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Szanowny Panie Marszałku,
w związku z Oświadczeniem złożone przez Pana Senatora Jana Marię Jackowskiego
podczas 6. posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2020 r. w sprawie rosnących kosztów
działania systemu odbioru i zagospodarowania odpadów powodujących zwiększenie opłat dla
mieszkańców (znak: BPS/043-06-167/20), poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.
Część samorządów wskazuje opłatę za korzystanie ze środowiska (tzw. opłatę
marszałkowską) w zakresie składowania odpadów, jako powód wzrostu stawek opłat
za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Informuję jednak, że opłata ta odnosi
się wyłącznie do odpadów deponowanych na składowiskach, które w ogóle nie powinny być
tam kierowane. Ponadto wysokość opłaty marszałkowskiej powinna skłaniać do redukcji
odpadów przekazywanych na składowiska.
Należy także przypomnieć, że podwyższenie stawek opłat za składowanie odpadów
było jednym z warunków ex-ante pozyskania funduszy europejskich na lata 2014–2020. Brak
rozporządzenia zmieniającego stawki opłat za składowanie odpadów, skutkowałoby
zablokowaniem tych funduszy i nieuzyskaniem wsparcia na łączną kwotę ok. 1,3 mld euro.
Z pozyskanych środków skorzystało wiele samorządów gminnych przy budowie
i unowocześnianiu systemów gospodarowania odpadami komunalnymi opartych o selektywną
zbiórkę odpadów i ich recykling.

Ponadto należy zauważyć, że wzrost stawek opłaty marszałkowskiej dotyczy ok. 10%
rodzajów wytwarzanych odpadów i obejmuje te, które nie powinny trafiać docelowo na
składowiska ze względu na możliwość ich odzysku, recyklingu a także zagrożenie dla
środowiska (tj. odpady komunalne, odpady pochodzące z mechanicznej obróbki odpadów
komunalnych, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz
odpady opakowaniowe). Warto dodać, że składowanie odpadów jako jedna z metod
unieszkodliwiania odpadów, znajduje się na samym końcu listy w hierarchii sposobów
postępowania z odpadami – jest zatem jedną z najbardziej niepożądanych metod
przetwarzania odpadów. Zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, powinien
następować sukcesywny wzrost ilości odpadów poddawanych recyklingowi, do czego
zobowiązują Polskę regulacje Unii Europejskiej.
Odnosząc się do kwestii przepisów dot. nieruchomości niezamieszkałych informuję,
że obecnie w Ministerstwie Klimatu trwa analiza uwag zgłaszanych przez jednostki
samorządowe zarówno w zakresie wysokości stawek maksymalnych dla omawianych
nieruchomości oraz wykładni, decydującej o ich włączaniu do gminnych systemów
gospodarowania odpadami komunalnymi, co może skutkować odpowiednimi zmianami
legislacyjnymi.
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