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Dzień Dobry 
W załączeniu plik, zawierający petycję. 
Proszę o nadanie jej stosownego biegu. 
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wnoszący petycję:        Tczew  03 lutego 2019 r. 
 

 
(adres do korespondencji:  jak wyżej) 

                  Ministerstwo Środowiska 
        ul. Wawelska 52/54 
        00-922 Warszawa 

      poprzez e-mail: info@mos.gov.pl 

P  E  T  Y  C  J  A 

 Na podstawie Art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r.,  
w trybie określonym w Ustawie z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (jt. Dz. U. 2018 poz. 870), 
korzystając z przysługującego mi, konstytucyjnego prawa do zgłaszania petycji do organów władzy 
publicznej, niniejszym składam petycję i żądam w interesie publicznym zainicjowania  
i kontynuowania wprowadzenia zmian w obowiązujących przepisach prawa w Polsce,  
w przedmiocie i zakresie dotyczącym gospodarowania i gospodarki odpadami komunalnymi,  
celem ustalenia w prawie, że: 
 - właściciel nieruchomosci (lokator budynku wielorodzinnego) umieszcza wszystkie (w tym 
wielkogabarytowe i biodegradowalne) swoje odpady komunalne w ustalonych (wskazanych) 
miejscach, pojemnikach, workach - jako odpady tzw. zmieszane (bez segregacji), czyli nie 
dokonując selektywnego ich gromadzenia, 
 - właściciel nieruchomości nie ponosi kosztu wyposażenia (miejsca gromadzenia)  
w pojemniki, worki itp., służące do zbierania odpadów komunalnych,  
 - niedopuszczalnym jest zamykanie „na klucz”, np. osiedlowych tzw. „Altan na śmieci”,  
jak i poszczególnych pojemników na odpady (dostęp dla każdej osoby), 
 - właściciel nieruchomosci, na terenie której położona jest jego nieruchomość, nie ponosi 
na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (tzw. daniny publicznej),  
przy jednoczesnym (stanowczym) przeniesieniu kosztu gospodarowania odpadami na producenta 
produktu lub na podmiot wprowadzający produkt na terytorium Polski. 

U z a s a d a d n i e n i e 
 Motywacją do złożenia niniejszej petycji jest to, że w mojej ocenie, Dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady Europy 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów  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oraz uchylająca niektóre dyrektywy, nie narzuca państwom członkowskim, aby wytwórca odpadów 
(mieszkaniec), dokonywał ich selekcji na wskazane frakcje.  
Unia Europejska (UE) nakłada na kraje członkowskie jedynie wymóg osiągnięcia określonych 
parametrów (celów) systemu gospodarowania odpadami, pozostawiając krajom członkowskim 
swobodę w doborze środków, jakimi te cele mają zostać osiągnięte.  
Polskie prawo natomiast  wprowadziło monopol gminy w temacie zagospodarowywania odpadów 
komunalnych i narzuciło selektywną zbiórkę u źródła ich powstawania, podczas gdy pomija 
całkowicie unijne wskazanie, aby państwa członkowskie stosowały właściwe środki dla odzysku 
zmieszanych odpadów komunalnych zebranych z gospodarstw domowych, z uwzględnieniem 
najlepszych dostępnych technik.  
Jedną z takich technik jest, np. technologia sortowania odpadów zmieszanych RotoSTERIL 
proponowana przez firmę Bioelektra Group SA, ul. Książęca 15   00-498 Warszawa, która to firma 
opracowała w Polsce technologię i ją opatentowała. Technologia ta nie wymaga selektywnej 
zbiórki odpadów, czyli segregacji u źródła - źródło: internet. 
W technologi tej zastosowano proces mechaniczno-cieplnego przetwarzania odpadów, w którego 
efekcie 96% odpadów wykorzystuje się ponownie.  Pozwala ona na wyseparowanie,   
ze zmieszanych odpadów komunalnych, poszczególnych jego frakcji surowców wtórnych, tj. szkła 
kolorowego, szkła białego, tworzyw sztucznych, metali żelaznych, metali nieżelaznych i oraz 
frakcji organicznej biodegradowalnej, pozostawiając jedynie do składowania balast 5% masy 
odpadów. Frakcja odzysku papieru jest w trakcie badań technicznych (testowania). 
 Dyrektywa UE, poprzez Art. 10 ustala, że to państwa członkowskie stosują niezbędne 

środki, aby zapewnić poddawanie wszystkich odpadów procesom odzysku. Dyrektywa wskazuje, 
że gdy jest to konieczne dla ułatwienia lub usprawnienia odzysku, odpady powinny być zbierane 
oddzielnie, jeżeli jest to wykonalne z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego  
i środowiskowego i nie powinny być mieszane z innymi odpadami lub innymi materiałami  
o odmiennych właściwościach.  W Polsce jednak znana jest (i stosowana) technologia firmy 
Bioelektra Group SA, którą to od 2013 roku wykorzystuje się w zakładzie RIPOK w Różankach  
k/Susza w woj. Warmińsko-Mazurskim. 
 Ponadto, wg polskiego prawa, właściciel nieruchomosci, na terenie której położona jest 
jego nieruchomość, ponosząc dodatkowo opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, płaci 
ponownie za to samo, ponieważ za towar, z którego powstał odpad komunalny, w momencie jego 
kupna, miejsce miała już zapłata - nie tylko za towar ale i także za jego opakowanie.    
Dyrektywa UE dopuszcza tzw. rozszerzoną odpowiedzialność producenta (art. 8 ust. 1, art. 14),  
tj. że państwa członkowskie mogą podjąć środki prawodawcze lub inne niż prawodawcze w celu 
zapewnienia, aby każda osoba fizyczna lub prawna, która zawodowo opracowuje, wytwarza, 
przetwarza, obrabia, sprzedaje lub wwozi produkty, ponosiła rozszerzoną odpowiedzialność 
producenta,  a także odpowiedzialność za późniejsze gospodarowanie tymi odpadami, w tym 
odpowiedzialność finansową za te działania. To państwa członkowskie mogą postanowić,  
że koszty gospodarowania odpadami będą ponoszone częściowo lub w całości przez producenta 
produktu, z którego odpady powstaną oraz, że dystrybutorzy tych produktów mogą częściowo 
ponosić te koszty.  
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Petycję uważam za istotną dla usprawnienia systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
przez gminy, w tym dla zwiększenia postępu poddawania odpadów procesom recyklingu,  
tym bardziej, że aktualnie jest w obiegu projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, przekazany w dniu 09 stycznia 2019 r.,  
przez Ministra Środowiska do Sekretarza Stałego Komitetu Rady Ministrów. 

Pozostawienie dotychczasowego stanu prawnego, zobowiązującego właściciela nieruchomości  
do selektywnej zbiórki odpadów, czyni odpowiedzialność zbiorową w budynkach wielorodzinnych, 
przy i tak nieefektywnym gospodarowaniu odpadami w szerokim tego sława znaczeniu.  
Ponadto odpady zebrane selektywnie, przed ich przekazaniem do recyklingu, i tak muszą być 
segregowane na taśmach w halach do tego przeznaczonych. 
To, że Minister Spraw Zagranicznych, w piśmie z dnia 18 września 2018 r., znak: DPUE.
920.1243.2018/2/ag, wydał OPINIĘ o zgodności z prawem Unii Europejskiej projektu ustawy  
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw,  
jest faktem.    
W mojej jednak ocenie, Minister Środowiska ma obowiązek uwzględnienia dostępnej w polskiej 
technologii, która jest już stosowana w Różankach w gminie Susz, a która dla Polski jest 
zdecydowanie korzystniejsza. Ma więc On obowiązek wystąpienia o zmianę prawa dotychczas 
obowiązującego, aby było ono przyjazne człowiekowi, środowisku i ekonomicznie uzasadnione.  
Stan obecny przyczynia się do promowania firm (w poszczególnych samorządach) zajmujących 
się gospodarką odpadami komunalnymi, pomijając poszanowanie reguł logicznego prawa, 
analizowanego w skali całego kraju. 
Zamykanie „na klucz”, np. pojemnika na odpady, w centrum miasta, przyczynia się do ośmieszania 
przyjętej i tolerowanej gospodarki odpadami, przyczynia się do podrzucania „innym” tego, za co już 
raz zapłacono (może w zaniżonej wysokości). 
Foto niżej - 3x  

zamknięte  
na „klucz”
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Gospodarowanie i gospodarka odpadami komunalnymi, to nie tylko interes samorządu lokalnego, 
lecz nas wszystkich Polaków, Europejczyków, osób żyjących na Ziemi. To nie tolerowanie 
lokalnego prawa (interesu), w tym poprzez zamykanie na klucz miejsc gromadzenia odpadów 
komunalnych. Konsument dóbr Ziemi (dobra przetworzone), to konsument wspólnego interesu, 
jakim jest zagospodarowywanie odpadów w Polsce a nie tylko lokalnie - w ograniczeniu  
do Samorządów.   
Wspólnym więc interesem (publicznym) jest dobrze ustanowione prawo w Polsce.  
Pracująca osoba, a wiec zarabiająca pieniądze, zapłaciła już podatek (od zarobionych pieniędzy). 
To z tego podatku, miejsce powinno mieć gospodarowanie i gospodarka odpadami komunalnymi, 
na terenie całego kraju. 

  W mojej również ocenie także, np. trwanie w utrzymywaniu Spalarni odpadów, które 
w swoim interesie mają spalanie wysokoenergetycznych odpadów, a więc nie odpowiednio 
wyseparowanych, np. tworzyw sztucznych itp, przy istniejącej technologii, np., sortowania 
odpadów zmieszanych RotoSTERIL, przyczynia się do oceny o nieracjonalnym gospodarowaniu  
i gospodarce odpadami komunalnymi. 
Gromadzenie odpadów komunalnych (przez mieszkańca), jako zmieszanych, i odbieranych  
bez dodatkowych opłat, z miejsc niezamykanych "na klucz”, przyczyni się do: 
 - wyeliminowania „podrzucania innym” odpadów, 
 - odbioru wszystkich odpadów jednym rodzajem środka transportu, 
 - wyeliminowania społecznego niezadowolenia z nieskutecznej selektywnej zbiórki, 
 - wyeliminowania produkcji różnych pojemników, worków, środków transportu itp, - dla   
    selektywnej zbiórki, 
 - obniżenia kosztów w skali kraju w przedmiocie sprawy, 
 - spełnienia wymogu odzysku surowców wtórnych (dla dobra Ziemi w tym UE). 
	 	 	 	 	 	 	 


	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 	   …………………………….……………………

„podrzucone”

zamknięte  
na klucz
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