
UCHWAŁA NR XXVIII/591/2021 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 15 lipca 2021 r. 

w sprawie wystąpienia do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska z apelem 
w sprawie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 1, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U.z 2020 r. 
poz. 713 z późn. zm.), na wniosek Prezydenta Miasta oraz Komisji Gospodarki Komunalnej 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Wystąpić do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska z apelem w sprawie kosztów 
funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stanowiącym załącznik do uchwały. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady Miasta do przekazania uchwały Prezesowi Rady Ministrów, 
Ministrowi Klimatu i Środowiska oraz Wojewodzie Śląskiemu. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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Załącznik do uchwały Nr XXVIII/591/2021 

Rady Miasta Gliwice 

z dnia 15 lipca 2021 r. 

APEL 
Rady Miasta Gliwice do Prezesa Rady Ministrów oraz Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie 

kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Dobrze funkcjonujący system gospodarki odpadami w kraju jest sumą dobrze i sprawnie funkcjonujących 
lokalnych systemów gospodarki odpadami, do utworzenia których zostały zobligowane gminy. Do realizacji 
tego ustawowego obowiązku gminy muszą otrzymać ramy funkcjonalno-prawne w postaci wydolnego 
i kompleksowego rynku odpadowego wraz z odpowiednią infrastrukturą – z jednej strony oraz przejrzystych 
zasad w formie przemyślanego i stabilnego prawa, zapewniającego gminom możliwość realizacji nałożonych 
na nie obowiązków – z drugiej. I, jak wielokrotnie było podkreślane, z powodów zarówno merytorycznych, jak 
i praktycznych, zamiast kolejnej nowelizacji zasadne jest napisanie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach od nowa. 

Planowane zmiany w zakresie wprowadzenia nowych zasad obliczania poziomów segregacji w kolejnych 
latach w drodze etapowania oraz odejście od restrykcyjnych rozwiązań dotyczących termicznego 
przekształcania odpadów to zmiany jednych z wielu czynników stale rosnących kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. W naszej ocenie braki legislacyjne nadal występują 
w zakresie: 

- stworzenia sieci instalacji do zagospodarowania odpadów każdego rodzaju, 

- zapewnienia funkcjonowania rynku zbytu produktów powstających z odpadów w instalacjach przetwarzania 
odpadów, 

- ustalenia wysokości i sposobu redystrybucji środków finansowych z kar i opłat, w tym m.in. obniżenie opłaty 
za składowanie odpadów - tzw. opłaty marszałkowskiej, pełne finansowanie usuwania przez gminy 
porzuconych odpadów niebezpiecznych z opłat za korzystanie ze środowiska, 

- ustalenia odpowiedniej wysokości i redystrybucji środków z systemu rozszerzonej odpowiedzialności 
producenta (ROP), 

- urealnienia zasad wydawania zezwoleń na przetwarzanie, transport czy magazynowanie odpadów wraz 
z kontrolą tej działalności, 

- wprowadzenia zasady finansowania systemów gospodarki odpadami zgodnie z regułą „zanieczyszczający 
płaci” - zakazującej wprost dopłacania do nich z budżetów gminnych. 

W dniu 24 listopada 2020 r. weszło w życie Zarządzenie Ministra Klimatu i Środowiska z dnia 23 listopada 
2020 r. w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki 
odpadami, umożliwiające współpracę Ministerstwa i korporacji samorządowych, mającą na celu wypracowanie 
kompleksowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami, obejmujące głównie zagadnienia dotyczące: 

- usprawnienia selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

- umożliwienia osiągania wymaganych przepisami Unii Europejskiej poziomów przygotowania do ponownego 
użycia i recyklingu, 

- obniżenia kosztów funkcjonowania i usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami 
komunalnymi, 

- systemów Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta (ROP), w tym dokonanie analizy możliwości objęcia 
systemem ROP kolejnych grup produktów, 

- opracowania rekomendacji i rozwiązań prawnych w zakresie wykorzystania bioodpadów do produkcji 
nawozów i środków poprawiających właściwości gleby, 

- wspierania zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym odpadów żywności, a także ponownego użycia 
produktów. 
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Apelujemy więc do Rządu i Parlamentu RP o pilne uregulowanie elementów obowiązującego systemu 
gospodarki odpadami oraz przejrzyste uregulowanie wszystkich niezbędnych zagadnień gospodarki odpadami 
komunalnymi. 
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