STANOWISKO NR XVIII/2/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM
z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie trudnej sytuacji w gospodarce odpadami oraz potrzeby zmian ustawowych
dotyczących gospodarki odpadami

Na podstawie Rada Miejska w Makowie Mazowieckim wyraża swoje zaniepokojenie w związku
z problemami występującymi w zakresie funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Rosnące koszty odbioru i utylizacji odpadów komunalnych przekładają się na wzrost stawek, które ponosić
muszą mieszkańcy naszego Miasta. Zaistniała sytuacja jest przede wszystkim podyktowana wysokimi opłatami
za korzystanie ze środowiska ponoszonymi przez firmy, w tym za składowanie i magazynowanie odpadów
w instalacjach komunalnych. Nie jest to jedyna przyczyna takiego stanu rzeczy, ponieważ są nimi również:
niewystarczająca liczba instalacji komunalnych, brak konkurencyjności wśród firm zajmujących się odbiorem
i zagospodarowaniem odpadów oraz małe zaangażowanie producentów opakowań w ograniczenie rosnących
ilości odpadów. Rosnące ceny sprawiają, że mieszkańcy często nie są w stanie udźwignąć ciężaru ponoszenia
opłat i nie podają pełnych danych w deklaracjach o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. Doprowadza to do sytuacji w której drastycznie spada liczba osób zgłoszonych do odbioru
odpadów, natomiast odpadów z roku na rok przybywa i jest ich coraz więcej. Im mniejsza liczba osób
zadeklarowanych tym, przy wzrastającej ilości odpadów, większa opłata za odbiór i zagospodarowanie
odpadów. Brak narzędzi w przepisach prawnych umożliwiających weryfikację danych zawartych
w deklaracjach sprawia, że system zaczyna działać błędnie, że mieszkańcy podający rzetelne dane płacą za
tych, którzy informacji nie podają. W związku z powyższym Rada Miejska w Makowie Mazowieckim
postuluje o:
1) wprowadzenie mechanizmów prawnych regulujących stawki opłat za
poszczególnych frakcji odpadów obowiązujących w instalacjach komunalnych,

zagospodarowanie
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2) podjęcie działań w celu zmniejszenia dynamiki wzrostu opłaty środowiskowej,
3) zwiększenie skuteczności powrotu opakowań do producenta lub bezpośrednie obciążenie producentów
kosztami związanymi z ich recyklingiem,
4) zwiększenie nadzoru Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów nad instalacjami decydującymi
o wysokości opłat za zagospodarowanie odpadów,
5) zorganizowanie i sfinansowanie przez Ministerstwo Klimatu jednolitej, ogólnopolskiej akcji edukacji
ekologicznej mieszkańców w zakresie segregacji odpadów,
6) uruchomienie środków zewnętrznych dla samorządów na zakup urządzeń i materiałów przyczyniających
się do lepszej segregacji odpadów, a co za tym idzie do osiągnięcia lepszych wskaźników odzysku
i recyklingu. Rada Miejska w Makowie Mazowieckim upoważnia Przewodniczącego Rady do przekazania
niniejszego stanowiska:
1) Prezesowi Rady Ministrów,

2) Marszałkowi Senatu Rzeczypospolitej Polskiej,
3) Marszałkowi Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej,
4) Posłom i Senatorom z województwa mazowieckiego,

5) Ministrowi Klimatu,
6) Urzędowi Ochrony Konkurencji i Konsumentów,
7) Wojewodzie Mazowieckiemu,

Id: FC6832A7-0698-46AE-9A32-44A3DC229623. Podpisany

Strona 1

8) Samorządowi Województwa Mazowieckiego.

Przewodniczący Rady
Mie skiej
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Dapusz
Artur Miecznikowski
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