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Pan
Jan SZYSZKO 
Minister Środowiska

fycciiwmy
w załączeniu przekazuję, według kom petencji, skierowane do Prezesa Rady M inistrów 
Pani Beaty Szydło pismo

z dnia 13 czerwca 2017 r. 
przesyłające Stanowisko w sprawie zmiany przepisów dotyczących gospodarki 
odpadami komunalnymi.
Uprzejm ie proszę o udzielenie odpowiedzi Zainteresowanym , z kopią do wiadomości 
Prezesa Rady M inistrów.

Do wiadomości:
Pan Henryk Kowalczyk, Minister-Członek Rady Ministrów 
Przewodniczący Stałego Komitetu Rady Ministrów

Pan Henryk Litka, Przewodniczący Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
„Centrum Zagospodarowania Odpadów -  SELEKT”.



CZ0.6238.50.2017 Czempiń, 13.06.2017

Pani
Beata Szydło 
Prezes Rady Ministrów
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W załączeniu przesyłam stanowisko 

w Czempiniu z dnia 8.06.2017 roku.

Załącznik:

1)

Sekretariat Prezesa Rady Ministrów
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Stanowisko
z dnia 08.06.2017 roku.

Członkowie
w Czempiniu

- Gmina Brodnica
- Gmina Czempiń
- Gmina Dolsk
- Gmina Dopiewo
- Gmina Granowo
- Gmina Grodzisk Wielkopolski
- Gmina Kamieniec
- Gmina Kaźmierz
- Gmina Komorniki
- Gmina Miejska Kościan
- Gmina Kościan
- Gmina Opalenica
- Gmina Puszczykowo
- Gmina Rakoniewice
- Gmina Stęszew
- Gmin Wielichowo
- Gmina Zbąszyń

apelują
do Pana Prezydenta oraz Prezesa Rady Ministrów

o zmianę przepisów dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi .

Uzasadnienie.

Z uwagi na wprowadzanie przez polskiego ustawodawcę nowych uwarunkowań 
formalno-prawnych dotyczących sposobu gospodarowania odpadami komunalnymi, w 
najbliższych trzech latach nastąpi gwałtowny wzrost cen za usługi związane z
przyjęciem, przetworzeniem i zagospodarowaniem odpadów na Regionalnych Instalacjach 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK) co w efekcie przełoży się na wysokość opłat 
ponoszonej przez mieszkańców.



Poniżej przestawiamy cztery główne akty prawne wraz z krótkim opisem ich 
negatywnego wpływu na system gospodarowania odpadami komunalnymi w Polsce.

1. Dnia 24 września 2012 weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 
(Dz. U. 2012 r. poz. 1052), które spowodowało konieczność spełnienia do października 
2015 r. wymagań w zakresie posiadania zamkniętych instalacji do stabilizacji 
i kompostownia odpadów komunalnych. Nie dostosowanie się do wymagań w/w aktu 
wykonawczego skutkowało wykreśleniem instalacji z listy RIPOK-ów i tym samym 
zakazem dostarczania do nich odpadów komunalnych.

2. Dnia 1 września 2015 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie 
dopuszczania odpadów do składowania na składowiskach (Dz. U. 2015 poz.1277), które 
z dniem 1 stycznia 2016 r. zakazało składowania odpadów palnych wysegregowanych 
ze strumienia odpadów komunalnych. Na chwile obecną cementowanie spalające te 
odpady posiadają moce przerobowe w wysokości około 1,2 min ton rocznie, natomiast 
ilość tych odpadów na rynku przekracza wielkość 3 min ton. Spowodowało to wzrost 
cen za przyjęcie tych odpadów do spalenia z około 120 zł do ponad 170 zł za tonę, a od 
2018 r. nieuniknione są kolejne wzrosty przekraczające znacznie barierę 200 zł za tonę.

3. Dnia 4 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 
(Dz. U. 2017 poz.19) nakazujące od dnia 1 lipca 2017 r. wprowadzenie w nowych 
przetargach konieczności zbierania oddzielnie 5 frakcji odpadów komunalnych. Na 
terenie działania naszego Związku prowadzimy szczegółową segregację odpadów od 
początku funkcjonowania nowego systemu; początkowo na 4 frakcje, a od dwóch lat 
na 5 frakcji z piątą frakcją są odpady zielone. W rozporządzeniu zapisano obowiązek 
zbierania dodatkowo odpadów kuchennych co wpłynie znacząco na opłatę jaką 
ponoszą mieszkańcy ze względu na koszty logistyczne związane z transportem tych 
odpadów/ dodatkowy transport, pojemniki do zbiórki/ .

4. Dnia 5 kwietnia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie Rady Ministrów zmieniające 
rozporządzenie w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska (Dz. U. 2017 poz.723), 
które zmieniło stawki opłaty marszałkowskiej na lata 2018-2020. Opłata 
marszałkowska za składowanie odpadów będących wynikiem przetwarzania odpadów 
komunalnych wzrosła z wartości około 25 zł za jedną tonę w roku 2017 do 140 zł 
w roku 2018, 170 zł w roku 2019 oraz 270 zł w roku 2020 r. Zmiana ta spowoduje 
konieczność podniesienia stawki przyjęcia odpadów na RIPOK-ach, a tym samym 
podniesienia opłaty za odbiór odpadów. Z całej ilości odbieranych odpadów 
zmieszanych 2/3 masy odpadów to posorty, których zagospodarowanie to tylko 
składowanie .

Powyższe działania legislacyjne spowodują skumulowanie finansowych obciążeń już w 
roku 2018 i nastąpi tym samym gwałtowny wzrost opłat za przyjęcie odpadów na



Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych i przełoży się to na wzrosty 
opłat przez okres kolejnych lat. Niestety ustawodawca, pomimo zwracania na te problemy 
spostrzeżeń i uwag ze strony samorządów terytorialnych i podmiotów prowadzących 
działalność gospodarczą, pozostał „głuchy" na merytoryczne wnioski. Konsekwencje tych 
przyjętych ustawowo rozwiązań w najbliższych latach odczują wszystkie samorządy, w tym 
gminy, a przede wszystkim członkowie zamieszkałych konkretnych społeczności lokalnych. 
Działając na rzecz społeczności lokalnych, kierując się dobrem mieszkańców zwracamy się z 
prośbą o przeanalizowanie powyższego tylko zasygnalizowanego problemu i spowodowanie 
szerszego dyskursu ekonomiczno -prawnego i w konsekwencji podjęcia odpowiedniego/ 
kierunku działań. '

Otrzymują:
1) Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej- Andrzej Duda
2) Prezes Rady Ministrów -  Beata Szydło 
Do wiadomości:
1) Wójtowie i Burmistrzowie gmin członkowskich
2) Rady Gmin członkowskich Związku


