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W szawa, dnia 11 stycznia 2019 r. 

Ministerstwo Środowiska 

Departament Spraw Obywatelskich w załączeniu przekazuje zgodnie z kompetencjami 

wystąpienie Pana ń ą ł

 z dnia 17 grudnia 2018 r. dotyczące wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Departament zwraca się  z uprzejmą  prośbą  o przeanalizowanie nadesłanej 

korespondencji i udzielenie stosownych wyjaśnień  Zainteresowanemu. 

Główn ecjalista 

Patryj J,Uorsia 

Do wiadomości:  
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w sprawie wprowadzenia zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku • 
w gminach 

zrzesza 12 spółdzielni mieszkaniowych znajdujących się  na terenie Kielc. 
Wszyscy członkowie wyrażają  protest przeciwko wprowadzeniu nowelizacji 
ustawy dotyczącej utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w proponowanym 
przez resort ochrony środowiska brzmieniu. 

Uzasadnienie: 
Nowelizacja ustawy jest w naszej ocenie przygotowana w sposób nieprzemyślany, 
nie uwzględnia realiów utrzymania czystości na terenie dużych osiedli zarządzanych 
przez Spółdzielnie Mieszkaniowe. Są  to zmiany z którymi nie możemy się  zgodzić, 
ponieważ  godzą  w interes spółdzielców: 

Wprowadzone nowelizacją  zmiany przewidują  wysokie kary za niestosowanie 
się  do zasad segregacji odpadów komunalnych, natomiast nie określają  w jaki 
sposób ma dochodzić  do stwierdzania przypadków nieprzestrzegania 
przepisów, co może prowadzić  do nadużyć  w firmach zajmujących się  
wywożeniem odpadów. 
Konieczność  wstawienia dodatkowych kontenerów do istniejących altan 
śmietnikowych będzie się  wiązała z wysokimi kosztami ich rozbudowy, 
a w wielu przypadkach rozbudowa taka będzie niemożliwa. 
System nakładania kar nie przewiduje sposobu identyfikacji osób nie 
przestrzegających przepisów. Dlatego też  uważamy, że wobec takiej 
niemożności nie powinno się  stosować  odpowiedzialności zbiorowej. 
Spółdzielnie nie mogą  sobie pozwolić  na całodobowe pilnowanie altan 
śmietnikowych przed osobami nie zamieszkującymi ich zasobów a 
podrzucającymi śmieci. Ten problem na osiedlach już  dziś  jest powszechny. 
Pomimo, że Spółdzielcy będą  segregować  odpady, Zarządy Spółdzielni nie 
będą  mogły chronić  ich interesów. 

W naszej ocenie ustawodawca powinien zadbać  o stan świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, zapewnić  większą  dostępność  punktów selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, wprowadzić  rozwiązania techniczne umożliwiające identyfikację  
właścicieli odpadów, jak również  zgodny z wymaganiami prawnymi i technicznymi 
stan składowisk odpadów komunalnych. 

ń

PROTEST 
Lrf /f- ł .-- -  

AC9b1. 



sc,p(c( (,644q 

R oliw m\uhulii 


