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Pan
Tomasz Grodzki
Marszałek Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,  

w związku z oświadczeniem z dnia 11 września 2020 r. Pana Senatora 

Wojciecha Koniecznego w sprawie gospodarki odpadami komunalnymi (znak: 

BPS/043-15-506/20), poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Na wstępie należy podkreślić, że opłata za korzystanie ze środowiska dotycząca 

składowania odpadów komunalnych nie powinna stanowić podstawy do podwyżki cen opłat za 

odbiór odpadów komunalnych, gdyż jej wzrost powinien być kompensowany zmniejszeniem ilości 

odpadów komunalnych deponowanych na składowiskach, na skutek wzrostu ilości frakcji 

odzyskanych do recyklingu. Składowanie odpadów komunalnych na składowiskach znajduje się na 

końcu listy hierarchii sposobów postępowania z odpadami – jest najbardziej niepożądaną metodą 

przetwarzania odpadów.

Wzrost opłaty za składowanie określonych kategorii odpadów jest narzędziem 

ekonomicznym mającym skłonić do ograniczenia masy składowanych odpadów. Do powyższego 

rozwiązania zobowiązują Polskę regulacje Unii Europejskiej1. Państwa członkowskie zostały 

zobowiązane do osiągnięcia minimum 50% wagowo poziomu przygotowania do ponownego użycia 

i recyklingu odpadów komunalnych do roku 2020. W konsekwencji, wysokość opłaty 

za składowanie odpadów komunalnych powinna przede wszystkim skłaniać do ich recyklingu, 

a nie składowania na składowiskach. Wzrost opłat za składowanie odpadów komunalnych powinien 

w pierwszej kolejności przyczynić się do wykorzystania dostępnych wydajności istniejących 

instalacji do przetwarzania odpadów (recyklingu) i ich niezbędnych modernizacji.

1 Art. 11 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów 
oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 312 z 22.11.2008 r. str. 3, z późn. zm.).



Należy również wyjaśnić, że zgodnie z obowiązującymi przepisami2 gmina ma możliwość 

dofinansowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi środkami uzyskanymi 

ze sprzedaży surowców wtórnych – rada gminy ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi może uwzględnić stopień, w jakim dochody ze środków własnych pozyskanych 

ze sprzedaży surowców wtórnych i produktów przygotowanych do ponownego użycia pokrywają 

koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.

Ponadto Ministerstwo Klimatu i Środowiska przedstawiło nowe rozwiązania dla gmin3, 

mające na celu ograniczenie wzrostu cen za przetwarzanie odpadów komunalnych oraz dodatkowe 

możliwości w zakresie ich zagospodarowania, tj.:

a) zniesienie konieczności przekazywania odpadów komunalnych do instalacji w ramach 

regionu, co powinno podnieść konkurencyjność i wyeliminować praktyki monopolistyczne, 

w tym ograniczenie ryzyka dokonywania zmowy cenowej;

b) stosowanie przez gminy łącznie różnych kryteriów różnicujących stawki opłat;

c) zwalnianie w części z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości, posiadających przydomowe kompostowniki i zagospodarowujących w nich 

bioodpady.

Ponadto aktualnie w Ministerstwie Klimatu i Środowiska aktualnie trwają prace nad 

projektem przepisów, które powinny dodatkowo wpłynąć na obniżenie kosztów gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

Z poważaniem

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

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM.

2 Art. 6k ust. 2b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 
1439).
3 Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. poz. 1579).
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