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Podmiot wnoszący petycję: 
Rada Miasta Józefowa 
ul. Kard. Wyszyńskiego 1 
05-420 Józefów 

Adresaci: 
ł. Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki 

Marszałek Sejmu RP Pan Marek Kuchciński 

Marszałek Województwa Mazowieckiego Pan Adam Struzik 

Minister Środowiska Pan Henryk Kowalczyk 

Rada Miasta Józefowa wnosi o podjęcie następujących działań  zmierzających do 

wprowadzenia systemowych rozwiązań  usprawniających rynek zagospodarowania 

odpadów komunalnych: 

Zniesienie dotychczas obowiązującej rejonizacji w zakresie zagospodarowania 

odpadów zmieszanych i zielonych, w celu zwiększenia konkurencji na rynku; 

Umożliwienie samorządom stosowania dopłat do systemu gospodarowania odpadami 

ze środków własnych, w celu zmniejszenia wzrostu opłaty ponoszonej przez 

mieszkańców; 

Określenie górnych stawek opłaty za zagospodarowanie 1Mg poszczególnych frakcji 

odpadów komunalnych w instalacjach do przetwarzania odpadów; 

Wprowadzenie rozszerzonej odpowiedzialności producentów (zwłaszcza producentów 

opakowań) poprzez realny udział  w kosztach zagospodarowania odpadów 

powstających z ich produktu. Obecnie obowiązujące znikome opłaty wobec 

producentów opakowań, brak opłaty recyklingowej na opakowania i produkty 

jednorazowe, ograniczają  odpowiedzialność  firm wprowadzających na rynek 
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opakowania. Koszty późniejszego ich przetworzenia zostały przerzucone pośrednio na 

mieszkańców. 

5. Stworzenie narzędzi finansowych (system dopłat bądź  obciążeń  podatkowych) 

zmierzających do sytuacji, w której surowiec pochodzący z recyklingu będzie cenowo 

znacznie atrakcyjniejszy od materiału fabrycznie nowego, tak aby zachęcić  

przedsiębiorców do jego ponownego wykorzystywania. 

Uzasadnienie 

Odpady komunalne od mieszkańców Józefowa odbierane były i zagospodarowane 

przez firmę, z którą  Miasto Józefów w grudniu 2015r. podpisało długoterminową  umowę  

(na okres od 01.01.2016r. do 30.06.2019r.). W styczniu 2019r. wykonawca usługi 

wystąpił  z żądaniem ponad dwukrotnego zwiększenia wynagrodzenia, pod groźbą  

zerwania umowy. Pomimo podjętych starań  o znalezienie innego wykonawcy żadna z firm 

działających na rynku odpadowym nie była zainteresowana podjęciem współpracy, 

powołując się  na brak wolnych mocy przerobowych instalacji zagospodarowania 

odpadów. Miasto zmuszone zostało do negocjacji z dotychczasowym wykonawcą  usługi, 

które zakończyły się  podpisaniem aneksu zwiększającego wynagrodzenie. 

W konsekwencji konieczne było drastyczne zwiększenie stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Dotychczas stawki opłaty wynosiły odpowiednio 

13zł  za odpady segregowane i 25zł  za odpady zbierane w sposób nieselektywny. Od 

kwietnia 2019r. mieszkańcy Józefowa segregujący odpady płacą  31,50 

zł/osobę/miesiąc. W przypadku braku segregacji, stawka opłaty wynosi natomiast 63 

zł/osobę! miesiąc. 

W związku z dobiegającym końca terminem obowiązywania umowy, Miasto 

Józefów przeprowadziło postępowania przetargowe dla usługi dotyczącej odbioru i 

zagospodarowania odpadów od 1 lipca 2019r. W pierwszym postępowaniu ogłoszonym w 

styczniu 2019r. nie wpłynęła żadna oferta. Kolejny przetarg został  ogłoszony w marcu 

2019r. Zmieniono sposób rozliczania usługi z ryczałtowego na wagowy. Wpłynęła tylko 

oferta firmy, która dotychczas odbierała odpady w Józefowie. Oferowana kwota (w 

przeliczeniu na opłatę  miesięczną) byka wyższa o prawie 39% od kwoty, za którą  firma 

odbierała odpady z Józefowa od lutego 2019r, tj. od wartości ustalonej w negocjacjach 

prowadzonych dwa miesiące przez złożeniem oferty. W związku z koniecznością  

zapewnienia ciągłości odbioru odpadów komunalnych od mieszkańców oraz z uwagi na 

brak innych ofert, odbiór i zagospodarowanie odpadów z Józefowa zostały powierzone 

dotychczasowej firmie. 



Biorąc pod uwagę  drastyczny wzrost kosztów odbioru i zagospodarowania 

odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, Rada Miasta Józefowa wnosi o 

podjęcie stanowczych działań  jak w treści petycji. 

Z poważaniem, 
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