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UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GORZYCE
z dnia 27 lutego 2020 r.
w sprawie wystąpienia z apelem do parlamentarzystów o podjęcie kompleksowych działań
zmierzających do zmiany obowiązujących przepisów prawa regulujących gospodarkę odpadami
komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506 ze zm.) uchwala się co następuje:
§ 1. Wystąpić z apelem do parlamentarzystów okręgu wyborczego nr 30 (wybory do Sejmu RP) i okręgu
wyborczego nr 72 (wybory do Senatu RP) o podjęcie kompleksowych działań zmierzających do zmiany
obowiązujących przepisów prawa regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi, którego treść stanowi
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Uchwałę przekazać posłom i senatorom z terenu okręgu wyborczego nr 30 (wybory do Sejmu RP)
i okręgu wyborczego nr 72 (wybory do Senatu RP).
§ 3. Wykonanie uchwały powierzyć Wójtowi Gminy Gorzyce.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Gorzyce
Piotr Wawrzyczny
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Załącznik do uchwały Nr ....................
Rady Gminy Gorzyce
z dnia 27 lutego 2020 r.
W ostatnim czasie obserwujemy w całej Polsce zaniepokojenie mieszkańców drastycznymi
podwyżkami opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (zwanej dalej opłatą). Problem ten, dotknął
także Gminę Gorzyce, gdzie od 1 stycznia 2020 r. obowiązuje stawka opłaty 28,50 zł od osoby w przypadku
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Rosnące koszty odbioru oraz zagospodarowania odpadów przekładają się na wzrost opłaty ponoszonej
przez mieszkańców. Od stycznia 2020 r. ceny przyjęcia odpadów na instalacji uległy zmianie, co m.in.
przełożyło się na podwyżkę opłat związanych z zagospodarowaniem odpadów. Istnieje uzasadniona obawa,
że koszty te w kolejnych latach będą jeszcze wyższe ze względu chociażby na obowiązki nałożone na
przedsiębiorstwa wykonujące zadania publiczne np. w sprawie przystosowania taboru do wymagań
wynikających z ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Rosnące płace minimalne
zapowiadane w kolejnych latach oraz wzrosty przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, ceny energii, to
kolejne obciążenia, które przełożą się na wzrost kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu.
Z problemami tego typu zmagają się wszystkie gminy w Polsce.
Mając na uwadze powagę problemu i brak możliwości jego rozwiązania na szczeblu samorządowym,
zwracamy się z apelem o podjęcie skutecznych działań legislacyjnych zmierzających do zmiany
obowiązujących przepisów prawa, regulujących gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Proponujemy rozważyć w szczególności następujące działania:
1. Przywrócić zapisy pozwalające radzie gminy samodzielnie decydować na terenach wiejskich
o częstotliwości odbioru bioodpadów. W chwili obecnej, gdzie przewiduje się obniżenie opłaty
za gospodarowanie odpadów w przypadku kompostownia bioodpadów, wzrost częstotliwości odbioru (nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie) jest dla gmin wiejskich niekorzystny i powoduje nieuzasadniony wzrost
kosztów. Powoduje to niezadowolenie mieszkańców, którzy muszą ponosić koszty nie oddając bioodpadów.
2. Podjąć działania mające na celu spowolnienie dynamiki wzrostu opłaty środowiskowej.
3. Wprowadzić możliwość zwolnienia z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w przypadku posiadania
źródła ciepła nie opartego na węglu (np. energia elektryczna, pompa ciepła, gaz itp.).
W chwili obecnej wszyscy mieszkańcy traktowani są jednakowo mimo, iż nie produkują frakcji odpadów
w postaci popiołu.
4. Wprowadzić pomoc Państwa w skupie surowców wtórnych i produktów przygotowanych do ponownego
użycia, w przypadku gdy na rynku brak innych możliwości ich oddania.
5. Zwiększyć skuteczność powrotu opakowań do producenta poprzez utworzenie skutecznego systemu
kaucyjnego, a także przygotowanie warunków prawnych do wprowadzenia odpowiedzialności producenta
zapewniającej w sposób realny wsparcie finansowe gminnych systemów gospodarowania odpadami, co być
może pozwoli na obniżkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczanymi przez właścicieli
nieruchomości ujętych w systemie.
6. Zaangażować wszystkich interesariuszy systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym
praktyków i ekspertów, w celu szybkiego reagowania na zmiany na rynku surowców wtórnych
i dostosowania przepisów do panujących warunków rynkowych.
7. Analizować przez ekspertów zgłaszane przez samorządy uwagi do procedowanych aktów
normatywnych, które mają wpływ na przyszły kształt systemu.
8. Podjąć działania mające na celu rozszerzenie możliwości termicznego przetwarzania odpadów
komunalnych.
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