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PETYCJA

W SPRAWIE OBNIŻENIA OPŁAT ZA ODPADY
DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Burmistrz Sokółki, działając w interesie publicznym, w tym w szczególności mieszkańców
Gminy Sokółka oraz samorządów znajdujących się w podobnej sytuacji wnosi do Sejmu RP
niniejszą petycję o zmiany legislacyjne w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, 2020. z 2020 r. poz. 150, 284, 875.) skutkujące:
1. obniżeniem opłat za odpady komunalne ponoszonych przez mieszkańców,
2. wsparciem finansowym Gmin poprzez utworzenie subwencji odpadowej dla
Gmin stanowiącej rekompensatę finansową za skutki wywołane zmianami ustawy
ww. od dnia 6 września 2019 r .,
3.

powrotem do regionalizacji gospodarki odpadami komunalnymi.

W lipcu 2019 r. została znowelizowana ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
która zniosła regionalizację, tj. obowiązek przekazywania odpadów do instalacji regionalnych
(RIPOK) z zasady położonych w niewielkiej odległości i o wielkości wynikającej z danych
demograficznych będących bazą do sporządzenia WPGO. Umożliwienie przepływu odpadów
komunalnych na obszarze całego kraju na zasadach rynkowych zburzyło stan równowagi
pomiędzy strumieniem powstających odpadów komunalnych w województwie podlaskim
i odpowiadającymi mu mocami przerobowymi instalacji komunalnych wypracowany
w WPGO. Województwo podlaskie jako jedno z najmniejszych i ze stosunkowo małą bazą do
zagospodarowania odpadów komunalnych jest szczególnie wrażliwe na skokowe zmiany.
Wpływ odpadów komunalnych z innych części kraju, brak istotnych możliwości zwiększenia
mocy przerobowych w krótkim czasie istniejących instalacji komunalnych pozbawiło część
podlaskich gmin dotychczasowej możliwości zagospodarowania odpadów w swoim
województwie. Utrwalenie tego stanu, pozostawanie w nim, powoduje drastyczne podniesienie
kosztów systemu, konieczność skorzystania przez Gminy z ofert komercyjnych instalacji
komunalnych spoza województwa podlaskiego, co przejawia się 2-3 krotnym wzrostem opłat

ponoszonych przez mieszkańców. Wzrost kosztów to nie wszystko, aktualnie podstawowym
problemem jest brak ofert na podlaskim rynku odpadów na przyjęcie odpadów zmieszanych do
unieszkodliwiania. Podlaskie instalacje komunalne nie chcą ich przyjmować od części
podlaskich gmin. Ponadto, problem obecnie pogłębia zapaść na rynku surowców wtórnych
zebranych selektywnie i wysegregowanych z odpadów zmieszanych. Zamiast zakładanej
w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach możliwości obniżenia kosztów
systemu o dopłaty środków finansowych uzyskanych ze sprzedaży surowców wtórnych
zebranych selektywnie, obserwujemy w cennikach stawki/opłaty za ich przyjęcie takie same
jak za odpady zmieszane. Rozwiązaniem społecznie sprawiedliwym wydaje się szybkie
wprowadzenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP), tak aby
wprowadzający produkty, w tym w opakowaniach przeznaczonych dla gospodarstw domowych
byli

zobowiązani

do

pokrycia

kosztów

ich

selektywnego

zbierania,

transportu

i przetwarzania. Gmina/mieszkańcy nie powinni być obciążani kosztami zbiórki, transportu
i przetwarzania odpadów potencjalnie surowcowych tzn. 3 pojemniki surowcowe powinny być
wyłączone z kalkulacji opłaty za odpady. Mieszkańcy prawidłowo segregujący odpady nie
powinni ponosić żadnych kosztów za odpady surowcowe. Mieszkańcy mają przede wszystkim
wpływ na ilość wytwarzanych odpadów zmieszanych oraz bioodpadów w tym odpadów
zielonych i za nie w zależności od przyjętej metody naliczania ponoszą opłaty.
Nie wnikając w meandry zmian legislacyjnych, mając na uwadze dobro naszych mieszkańców,
w celu obniżenia opłat ponoszonych przez mieszkańców, wnoszę o utworzenie subwencji
odpadowej dla Gmin stanowiącej rekompensatę finansową za skutki wywołane zmianami
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010,2020. z 2020
r. poz. 150, 284, 875.) od dnia 6 września 2019 r. do czasu wdrożenia systemu rozszerzonej
odpowiedzialności

producenta

(ROP)

i

wyłączenia

odpadów

(3 pojemniki surowcowe) z kalkulacji opłaty ponoszonej przez mieszkańców.

D U
Ewa KLilf*PvVS'\a

surowcowych

