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Warszawa, dnia  4  maja 2018 r.                                                                                                                                                     

Pani  

MAGDA GOSK  

Dyrektor Departamentu Gospodarki 

Odpadami w Ministerstwie Środowiska 

W związku z zakończeniem etapu opiniowania przez organy wykonawcze gmin i związków międzygminnych 

projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (PGO WM 2024), na prośbę Gmin Nieporęt 

i Radzymin, przekazuję wersje elektroniczne: 

1. stanowiska Samorządowców Powiatu Legionowskiego w sprawie usprawnienia funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami komunalnymi (pismo z dnia 27 marca 2018 r.), przekazanego przez Wójta Gminy Nieporęt, 

2. pisma Burmistrza Gminy Radzymin znak ŚGO.6232.1.2018.JJ z dnia 12 kwietnia 2018 r. wraz z uchwałą  

nr 565/XLVIII/018 Rady Miejskiej w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podjęcia niezwłocznych działań 

na rynku gospodarowania odpadami (Apel do centralnych organów administracji państwowej w sprawie podjęcia 

niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami), 

zawierające oprócz zagadnień dotyczących projektu PGO WM 2024 także postulaty i wnioski o dokonanie przez organy 

administracji rządowej zmian w aktach prawnych regulujących funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami, których 

wprowadzenie ułatwi samorządom realizację zadań w tym zakresie. 

Kwestie dotyczące PGO WM 2024 zostaną rozpatrzone w ramach dalszych prac nad Planem, jednakże mając 

na uwadze, że część postulatów zawartych ww. pismach odnosi się do kompetencji będących w gestii organów 

centralnych, zwracam się o przeanalizowanie poruszanych w ww. korespondencji zagadnień i podjęcie działań 

prowadzących do zmian legislacyjnych, o które wnioskują samorządowcy.  

Pragnę nadmienić, że podnoszone w ww. pismach problemy, poruszane były także podczas spotkań 

organizowanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie z przedstawicielami 

samorządów gminnych w trakcie opiniowania i konsultacji społecznych projektu PGO WM 2024.  

 

 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

1. Wójt Gminy Nieporęt, 

2. Burmistrz Radzymina. 

Sprawę prowadzi: 
Iwona Jakubik 
22 59-79-094 

Marcin Podgórski 

Dyrektor Departamentu Gospodarki Odpadami,  

Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych 

/-podpisano elektronicznie/ 
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Radzymin, dnia 12.04.2018 r.

Marszałek Województwa Mazowieckiego 

ul. Jagiellońska 26 

03-719 Warszawa

Na podstawie art. 36 ust. 4 Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.) w związku z pismem Marszałka Województwa Mazowieckiego, znak 

PZ-ZD-1.7011.3.20.2018.AG, które wpłynęło do Urzędu Miasta i Gminy Radzymin w dniu 

13.03.2018 r.

opiniuję pozytywnie

przedłożony projekt Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 

(PGO WM 2024). Jednocześnie zwracam się z prośbą o zwiększenie ilości RIPOK w regionie 

zachodnim.
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K A N C E L A R IA  O G O L N A

Wnioskuję również o podjęcie inicjatywy zmierzającej do zmiany obowiązujących przepisów

w następującym zakresie:

1. umożliwienie gminom (położonym przy granicach regionów) przetwarzania zmieszanych 

odpadów komunalnych, odpadów zielonych, pozostałości powstających w procesie mechaniczno- 

biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania w sąsiednich regionach gospodarki 

odpadami -  w przypadku, w którym przetworzenie ww. odpadów będzie ekonomicznie 

uzasadnione poza regionem, w którym zostały wytworzone;

2. zobligowanie RIPOK do ujednolicenia wysokości stawek za zagospodarowanie odpadów 

komunalnych dla poszczególnych frakcji (odpady zmieszane, odpady zielone) oferowanych 

podmiotom, które dostarczają odpady komunalne z terenu gmin;

3. określenie górnych stawek za zagospodarowanie odpadów komunalnych przez RIPOK;

4. umożliwienie zbierania (transportowania) odpadów selektywnie zebranych w workach kilku 

frakcji łącznie np. worki koloru niebieskiego mogą być transportowane z workami koloru żółtego 

ze względu na czynnik ekonomiczny oraz czynnik ekologiczny -  zmniejszenie zanieczyszczeń 

do powietrza emitowanych przez pojazdy zbierające odpady;



5. umożliwienie przekazywania odpadów zielonych osobom fizycznym do zagospodarowania poza 

instalacją np. przekazanie rolnikowi liści w celu utworzenia warstwy izolacyjnej płodów rolnych 

(kopce);

6. zobowiązanie firm i instytucji, które prowadzą działalność w wyniku której powstają odpady 

gastronomiczne, do wydzielenia dodatkowej frakcji do segregacji -  żywność, celem zmniejszenia 

ilości zmieszanych odpadów komunalnych ;

7. zmniejszenie liczby opakowań wprowadzanych na rynek konsumencki lub naliczanie wyższych 

opłat za ich wprowadzanie producentom;

8. wdrożenie mobilnych automatów do skupu butelek i puszek przy sklepach spożywczych;

9. wdrożenie rozwiązań pozwalających gminom na monitorowanie i kontrolę postępowania 

z odpadami komunalnymi np. system monitorowania postępowania z odpadami dostępny 

dla instytucji zainteresowanych -  w przypadku przekazywania odpadów kolejnym pośrednikom 

monitorowanie odpadów staje się praktycznie nie możliwe lub wprowadzenie zakazu 

przekazywania odpadów pośrednikom;

10. rozważenie utworzenia bazy ewidencyjnej osób, w której obligatoryjnie do numeru PESEL 

przypisana byłaby opłata za gospodarowanie odpadami -  w takim przypadku możliwe byłoby 

ustalenie czy dana osoba uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami czy też nie została ujęta 

w żadnej gminie;

11. objęcie obowiązkiem segregacji wszystkich mieszkańców.

Ponadto przesyłam w załączeniu kopię uchwały Nr 565/XLVlII/2018 Rady Miejskiej 

w Radzyminie z dnia 26 marca 2018 r. w sprawie podjęcia niezwłocznych działań na rynku 

gospodarowania odpadami apelującą do centralnych organów administracji państwowej 

w celu uwzględnienia ww. apelu w planowaniu gospodarowania odpadami.

W załączeniu:
-  kopia uchwały Nr 565/XLVI11/2018
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w Radzyminie

UCHWAŁA NR 565/XLVIII/2018 
RADY MIEJSKIEJ W RADZYMINIE 

z dnia 26 marca 2018 r.

w sprawie podjęcia niezwłocznych działań na rynku gospodarowania
odpadami

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz § 18 ust. 2 Statutu Gminy Radzymin, 
powołując się na wyrażoną w Preambule Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej zasadę 
pomocniczości Rada Miejska w Radzyminie uchwala, co następuje:

APEL
do centralnych organów administracji państwowej w sprawie podjęcia 

niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami

Rada Miejska w Radzyminie, mając na uwadze niepokojący i trudny do zaakceptowania 
wzrost kosztów gospodarki odpadami, który bezpośrednio wpływa na budżety domowe i finanse 
wielu gmin, apeluje do Ministra Środowiska o skontrolowanie i regulację rynku gospodarki 
odpadami oraz o debatę publiczną na ten temat z udziałem samorządów.

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) samorządy stworzyły system 
gospodarki odpadami komunalnymi, w tym zapewniają ciągłość odbioru odpadów. 
Wywiązujemy się z naszych obowiązków, lecz obecnie ogromnym wyzwaniem są rosnące 
koszty tego zadania. Te koszty obciążają naszych mieszkańców, gdyż system odbioru odpadów, 
zgodnie z ustawą, jest systemem samofinansującym się. Wobec rosnących kosztów gminy muszą 
albo podnosić stawki za odbiór odpadów, albo doraźnie przesuwać środki, aby opóźnić 
obciążenia dla mieszkańców.

Wzrost kosztów wynika z wielu czynników, na które rząd i ustawodawca ma wpływ. 
Jednym z nich są rosnące koszty odbioru odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania 
Odpadów Komunalnych, które mają monopol na lokalnych rynkach. Obowiązuje rejonizacja 
RIPOK, która uniemożliwia gminom wybór konkurencyjnej oferty odbioru odpadów. Rosną 
opłaty marszałkowskie i koszty utylizacji odpadów selektywnych.

W konsekwencji gminy nie są w stanie uzyskać korzystnej ceny za wywóz odpadów. 
Gmina Radzymin, podobnie jak wiele samorządów w całej Polsce, już trzykrotnie organizowała 
przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, licząc na obniżenie oferowanych 
cen. Najkorzystniejsza oferta z ostatniego przetargu zmusza gminę Radzymin do wzrostu stawek 
za odbiór odpadów aż o 40%.

Ustawodawca i rząd mogą zahamować ten niepokojący wzrost cen poprzez regulację 
rynku gospodarki odpadami, tak jak regulowane są rynki dostaw gazu czy energii elektrycznej. 
Bez takich regulacji i poprzedzającej je debaty obecne warunki mogą w przyszłości sprzyjać 
dalszej monopolizacji rynku gospodarki odpadami i zmowom cenowym. Apelujemy o zajęcie się



tym problemem oraz o szeroko zakrojone konsultacje z samorządami, jak powstrzymać wzrost 
kosztów odbioru odpadów dla naszych mieszkańców.

Prosimy też o otwartą debatę i edukację społeczeństwa nt. zasad mądrej gospodarki 
odpadami pod kątem coraz ostrzejszych norm segregacji odpadów i rosnącej konsumpcji, która 
ma bezpośredni wpływ na coraz większą ilość śmieci.

Troska o budżety domowe naszych mieszkańców skłania nas do wystosowania 
niniejszego apelu.

§ 1 .

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Radzymina.

§ 2 .

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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