
Oświadczenie złożone 

przez senatora Roberta Dowhana 

na 2. posiedzeniu Senatu 

w dniu 18 grudnia 2019 r. 

Oświadczenie skierowane do ministra spraw wewnętrznych i administracji Mariusza Kamińskiego 

Szanowny Panie Ministrze! 

Jako senator Rzeczypospolitej Polskiej, w nawiązaniu do stanowiska Zrzeszenia Gmin Województwa Lu-

buskiego nr 6/2019 w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska, wnoszę o analizę 

poniższych argumentów wskazujących na potrzebę zmiany rozporządzenia dotyczącego tej kwestii. 

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie jednostkowych stawek opłat za ko-

rzystanie ze środowiska określa m.in. stawki opłat za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz za 

umieszczenie odpadów na składowisku. Wysokość stawek opłat jednostkowych za umieszczenie odpadów na 

składowisku na przestrzeni ostatnich lat została znacznie podniesiona.  

Przykładowo za umieszczenie 1 Mg odpadów na składowisku o kodzie 19 12 12, tj. inne odpady (w tym 

zmieszane substancje i przedmioty) z mechanicznej obróbki odpadów inne niż wymienione w 19 12 11, 

w roku 2015 należało zapłacić 74,26 zł. Opłata pozostawała na stałym poziomie aż do roku 2018, kiedy 

wzrosła do 140 zł za 1 Mg, a w roku 2019 – do 170 zł. W roku 2020 opłata ta wzrośnie do 270 zł za 1 Mg. 

Nastąpił wzrost opłat o 363%. Opłata za odpady o kodzie 20 03 01, tj. niesegregowane komunalne (zmiesza-

ne), w tym samym czasie wzrosła o 223%. 

Tak wysoki wzrost opłaty jednostkowej wpłynął na skokowy wzrost kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami. W związku z tym drastycznie zwiększają się opłaty za odbiór i zagospodarowanie 

odpadów. Jednym z następstw wzrostu opłat będzie zwiększenie grupy osób niepłacących za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Powoduje to konieczność pokrycia z innych dochodów powstałej różnicy między 

kosztami funkcjonowania systemu a wpływami z opłat, a co za tym idzie, zmniejszy się ilość środków na 

realizację innych zadań ustawowych gmin. 

Wobec tego wnoszę o przeanalizowanie powyższych argumentów wskazujących potrzebę zmiany oma-

wianego rozporządzenia. 

Z poważaniem 

Robert Dowhan 


