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STANOWISKO 

w sprawie wdrażania ustawy o porządku i czystości w gminach 

oraz naliczaniu nowego wymiaru opłat za wywóz śmieci

Samorządowcy  reprezentujący   SLD,  na  wszystkich  szczeblach  administracji 
samorządowej,  od  wielu  miesięcy  zwracali  uwagę  na  szereg  niebezpieczeństw 
wynikających z nowelizacji ustawy o porządku i czystości w gminach oraz naliczaniu 
nowego  wymiaru  opłat  za  wywóz  śmieci.  Zwracaliśmy  uwagę  iż  sposób 
wprowadzania  tej  ustawy,  brak  dialogu  z  samorządami  może  spowodować wiele 
problemów  a  szczytne  cele  zakładane  przez  ustawodawcę  mogą  pozostać  tylko 
pobożnymi życzeniami.

Dziś w przededniu wejścia w życie tychże  nowych rozwiązań nasze obawy niestety 
się potwierdzają. W wielu gminach trwa proces wyłaniania podmiotów odbierających 
odpady a przykład Warszawy w sposób najbardziej jaskrawy pokazuje ze może on 
zakończyć  się  fiaskiem.  Często  wybór  nowych  podmiotów  związany  jest  z 
pogorszeniem standardów świadczonych  usług  jak  i  wzrostem cen.  Powoduje  to 
dodatkowe  obciążenia  dla  mieszkańców  gmin  wyraźnie  nie  doinformowanych 
zarówno  jeśli  chodzi  o  podstawowe  cele  wdrażanej  ustawy  jak  i  sposób 
funkcjonowania w tym nowym systemie po 1 lipca bieżącego roku. Konsekwencją 
jest również uszczuplanie, i jak już nadwerężonych, budżetów domowych. 

To niestety pokazuje iż brak było współpracy na linii rząd - samorząd . Po raz kolejny 
mamy  przykład  obciążania  gmin  dodatkowymi  zadaniami  bez  odpowiedniego 
przygotowania  merytorycznego  jak  i  polityki  informacyjnej  na  czym  tylko  cierpią 
mieszkańcy którzy nie wiedzą gdzie jak i za ile będą utylizować swoje odpady.

Wyrażaliśmy również  nasze obawy co do funkcjonowania zakładów komunalnych 
zajmujących  się  wywozem  odpadów  często  dokapitalizowanych  z  budżetów 
gminnych. Wyraziliśmy,  przygotowując ustawowe poprawki nasze intencje, aby te 
jednostki w trosce o miejsca pracy i jakość usług mogły dalej wykonywać te zadania 
bez  konieczności  ogłaszania  przetargów.  Niestety  również  to  rozwiązanie  nie 
znalazło poparcia w koalicji PO-PSL.

Częste  były  również  przypadki   przyjmowania  wojewódzkich  planów  gospodarki 
odpadami i podziału na strefy wraz z ustanowieniem RIPOK bez dogłębnej analizy 
ekonomicznej  ze  szczególnym  uwzględnieniem  kosztów  ponoszonych  przez 
mieszkańców gmin. 
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Doprowadziło  to do sytuacji kuriozalnych gdzie odpady produkowane w danej gminie 
musza  być  wywożone  o  kilkadziesiąt  kilometrów  dalej  mimo  funkcjonowania  w 
pobliżu  RIPOK  do  którego  wywożone  były  obecnie  odpady  komunalne.  Takie 
działania mogą spowodować że zamiast poprawy stanu naszego środowiska coraz 
więcej powstawać będzie nielegalnych wysypisk śmieci

W tej sytuacji będziemy monitorować sposób wprowadzania ustawy ze szczególnym 
uwzględnieniem kosztów społecznych ponoszonych przez mieszkańców gmin.

Wykorzystując narzędzia jakimi dysponują Radni Województw będziemy prowadzili 
monitoring przyznawania statusów Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów 
Komunalnych  ich  efektywnego  wykorzystywania  oraz  prowadzonej  polityki 
informacyjnej. W przypadku stwierdzenia istotnych uchybień w funkcjonowaniu tego 
systemu będziemy wnosić do Klubu Parlamentarnego SLD o wdrożenie procedury 
legislacyjnej dotyczącej nowelizacji ustawy

Uchwała Rady Krajowej SLD
w sprawie Stanowiska Konwentu Przewodniczących

Klubów Radnych SLD Sejmików Województw do tzw. ustawy śmieciowej

Rada Krajowa Sojuszu Lewicy Demokratycznej przyjmuje do wiadomości i potwierdza 

STANOWISKO w sprawie wdrażania ustawy o porządku i czystości w gminach oraz naliczaniu  

nowego wymiaru opłat za wywóz śmieci przyjęte 11 czerwca 2013 r. na spotkaniu Konwentu 
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