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Pan
Marcin Wiącek
Rzecznik Praw Obywatelskich

Szanowny Panie Rzeczniku,

w odpowiedzi na pismo z dnia 16 lutego 2022 r. (znak: V.7204.35.2015.ŁK) pragnę
poinformować, że sytuacja na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi jest
oczywiście monitorowana przez resort i stanowi przedmiot nieprzerwanej analizy prowadzonej
w

Ministerstwie

Klimatu

i

Środowiska,

między

innymi

w zakresie

możliwych

do wprowadzenia korzystnych rozwiązań dla wszystkich uczestników systemu, ze
szczególnym uwzględnieniem interesów obywateli. Ministerstwo Klimatu i Środowiska
otrzymuje i analizuje uwagi mieszkańców, gmin oraz przedsiębiorców dotyczące sytuacji na
rynku gospodarki odpadami i podejmuje działania w tym zakresie.
Co do podejmowanych działań należy zauważyć, że powołano Zespół doradczy do
spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami1, który składa się z
przedstawicieli różnych środowisk m. in. z ekspertów realizujących zadania z zakresu
gospodarki odpadami na poziomie rządowym, samorządowym, w ramach działalności
gospodarczej oraz naukowej. Zadaniem Zespołu jest kompleksowa analiza systemu gospodarki
odpadami, identyfikowanie aktualnych problemów oraz przedstawianie rekomendacji w
zakresie możliwych do wprowadzenia rozwiązań m.in. dotyczących kwestii naliczania opłat od
mieszkańców. Taka formuła współpracy przyspiesza uzyskiwanie informacji o aktualnych, ale
i potencjalnych problemach wskazywanych przez uczestników.
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(Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. z 2020 r. poz. 16 i 18 oraz z 2021 r. poz. 87).

W tym miejscu pragnę również zaznaczyć, iż w ramach tzw. Programu „Czystość Plus”,
w dniu 11 sierpnia 2021 r. uchwalono ustawę o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach, która
zawiera rozwiązania mające na celu ustabilizowanie cen za odbiór i zagospodarowanie
odpadów komunalnych. Ustawodawca ustawą tą wprowadził w między innymi art. 6j ustawy
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2 ust. 3f stanowiący,
że w przypadku wyboru metody naliczania opłaty od ilości zużytej wody opłata nie może
wynosić więcej niż 7,8% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę
ogółem – za gospodarstwo domowe, mający na celu uniknięcie nieproporcjonalnie dużego
obciążania mieszkańców opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przez
wyznaczenie górnej granicy tej opłaty. Wprowadzony został również art. 6r ust. 2da, który daje
gminie możliwość pokrywania części kosztów z innych środków własnych, w celu obniżenia
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub, gdy pozyskane z opłat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Celem zmian było między
innymi wyposażenie gminę w dodatkowe instrumenty, które umożliwią przyjęcie jak
najbardziej

efektywnego

i

dostosowanego

do

warunków

lokalnych

rozwiązania,

wykorzystywanego w ramach realizacji przez gminę jej zadań własnych zwłaszcza w obszarze
gospodarki odpadami komunalnymi.
Dodatkowo podkreślenia wymaga, iż w Ministerstwie Klimatu i Środowiska toczą się
prace ukierunkowane na ograniczenie wzrostu opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi poprzez zwiększenie realności realizowania zasady „zanieczyszczający płaci”.
Te prace, obejmują wdrożenie koncepcji gospodarki o obiegu zamkniętym, szeroko rozumianej
rozszerzonej odpowiedzialności producenta, co w efekcie powinno skutkować zmniejszeniem
się ilości odpadów, w szczególności tych, które trudno jest przetworzyć oraz wytworzenia
mechanizmów zmierzających do obniżenia kosztów systemu i jego lepszej wydajności.
Kluczowym jednak dla skuteczności rozwiązań w obszarze gospodarki opadami, tych zarówno
obecnie obowiązujących, jak i projektowanych, jest efektywne i skuteczne działanie władz
samorządowych.
W uzupełnieniu informuję, że przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach pozwalają samorządom objąć pomocą osoby ubogie bądź
starsze, które mogą mieć trudności z uiszczaniem opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów
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Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.

komunalnych. Wymagane w tym celu jest podjęcie przez radę gminy, stosownej uchwały
w której może zwolnić w całości lub w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w części
dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty uprawniającej do
świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia
12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369), lub rodziny
wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.
U. z 2020 r. poz. 1348 i 2400)3.
W przypadku jakichkolwiek dodatkowych wątpliwości lub wyjaśnień, pozostaję do
dyspozycji Pana Rzecznika.
Z poważaniem
Z up. Ministra

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/
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Art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

