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L.dz.  

w sprawie problemu drastycznego wzrostu cen w systemie gospodarki 
odpadami 

Szanowny Panie Ministrze, 

w czwartek 27 czerwca br. Rada Miejska Grabowa nad Prosną  podjęła uchwalę  
wprowadzającą  nowe stawki za odbiór odpadów komunalnych. Podobnie, jak inne 
samorządy w powiecie, a także w Polsce, gmina zderzyła się  z tym samym, 
z dyktowaniem cen przez śmieciowe firmy.  
Zgodnie z uchwalą  ceny za odbiór odpadów komunalnych na terenie naszej gminy 
wzrosną  o 113 °/0. Miesięcznie każdy mieszkaniec zapłaci za tę  usługę  23 lub 22 złote 
w przypadku odpadów zbieranych selektywnie i 46 lub 44 złote za śmieci 
niesegregowane. Wzrost cen kształtuje się  na podobnym poziomie w pozostałych 
gminach Powiatu Ostrzeszowskiego. W ocenie Burmistrza i Rady Miejskiej takie 
stawki są  nieakceptowalne. 

Wójtowie i Burmistrzowie gmin Powiatu Ostrzeszowskiego zwracają  się  do Pana 
Ministra z petycją  o rozwiązanie problemu o zasięgu krajowym pojawiającego się  
w obszarze gospodarki odpadami komunalnymi. Każda z gmin w naszym powiecie, 
została postawiona wobec sytuacji konieczności zmiany stawek za odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Stawki w przypadku większości gmin 
i miast muszą  ulegać  znacznym podwyżkom. Podwyżki te w sposób bezpośredni 
kształtuje sytuacja na rynku odpadów komunalnych. Monopolistyczny rynek firm 
zajmujących się  odbiorem i zagospodarowaniem śmieci, wzrost cen transportu, 
energii i tzw. opłaty marszałkowskiej, ponoszonej z tytułu składowania odpadów, 
brak wystarczającej liczby RIPOK-ów lub przeładowanie tych już  istniejących, 
wszystkie te czynniki pozwalają  na swobodne dyktowanie cen przez firmy działające 
w branży odpadów komunalnych. Z dniem 1 stycznia 2018 r. weszła w życie zmiana 
legislacyjna, wprowadzona Rozporządzeniem Rady Ministrów z 6 marca 2017 roku, 
zmieniającym rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz.U. 
2017 poz. 723). Na skutek tej zmiany opłata za składowanie odpadów wzrasta z roku 
na rok kilkukrotnie. Do końca 2017 roku stawka opłaty wynosiła 24,15 zł  za tonę. 
Tymczasem w roku 2018 koszt wzrósł  do 140 zł, a w 2019 - do 170 zł  zatonę. Zgodnie 
z powyższym rozporządzeniem w roku 2020 roku stawka ta wzrośnie do 270 zł  za 
tonę. 

W ocenie Wójtów, Burmistrzów i Radnych Gmin wzrost opłaty jest nieuzasadniony 
i stawia w trudnej sytuacji gminy, związki międzygminne i inne podmioty 
odpowiedzialne za zagospodarowanie odpadów. 
Widzimy konieczność  podejmowania na szczeblu centralnym działań  związanych 
z zapewnieniem osiągania przez Polskę  wymaganych przepisami UE poziomów 
odzysku i recyklingu, ale stanowczo wyrażamy swój sprzeciw wobec decyzji 
wpływających na ceny zagospodarowania, które niestety mają  przełożenie na ceny 
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z których to opłat utrzymywane są  gminne systemy gospodarowania odpadami. 

Niestety samorządy gminne nie mają  żadnych instrumentów, które mogłyby wpływać  
na zmniejszenie kosztów, a mając na względzie zasadę  „samofinansowania" systemów 

gospodarowania odpadami, jedynym rozwiązaniem staje się  przekładanie 

wzrastających kosztów na budżety domowe mieszkańców. 

W związku z tym wnosimy o zmianę  wskazanego na wstępie rozporządzenia 

i obniżenie opłaty za korzystanie ze środowiska. Ponadto wnosimy o wprowadzenie 

centralnych rozwiązań  wykluczających monopolistyczne działania firm odbierających 

odpady komunalne. 

Z poważaniem, 

Wójtowie i Burmistrzowie 
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