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Szanowny Panie,

w nawiązaniu do korespondencji mailowej z dnia 21 października 2019 r. (dowody 
na ponad siedmiomiliardowe straty budżetu państwa i polskich rodzin), poniżej przedstawiam 
stosowne wyjaśnienia. 

Na wstępie informuję, że przedstawione przez Pana argumenty zostaną poddane analizie. 
Niemniej jednak informuję, że przepisy dotyczące opłat za torby na zakupy z tworzywa sztucznego 
stanowią transpozycję dyrektywy 94/62/WE w sprawie opakowań i odpadów opakowaniowych. 
W związku ze znacznym zanieczyszczeniem środowiska torbami z tworzyw sztucznych, które 
ze względu na niską masę są łatwo przenoszone przez wiatr na duże odległości, trafiają do środowiska 
morskiego i zagrażają zwierzętom, zdecydowano się wprowadzić dodatkową opłatę za każdą sztukę 
takiej torby. Należy jednak zauważyć, że ostatecznie to zawsze konsument ma wybór, jakiego rodzaju 
zastosuje sposób pakowania i transportowania produktów. Ministerstwo Klimatu ze swojej strony 
zachęca do korzystania z toreb wielokrotnego użytku, np. bawełnianych. 

Odnosząc się do kwestii wzrostu stawek opłat (w kontekście przytoczonych argumentów 
z portalu  www. niewygodne info.pl) informuję, że na wysokość stawek opłat dla mieszkańców 
wpływają różne czynniki kosztowe, tj.:

a) własność, liczba i stan techniczny instalacji do zagospodarowania odpadów w regionie, 
zastosowana w nich technologia,

b) działania samorządów w zakresie budowy i unowocześniania własnej infrastruktury 
do zagospodarowania odpadów,

c) dotychczasowa polityka cenowa często nie uwzględniająca realnych kosztów 
zagospodarowania odpadów, a często jedynie usługę transportową,

d) jakość selektywnej zbiórki odpadów determinująca strumień ich odzysku. 
Odnosząc się z kolei do porównywania wprost stawek opłat w kraju, do obowiązujących 

w poszczególnych państwach UE wydaje się to dosyć mało miarodajne, gdyż w krajach UE 
obowiązują zróżnicowane systemy postępowania z odpadami komunalnymi. 

Z poważaniem
Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
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Pan Jacek Świderski, Zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Obywatelskich w KPRM (w sprawie znak: DSO.ZAN.571.744.2019.SMB).
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