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INTERPELACJA

Szanowny Panie Ministrze,

Działając na podstawie ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora art.14 
ust 1 pkt.7 z dnia 9 maja 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 73 poz. 350 z późniejszymi 
zmianami), oraz art. 191-193 Regulaminu Sejmu zwracam się do Pana w sprawie 
opłat za odpady komunalne naliczane przedsiębiorcom, niewytwarzających 

poszczególnych frakcji odpadów.

Do naszych biur poselskich zgłaszają się coraz częściej drobni przedsiębiorcy 
nadmiernie i niesprawiedliwie ich zdaniem obciążeni koniecznością ponoszenia 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, których nie wytwarzają (np. 
bioodpady, tworzywa sztuczne lub szkło).



Na swoje interwencje kierowane do samorządu otrzymują jedynie
odpowiedź, że jest to wymóg ustawowy i niczego w tej sprawie nie można zrobić

 bez zmiany przepisów. Kwestie bowiem wymagań co do obowiązku segregacji
 dotyczących poszczególnych frakcji odpadów komunalnych określone zostały w 

 ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  oraz w rozporządzeniu
Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów, jak również w aktach prawa miejscowego
(regulaminy utrzymania czystości i porządku w gminie), które muszą być z nimi
zgodne. 

Jednak w ocenie przedsiębiorców sytuacja, w której ponoszą koszty za 
zagospodarowanie odpadów, których nie wytwarzają jest nie tylko 
niesprawiedliwa ale też sprzeczna z najważniejszą zasadą w polityce dot. 
gospodarki odpadami tj. jest dążeniem  i premiowaniem ograniczania czy wręcz 
unikania wytwarzania odpadów, a nie karanie za to nieuzasadnioną opłatą.

W związku z powyższym zwracam się o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Czy ministerstwo rozważa taki kierunek zmian i nowelizację ustawy o
utrzymaniu czystości  i porządku w gminach , aby przedsiębiorcy, którzy nie
wytwarzają danej frakcji odpadów nie byli zmuszani przepisami prawa do
ponoszenia za nie opłat? Jeśli takie prace nad nowelizacją ustawy są
prowadzone to kiedy realnie nowe przepisy wejdą w życie?

2. Czy ministerstwo dopuszcza by takie regulacje dotyczące opłat tylko za
niektóre frakcje odpadów, tj. te wytwarzane przez przedsiębiorców, mogą w
swoich aktach prawa miejscowego wprowadzać samorządy?

Proszę o pilną odpowiedź

Z poważaniem,

Gabriela Lenartowicz
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