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Warszawa, dnia 21 listopada 2019 r. 

Ministerstwo Klimatu 

Uprzejmie informuję, że w dniu 13 listopada br. do Kancelarii Prezesa Rady 

Ministrów wpłynęła petycja Porozumienia Spółdzielni Mieszkaniowych w Rzeszowie 

dotycząca nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Na podstawie art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U z 2014 r. 

poz. 1195) przekazuję  ją  według właściwości z prośbą  o jej rozpatrzenie. 

Radca 
Szefa Kancelarii Pi zea,Rady Ministrów 

An Che c owska 

Do wiadomości:  
Porozumienie Spółdzielni Mieszkaniowych w Rzeszowie 

Al. Ujazdowskie 1/3; 00-583 Warszawa; tel. +48(22) 222 500 151 fax +48(22) 695 82 
RWO informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych znajduje się  w Biuletyn,. 
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Rzeszów, 31 października 2019 r. 

Mateusz Morawiecki 

Prezes Rady Ministrów 

Al. Ujazdowskie 1/3 

00-583 Warszawa 

Wnioskodawca: Spółdzielnie Mieszkaniowe reprezentowane przez Porozumienie Spółdzielni 

Mieszkaniowych w Rzeszowie ul. Słoneczna 2, 35-061 Rzeszów 

PETYCJA 

w sprawie nowelizacji ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

oraz ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

Niniejszym opierając się  o art. 2 i art. 4 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o petycjach (Dz.U. 

z 2014 r. poz. 1195) wnosimy o znowelizowanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz ustawy o odpadach poprzez przywrócenie obowiązku regionalizacji przetwarzania 

odpadów komunalnych, uchylonego ustawą  z dnia 19 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 poz.1579) 

zmieniającą  w/w ustawy z dniem 6 września 2019 r. 

W kontekście powyższego wnosimy o: 

przywrócenie poprzedniego brzmienia (w brzmieniu sprzed nowelizacji): 

Art. 20 ust. 7 -11 ustawy o odpadach i w konsekwencji odpowiednio pozostałych przepisów 

tej ustawy oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach poprzez przywrócenie 

regionalizacji w zakresie gospodarowania odpadami, 

ewentualnie ograniczenia zniesienia regionalizacji do obszaru poszczególnych 

województw. 

UZASADNIENIE 

W uzasadnieniu niniejszej petycji podnosimy, ze zmiana wyżej wskazanych przepisów, 

która skutkowała usunięciem wymogu regionalizacji przetwarzania odpadów komunalnych 

Biuro Prezesa Rady Ministrów r 
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doprowadziła do negatywnych konsekwencji, których skutki odczuwają  w pierwszej kolejności 

mieszkańcy a następnie samorządy. Zniesienie regionów gospodarki odpadami komunalnymi 

i regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, skutkowało wprowadzeniem 

zmian dostosowujących w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz w ustawie o odpadach, dlatego w niniejszej petycji wnosimy o nowelizację  tych ustaw 

poprzez przywrócenie regionalizacji w gospodarowaniu odpadami komunalnymi. 

Jak wynika z uzasadnienia projektu ustawy, wprowadzona zmiana wynikła z problemów 

z zagospodarowaniem odpadów w regionach oraz monopolizacją  rynku przez tzw. RIPOK-i. 

Zdaniem ustawodawcy, rozwiązaniem powstałego problemu jest umożliwienie przekazywania 

odpadów do instalacji położonych na obszarze całego kraju. Jak pokazała praktyka, było to 

założenie błędne. 

Należy zwrócić  uwagę, że przyjęcie, iż  instalacje przetwarzające odpady mogą  przyjmować  

odpady pochodzące z dowolnego regionu doprowadziło do sytuacji, w której te instalacje 

przetwarzania odpadów decydują  się  na odbiór odpadów od tych podmiotów, które zaoferują  

wyższą  cenę  za ich przetworzenie, a z drugiej strony zmuszono samorządy do poszukiwania 

„najtańszych" instalacji, które byłyby zdolne do przetworzenia odpadów z danego regionu przy 

niemożliwych do oszacowania kosztach ich transportu. W efekcie podmioty, które odbierają  odpady 

komunalne od mieszkańców nieruchomości, w przypadku gdy z uwagi na zaoferowaną  cenę  przez 

dotychczasową  regionalną  instalację  lub przyjęcie przez nią  odpadów z innych regionów, 

przetworzenie odpadów nie będzie możliwe i samorządy są  zmuszone poszukiwać  innych instalacji 

przetwarzających odpady komunalne, często znacznie oddalonych od miejsca ich wytworzenia. 

Wprowadzenie odpadów na tzw. „wolny rynek", a zatem oparcie się  na kryterium najniższej ceny 

ma negatywne skutki dla samorządów i naraża je na dodatkowe koszty związane 

z zagospodarowaniem i transportem odpadów, które przekładają  się  na wysokość  opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi i koszty funkcjonowania systemu co obciąża w całości 

mieszkańców. Zwracamy uwagę, że regionalizacja i zapewnienie efektywnego zagospodarowania 

odpadów najbliżej miejsca gdzie zostały wytworzone stanowiło jeden z filarów tzw. „rewolucji 

śmieciowej", a regionalizacja miała być  kluczem do budowania nowoczesnej gospodarki odpadami. 

Należy przy tym zwrócić  uwagę, że wiele regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych było lokalizowanych i budowanych w oparciu o analizę  strumienia odpadów 

pochodzących z danego regionu. Na skutek nowelizacji ustawy niektóre z nich będą  przetwarzać  

znaczne ilości odpadów w sytuacji, gdy inne mogą  okazać  się  zbędne. Powyższe doprowadzi do 

załamania systemu recyklingu i osiągnięcia określonych pozycji recyklingu odpadów. W efekcie 

z trudem budowany system, oparty na przyporządkowaniu gmin do poszczególnych instalacji 



w regionach zostaje zlikwidowany, pomimo dużych środków publicznych wydanych na jego 

utworzenie i wdrożenie. W trudnej sytuacji znajdą  się  zwłaszcza te samorządy i przedsiębiorcy, 

którzy chcąc przystosować  się  do zmian w systemie, wdrażanych od 2013r., podjęły się  budowy 

zaawansowanych instalacji do przetwarzania odpadów, niejednokrotnie w oparciu o kredyty bądź  

dotacje, bazując na potrzebach danego regionu i zyskach, które mogą  osiągnąć  z przetwarzania 

odpadów z tego regionu. Wobec zniesienia regionalizacji działanie takich podmiotów na wolnym 

rynku, może skutkować  stratami i nieefektywnością  działania, których skutki ponoszą  mieszkańcy 

i samorządy. Podyktowane jest to okolicznością, że instalacje z innych regionów mogą  oferować  

niższe ceny za przetwarzanie odpadów, wynikające np. z kosztów ich przetworzenia, specyfiki 

i kosztów pracy danego rynku, zaawansowania danej instalacji, czy też  budowy bez wykorzystania 

kredytu, którego koszt obsługi musi zostać  uwzględniony w cenie za przetworzone odpady przez 

inne instalacje. Z tego względu ewentualnym rozwiązaniem byłaby nie zmiany jak obecnie, lecz 

ewolucja istniejącego systemu poprzez stopniowe znoszenie regionalizacji w ramach mniejszych 

obszarów, np. województw. Zasygnalizować  przy tym należy, że wprowadzony poprzez 

regionalizację, częściowy monopol tzw. RIPOK-ów miał  za zadanie stworzenie systemu, w którym 

odpady trafiałyby do wyspecjalizowanych, nowoczesnych instalacji utworzonych z uwzględnianiem 

potrzeb danego regionu. Tymczasem, z chwilą  poniesienia przez samorządy znacznych nakładów 

na utworzenie tego systemu, ustawodawca jedną  ustawą  doprowadził  do jego likwidacji i zburzenia 

całego systemu, budowanego przez 6 lat, tj. od 2013 r. i wejścia w życie tzw. rewolucji śmieciowej. 

Ponadto podkreślić  należy, że zniesienie regionalizacji przetwarzania odpadów 

komunalnych niesie ze sobą  negatywne konsekwencje polegające na przemieszczaniu odpadów po 

kraju, do innych niż  regionalne instalacje przetwarzania odpadów komunalnych, co przekłada się  na 

koszty prowadzenia działalności oraz ma negatywny wpływ na środowisko i transport krajowy. 

Zwracamy bowiem uwagę, że odpady, które mają  wartość  ujemną, krążą  obecnie po kraju, 

„szukając" jak najtańszej instalacji, a w przypadku jej nieznalezienia, trafiają  na dzikie wysypiska, 

bądź  do lasów. W efekcie na drogach zwiększyła się  liczba śmieciarek, przemieszczających się  po 

kraju w poszukiwaniu najtańszej instalacji do przetworzenia odpadów. 

Podkreślenia nadto wymaga, że zniesienie regionalizacji faktycznie mogło poprawić  

konkurencję  między poszczególnymi instalacjami przetwarzania odpadów, jednak na specyficznym 

rynku odpadów, w której to odbiorcy towaru płaci się  za ich przetworzenie, bardziej opłacalnym 

będzie nielegalne pozbywanie się  odpadów, zamiast ich faktycznego przetworzenia. Tym samym 

wprowadzenie odpadów na tzw. wolny rynek przyniosło efekty odwrotne od oczekiwanych przez 

ustawodawcę. 
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Dodatkowo szybkiego uregulowania wymaga gospodarka opakowaniami nadającymi się  do 

recyclingu i wdrożenie przyjaznego i funkcjonalnego systemu skupu opakowań  szklanych a także 

plastiku. Istnieje pilna potrzeba stworzenia zamkniętego obiegu, w którym w miejsce ustawicznego 

produkowania nowych ilości plastiku i innych materiałów, możliwe będzie ich powtórne 

wykorzystywanie. Uruchomienie programu zachęcającego mieszkańców do segregacji odpadów, 

w ramach którego w placówkach użyteczności publicznej oraz w innych miejscach publicznych 

zostaną  postawione automaty przyjmujące zużyte butelki (szklane oraz plastikowe), a także puszki 

jest naszym zdaniem niezbędne. Urządzenia takie już  istnieją  i z powodzeniem spełniają  swoje 

zadania, bo wspierając wielokrotne wykorzystywanie materiałów chronimy środowisko naturalne. 

Podając powyższe wnosimy jak w petitum niniejszej petycji. 

Z poważaniem 

Otrzymują: 
I. Adresat, 
2. a/a 
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