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Ministerstwo Środowiska wdrożyło system EMAS - zarządzając instytucją dbamy o środowisko

DGO-III.053.14.2019.MK Warszawa, dnia 27-08-2019 r.
996226.2828203.2211461

Pan 
Maksymilian Ptak
Burmistrz Miasta i Gminy 
Grabów nad Prosną

Szanowny Panie Burmistrzu,

w związku z petycją z dnia 3 lipca 2019 r., w sprawie problemu wzrostu cen w systemie 

gospodarki odpadami (znak: RIOS.033.12.2019), poniżej przedstawiam wyjaśnienia. 

W przyjętej przez Sejm w dniu 4 lipca br. ustawie o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zawarto rozwiązania, które mają 

na celu ograniczenie nieuzasadnionego wzrostu cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych tj.:

a) zniesienie konieczności przekazywania odpadów komunalnych do instalacji w ramach 

regionu, co powinno podnieść konkurencyjność i wyeliminować praktyki 

monopolistyczne, w tym ograniczenie ryzyka dokonywania zmowy cenowej,

b) możliwość stosowania przez gminy łącznie różnych kryteriów różnicujących stawki 

opłat,

c) możliwość zmniejszenia opłaty za gospodarowanie odpadami ze środków finansowych 

pochodzących ze sprzedaży surowców wtórnych zebranych selektywnie (mechanizm 

ten ma charakter fakultatywny i powinien skutecznie zachęcać mieszkańców 

do segregowania odpadów przez wskazanie wymiernych korzyści),

d) możliwość zwolnienia w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

właścicieli nieruchomości, posiadających przydomowe kompostowniki 

i zagospodarowują w nich bioodpady.
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W odniesieniu do stawek opłat za składowanie odpadów informuję, że ich 

podwyższenie stanowiło jeden z warunków Komisji Europejskiej na pozyskanie funduszy 

europejskich na lata 2014–2020. Taki warunek znalazł się w umowie Rządu RP z Komisją 

Europejską w 2014 roku. Dzięki tym zmianom odblokowano środki na łączną kwotę 1,3 mld 

euro na gospodarkę odpadami – z tych środków powinny korzystać samorządy gminne, 

aby zbudować nowoczesny, skuteczny system gospodarowania odpadami komunalnymi 

i w konsekwencji obniżyć opłaty wnoszone przez mieszkańców.

Ponadto należy zauważyć, że wzrost stawek opłat objął tylko wybrane rodzaje odpadów, 

które w ogóle nie powinny trafiać na składowisko, takich jak:

 odpady komunalne (w szczególności zmieszane),

 odpady pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów komunalnych,

 zużyte baterie i zużyte akumulatory,

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

 odpady opakowaniowe, m.in.: opakowania z tworzyw sztucznych, metali i szkła. 

Celem wprowadzenia wyższych stawek za składowanie odpadów jest zmniejszenie 

masy odpadów trafiających na składowiska, promowanie segregacji odpadów i recyklingu. 

Składowanie odpadów to najmniej pożądany sposób postępowania z odpadami – 

to marnotrawstwo surowców i potencjalne niekorzystne oddziaływanie na środowisko 

dla ludności lokalnej.

Z poważaniem

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