
 

 
 
 
 
NR/ 32/ 2018            Warszawa, dnia 26.09.2018r. 

 

Pan 

Henryk Kowalczyk  

Minister  Środowiska 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W odpowiedzi na pismo Pana Ministra nr: DP-WL.0230.91.2017.WB  z dnia 30.08.2018 r. w 

sprawie projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw,  Związek Rzemiosła Polskiego przedstawia następujące stanowisko 

do proponowanych nowych regulacji objętych tym projektem.  

Związek Rzemiosła Polskiego dostrzega nieprawidłowości w zakresie postępowania z 

odpadami i potrzebę zmian legislacyjnych  w tym zakresie. Zgadzamy się z poglądem,  że 

obecne przepisy o segregacji śmieci są zbyt liberalne,  i że  potrzebne są rozwiązania, które 

zachęcą mieszkańców i innych wytwórców odpadów komunalnych do selektywnej ich zbiórki. 

Jednak w naszej ocenie rozwiązanie o obowiązkowej selektywnej zbiórce odpadów 

komunalnych może być racjonalnym rozwiązaniem wyłącznie w przypadku  mieszkańców 

budynków jednorodzinnych i tylko niektórych nieruchomości niezamieszkałych, w tym 

gospodarczych.  

System ten nie sprawdzi się natomiast dla budynków wielorodzinnych i niektórych 

nieruchomości niezamieszkałych, gdzie jej właściciel, czy użytkownik nie ma realnego 

wpływu na segregację odpadów komunalnych. Dotyczy  to dla przykładu placówek szkolnych, 

służby zdrowia, ośrodków wypoczynkowych, hoteli oraz biur, w których nie ma możliwości  

zobligowania czasowo przebywających tam osób do selektywnej segregacji śmieci. Podmioty 

te  musiałyby zatrudnić dodatkowych pracowników do sortowania odpadów, co znacznie 

podwyższy koszty ich działalności. Uważamy, że w przypadku tych nieruchomości 

zaproponowane rozwiązania powinny zostać złagodzone, na przykład poprzez pozostawienie 

opłaty sankcyjnej na dotychczasowym poziomie (dwukrotności, zamiast czterokrotności),   pod 

warunkiem podjęcia przez te podmioty samej inicjatywy zbiórki selektywnej.    



Te same uwagi odnoszą się do budynków wielorodzinnych, w których nie sposób kontrolować 

wszystkich mieszkańców, czy stosują się do przyjętych zasad selektywnej segregacji śmieci. 

Ewentualne dotkliwe sankcje zostaną nałożone na wszystkich mieszkańców osiedla, na 

zasadzie odpowiedzialności zbiorowej, także na tych, którzy segregują odpady. Opłaty 

sankcyjne mogą też objąć zakłady usługowe i sklepy usytuowane na parterach budynków 

wielorodzinnych, pomimo, że te podejmą segregację śmieci. Zaproponowane rozwiązania na 

pewno będą generowały dodatkowe koszty zarówno dla mieszkańców budynków 

wielorodzinnych jak i dla przedsiębiorców w ww. rodzajach działalności. 

Niezależnie od przekazanych powyżej opinii uważamy, że problem segregacji śmieci powinien 

zostać równocześnie wspomagany innymi rozwiązaniami polegającymi na stworzeniu systemu 

odsprzedaży części odpadów, w szczególności chodzi o opakowania z tworzyw sztucznych  i 

szkła oraz papier.  

W przypadku opakowań z tworzyw sztucznych mogłaby to być odsprzedaż za pomocą 

automatów ulokowanych przy większych placówkach handlowych (do wypłaty zobligowane 

byłyby sklepy na podstawie paragonu wydanego przez automat). Takie rozwiązanie 

funkcjonuje z powodzeniem w Niemczech, co przyniosło podobno 98- procentowy odzysk 

butelek z tworzyw sztucznych. 

Równocześnie należałoby udzielić wsparcia podmiotom gospodarczym zajmującym się 

selektywnym skupem surowców wtórnych, w szczególności opakowań szklanych i papieru. 

Powodzenie całego przedsięwzięcia będzie zależne od wyznaczenia ceny skupu tych surowców 

- na atrakcyjnym  poziomie, który zmobilizuje społeczeństwo do odsprzedaży tych opakowań, 

a tym samym automatycznej segregacji tej części surowców.  

Uważamy, że jeśli nie zostaną wprowadzone dodatkowe finansowe  rozwiązania zachęcające 

społeczeństwo,  najpierw do selektywnej zbiórki części surowców, a poźniej możliwości ich 

odsprzedaży - proponowana nowelizacja nie rozwiąże podstawowych luk systemowych 

mających wpływ na sytuację na rynku odpadów. Jedynym pewnym efektem tych rozwiązań 

będzie wzrost kosztów zagospodarowania odpadów, zarówno dla mieszkańców, jak i części 

przedsiębiorców.     

 

 

         /  -   / Edyta Doboszyńska  
      Dyrektor Generalny Związku Rzemiosła Polskiego  


