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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie senatorskie Pana Roberta Dowhana złożone na 2. Posiedzeniu Senatu 
w dniu 18 grudnia 2019 r. w sprawie opłat za korzystanie ze środowiska, przedstawiam następujące 
wyjaśnienia.

Odnosząc się do argumentów przytoczonych w oświadczeniu uprzejmie informuję, że 
podwyższenie w 2017 r. opłat za składowanie odpadów określonych w załączniku nr 2 do 
rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie jednostkowych stawek opłat za korzystanie ze środowiska1 
był warunkiem postawionym przez Komisję Europejską na pozyskanie funduszy europejskich na lata 
2014-2020 na łączną kwotę 1,3 mld euro na gospodarkę odpadami.  Na wzrost opłat za składowanie 
zgodził się rząd PO-PSL w roku 2014 w umowie z Komisją Europejską2.

Opłaty wzrosły za składowanie tych rodzajów odpadów, które w ogóle nie powinny trafiać na 
składowisko lub powinny trafiać na składowisko w jak najmniejszej ilości, czyli za 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.

W odniesieniu do odpadu, który pochodzi z przetwarzania odpadów komunalnych została 
wprowadzona możliwość obniżenia stawki do 67,50 zł za tonę odpadów przy spełnieniu parametrów 
dla odpadów ustabilizowanych w procesach mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych.

Gminy powinny dążyć do zwiększenia efektywności prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych „u źródła”, co  wynika przede wszystkim z konieczności realizacji nałożonych na Polskę 
obowiązków unijnych w zakresie osiągania wyznaczonych poziomów recyklingu odpadów 
komunalnych. 

Właściwy proces postępowania z odpadami poprzez efektywną selektywną zbiórkę odpadów 
powoduje zmniejszenie strumienia odpadów zmieszanych przekazywanych do instalacji komunalnej, w 
której podlegają procesowi przetwarzania, a następnie w części są kierowane do składowania.

1 Dz.U. z 2017 r., poz. 2490
2 „Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020, Umowa Partnerstwa” zatwierdzona przez Komisję Europejską w 
dniu 23 maja 2014 r.



Selektywna zbiórka odpadów wpływa znacząco na zmniejszenie udziału kosztów z tytułu opłaty 
za składowanie odpadów w kwocie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 
pobieranej od mieszkańców.

Odnosząc się do postulatu zmniejszenia stawek opłat za korzystanie ze środowiska informuję, 
że zostanie on poddany analizie.

Z poważaniem

Z up. Ministra 
Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/
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