
 

 

UCHWAŁA Nr LII/304/18 

Rady Gminy Somianka 

z dnia 24 sierpnia 2018 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia apelu do centralnych organów administracji państwowej 

o podjęcie niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami  
 

 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 i poz. 1000) uchwala się, co następuje:  

  

 

§ 1. Przyjmuje się apel do Posłów i Senatorów Rzeczpospolitej Polskiej 

o podjęcie niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami.  
 

§ 2. Treść apelu stanowi załącznik do uchwały.  
 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.  
 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

Przewodniczący  

   Rady Gminy  

 

    /-/ Krzysztof Jan Rakowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik do Uchwały Nr LII/304/18  

Rady Gminy Somianka  

z dnia 24 sierpnia 2018 r.  

 

 

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej 

  

Marszałek  

Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej 

  

Marszałek  

Senatu Rzeczpospolitej Polskiej 

  

Prezes Rady Ministrów  

 

 

APEL 

o podjęcie niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami 

 

 

§ 1. Rada Gminy Somianka apeluje do Państwa Posłów i Senatorów Rzeczpospolitej 

Polskiej o podjęcie niezwłocznych działań na rynku gospodarowania odpadami.  

§ 2. Poparcie stanowiska, o którym mowa w § 1 zawarte zostało w uzasadnieniu.  

§ 3.  Rada upoważnia Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania niniejszego 

stanowiska do: 

1) Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej; 

 

2) Marszałek Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej; 

 

3) Marszałek Senatu Rzeczpospolitej Polskiej; 

 

4) Prezes Rady Ministrów. 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

/-/ Krzysztof Jan Rakowski 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

W związku ze znacznym wzrostem kosztów gospodarki odpadami komunalnymi Rada 

Gminy Somianka zwraca się z prośbą do Ministra Środowiska o skontrolowanie i regulacje 

rynku gospodarki odpadami komunalnymi oraz publiczną debatę z udziałem samorządowców. 

Windujące w górę ceny mają negatywny wpływ na finanse gminy oraz gospodarstw domowych 

naszych mieszkańców.   

Analizując koszty i stawki należy pamiętać, że ustawodawca nałożył na samorządy 

obowiązek samofinasowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gminy ani nie mogą 

zarabiać na opłatach za odbiór odpadów ani nie mogą do tego systemu dopłacać z innych 

środków budżetowych - całość opłat zbieranych przez gminę ma finansować wyłącznie 

i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Wobec rosnących kosztów gminy 

muszą albo podnosić stawki za odbiór odpadów albo doraźnie przesuwać środki aby opóźnić 

obciążenie dla mieszkańców. 

Wzrost kosztów wynika z wielu czynników, na które rząd i ustawodawca ma wpływ. 

Jednym z nich są rosnące koszty odbioru odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych, które mają monopol na lokalnych rynkach. Obowiązuje rejonizacja 

RIPOK, która uniemożliwia gminom wybór konkurencyjnej oferty odbioru odpadów. Rosną 

opłaty marszałkowskie oraz koszty utylizacji odpadów selektywnych. 

W konsekwencji gminy nie mają możliwości uzyskania korzystnej ceny za wywóz 

odpadów. Gmina Somianka organizując przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych  miała nadzieję (podobnie jak inne samorządy) na obniżenie oferowanych cen na 

wykonanie tego zadania. Przewidujemy, że Gmina Somianka w 2019 roku będzie zmuszona do 

podniesienia stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów aż o ok. 40%.  

Ustawodawca i rząd mogą zahamować ten niepokojący wzrost cen poprzez regulację 

rynku gospodarki odpadami, tak jak regulowane są rynki dostaw gazu czy energii elektrycznej. 

Bez takich regulacji i poprzedzającej ich debaty obecne warunki mogą w przyszłości sprzyjać 

dalszej monopolizacji rynku gospodarki odpadami i zmowom cenowym. Apelujemy o zajęcie 

się tym problemem oraz o konsultacje z samorządami dotyczące propozycji rozwiązania 

problemu wzrostu kosztów odbioru odpadów od naszych mieszkańców.  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

/-/ Krzysztof Jan Rakowski 

 

 

 

 

 

 

 



APEL  

Rady Gminy Somianka 

z dnia …………….. 2018 r. 

 
 

do centralnych organów administracji państwowej w sprawie podjęcia niezwłocznych 

działań na rynku gospodarowania odpadami 

 

W związku ze znacznym wzrostem kosztów gospodarki odpadami komunalnymi Rada 

Gminy Somianka zwraca się z apelem do Ministra Środowiska o skonrolowanie i regulacje 

rynku gospodarki odpadami komunalnymi oraz publiczną debate z udziałem samorządowców. 

Windujące w górę ceny mają negatywny wpływ na finase gminy oraz gospodarstw domowych 

naszych mieszkańców.   

Analizując koszty i stawki należy pamiętać, że ustawodawca nałożył na samorządy 

obowiązek samofinasowania się systemu odbioru odpadów. Oznacza to, że gminy ani nie mogą 

zarabiać na opłatach za odbiór odpadów ani nie mogą do tego systemu dopłacać z innych 

środków budżetowych - całość opłat zbieranych przez gminę ma finansować wyłącznie 

i w pełni koszty funkcjonowania systemu odbioru odpadów. Wobec rosnących kosztów gminy 

muszą albo podnosić stawki za odbiór odpadów albo doraźnie przesuwać środki aby opóźnić 

obciążenie dla mieszkańców. 

Wzrost kosztów wynika z wielu czynników, na które rząd i ustawodawca ma wpływ. 

Jednym z nich są rosnące koszty odbioru odpadów w Regionalnych Instalacjach Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych, które mają monopol na lokalnych rynkach. Obowiązuje rejonizacja 

RIPOK, która unimożliwia gminom wybór konkurencyjnej oferty odbioru odpadów. Rosną 

opłaty marszałkowskie oraz koszty utywizacji odpadów selektywnych. 

W konsekwencji gminy nie mają możliwości uzyskania korzystnej ceny za wywóz 

odpadów. Gmina Somianka organizując przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych  miała nadzieję (podobnie jak inne samorządy) na obniżenie oferowanych cen na 

wykonanie tego zadania. Najkorzystniejsza oferta zmusza Gminę do podniesienia stawki za 

odbiór i zagospodarowanie odpadów aż o ....%  

Ustawodawca i rząd mogą zahamować ten niepokojący wzrost cen poprzez regulację 

rynku gospodarki odpadami, tak jak regulowane są rynki dostaw gazu czy energii elektrycznej. 

Bez takich regulacji i poprzedzającej ich debaty obecne warunki mogą w przyszłości sprzyjać 

dalszej monopolizacji rynku gospodarki odpadami i zmowom cenowym. Apelujemy o zajęcie 

się tym problemem oraz o konsultacje z samorządami dotyczące propozycji rozwiązania 

problemu wzrostu kosztów odbioru odpadów od naszych mieszkańców.  

 

Przewodniczący Rady Gminy  

 

Krzysztof Jan Rakowski 


