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OJ L-7 
W związku z licznymi prośbami przedstawicieli samorządów gmin z terenu 

województwa kujawsko-pomorskiego oraz podmiotów prowadzących działainość  w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi„ zwracam się  do Pana Ministra z wosdern 

o podjęcie działań  w c21u jak mij.śzybszej zmiany polskich .o.ulac.ji prawnych, dotiic ącycii 

rozszerzonej odpowiedzialności producenić. opakowań, piiząc:j Jo wosto 

poziomów recyklingu odpadów opakowaniowych. 

Parlament Europejski przyjął  tzw. Pakiet Odpadowy, który .ustanawia nowe, prawnie 

wiążące cele, dotyczące recyklingu odpadów i ograniczenia ich składowania. Pegu!acje te 

będą  podstawą  wdrożenia gospodarki w obiegu zanikniętym. Do 2025 roku, co najmniej 55% 

odpadów komunalnych (pochodzących z gospodarstw domowych i przadsirpiorstvit) 

powinno zostać  poddanych recyklingowi. Do 2030 roku cel ten wzrośnie do 60%, a do 2035 

roku do 65%. Do 2025 roku, 65% odpadó-vv opakowaniowych będzie niustac zostac 

poddanych recyklingowi, a do 2030 roku 70 %. 

Obecnie odpowiedzialność  za gospodarowanie odpadami komunalnymi spoczywa 

na gminach, a system finansowany jest przez mieszkańców grnin i właścicieli nieruchomości, 

którzy wnoszą  gminom opłaty za odbiór odpadów komunalnych, w .  bardzo z;-Jaczącv,-.1 

stopniu stanowiących odpady opakowaniowe. Nałożony ustawą  obówiąz,,..k 

samofinansowania się  systemu waz wymagany do icn ęcia coraz po,•.;nri 

recyklingu odpadów powoduje, iż  mieszkańcy i VV12:';'('-!Ck?!C nierLionomości riusz ; 'ponosić  
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coraz większe nakłady finansowe na gospodarowanie odpadami komunalnymi, natomiast 

zyski z wprowadzania produktów w opakowaniach i opakowań  czerpią  producenci. 

Ponoszone przez producentów opłaty, związane z tzw. opłatą  produktową, 

są  niewspółmiernie niskie w stosunku do wydatków na zagospodarowanie odpadów, jakie 

ponoszą  samorządy gmin w obowiązującym systemie prawnym. 

Komisja Europejska, mówiąc o rozszerzonej odpowiedzialności producentów, wskazuje 

jednoznacznie, że to producenci opakowań  winni ponosić  koszty zagospodarowania 

opakowań  po użyciu, a więc to producenci, a nie mieszkańcy winni ponosić  koszty działań, 

które przyczynią  się  do wzrostu poziomu recyklingu odpadów opakowaniowych. 
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