnych jednostek samorządów terytorialnych. Wyżej 

wymienione regulacje ustawowe doprowadzają bowiem do sytuacji, w której w przypadku gdy 

w regionie gospodarki odpadami istnieje jedna instalacja przetwarzania odpadów 

komunalnych, jest ona monopolistą, ze wszystkimi tego negatywnymi konsekwencjami co do 

wysokości stawek za zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych, a w przypadku gdy 

istnieją dwie, stwarza idealne warunki do powstania „zmowy cenowej”, która również 

negatywnie wpływa na wysokość stawek. Często gmina będąca na granicy regionu, która ma 

bliżej instalację przetwarzania odpadów komunalnych w innym regionie „skazana” jest na cenę 

instalacji ze swojego regionu, zaproponowaną w quazi postępowaniu przetargowym, który w 

momencie istnienia jednego czy dwóch wykonawców jest zaprzeczeniem reguł rynkowych. 

Powoduje to wzrost kosztów systemów gospodarowania odpadami, a w konsekwencji wzrost 

stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z której jak wynika z art. 6r ust 2 

ww. ustawy o czystości i porządku w gminach opłacane są koszty:

1) odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

2) tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
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3) obsługi administracyjnej tego systemu;

4) edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Rozwiązaniem problemu może być wprowadzenie regulatora ceny za 

zagospodarowanie 1 Mg odpadów komunalnych lub zmiana zapisów rozdziału 3 ustawy 

o odpadach tak aby zasada bliskości była rozumiana w ten sposób, że o miejscu przetwarzania 

lub przewozu odpadów decydowała faktyczna odległość od miejsca ich wytworzenia. Możliwe 

do rozważenia wydaje się również dopuszczenie do przetwarzania i przewozu opadów do 

sąsiednich rejonów.

Mam nadzieję, że zaproponowane rozwiązania spotkają się z życzliwym przyjęciem 

przez Pana Ministra i zostaną wnikliwie przeanalizowane przez podległe Panu służby, 

przyczyniając się do poprawy działania systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.

PRZEWODNICZĄCA

mgr Robert Choma
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Do wiadomości:

1. Marek Kuchciński -  Marszałek Sejmu RP.
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4. Wojciech Bakun -  Poseł na Sejm.
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