
Początek bieżącego roku
przyniósł wzrost opłat ponoszo−
nych przez mieszkańców za
odbiór odpadów komunalnych.
Stawki opłat wzrosły o około
90 %. Przykładowo spółka
"EKOREC" podwyższyła cenę
za odbiór jednego 110 litrowe−
go pojemnika z 9,00 zł na 17,49
zł. Podwyżki te były spowodo−
wane nowymi stawkami opłat
za umieszczanie odpadów na
składowiskach, wprowadzony−
mi rozporządzeniem Rady Mi−
nistrów z dnia 6 czerwca 2007 r.

Kiedy ochłonęliśmy już po
noworocznych podwyżkach,
w maju na stronach Minister−
stwa Środowiska pojawił się
projekt rozporządzenia w spra−
wie opłat za korzystanie ze śro−
dowiska. Projekt ten zakłada
wzrost jednostkowych stawek
opłat za umieszczanie odpadów
na składowisku. Tym razem za−
kładany wzrost opłat wynosi
ok. 30 %. Mające wejść w życie
od 1 stycznia 2009 rozporzą−
dzenie zakłada bowiem wzrost
opłaty z 75 zł do 100 zł za jed−
ną tonę odpadów kierowanych
na składowisko.

W uzasadnieniu projektu roz−
porządzenia głównymi kryte−
riami przyjętymi przy ustalaniu
wysokości stawek opłat za
umieszczanie odpadów na skła−
dowiskach są:

zobowiązania Polski wo−
bec Unii Europejskiej,

zgodność z celami Polity−
ki Ekologicznej Państwa oraz
Krajowym planem gospodarki
odpadami 2010,

klasyfikacja odpadu (nie−
bezpieczny, obojętny),

właściwości odpadów
oraz uciążliwość dla otoczenia,

różne koszty zewnętrzne
składowania odpadów w róż−
nym stopniu przetworzonych.

Według hierarchii postępo−
wania z odpadami (zawartej
w dyrektywie Parlamentu Euro−
pejskiego i Rady 2006/12/WE

z dnia 5 kwietnia 2006 r. o od−
padach, stanowiącej nadrzędny
instrument w kształtowaniu po−
lityki gospodarki odpadami
w Unii Europejskiej) składowa−
nie odpadów jest ostatnim i naj−
mniej pożądanym sposobem
postępowania z odpadami.
W celu umożliwienia podejmo−
wania działań w kierunku ogra−
niczania ilości powstających
odpadów, ich recyklingu oraz
odzysku, państwa członkow−
skie mają obowiązek stymulo−
wania rynku gospodarki odpa−
dami przy wykorzystaniu

wszelkich dostępnych instru−
mentów.

Podstawowym zadaniem jest
ograniczenie ilości powstają−
cych odpadów, zwiększenie ich
przerobu i odzysku.

W Polsce składuje się powy−
żej 90 %  wytwarzanych odpa−
dów komunalnych.

Do 2010 roku ilość ta musi
zmaleć do735 %, a do 2020 ro−
ku do 35 %.

Jak to osiągnąć?
Jak do tej pory żaden z do−

tychczas stosowanych w Pol−
sce instrumentów prawnych
(a w szczególności zakazy do−
tyczące umieszczania określo−
nego typu odpadów na składo−
wiskach; zmiany w zarządza−
niu gospodarką odpadami na
poszczególnych szczeblach ad−
ministracji rządowej i samorzą−
dowej; obowiązki nakładane na
władze samorządowe; dodat−
kowe uprawnienia dla gmin
i obowiązki nakładane na
przedsiębiorców) nie przyniósł
wymiernego efektu ekologicz−
nego. Odpady komunalne były

i są składowane w ilościach po−
wyżej 90 % w stosunku do ilo−
ści wytwarzanych. Natomiast
zgodnie z postanowieniami dy−
rektywy Rady 1999/31/WE
z dnia 26 kwietnia 1999 r.
w sprawie składowania odpa−
dów, Polska ma obowiązek
wprowadzić do 2010 r. takie
rozwiązania w zakresie gospo−
darowania odpadami, aby tylko
75 % odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji było
składowanych na składowi−
skach odpadów. Jednocześnie
do 2013 r. ilość ww. odpadów

musi być zmniejszona do 50%,
a do 2020 r. do 35% (w odnie−
sieniu do masy ww. odpadów
wytworzonych w 1995 r.).
Z powyższych danych wynika,
iż w 2010 r. Polska powinna
ograniczyć ilości składowa−
nych odpadów ulegających
biodegradacji do poziomu nie
więcej niż 3,2 mln ton, przy za−
kładanym poziomie wytwarza−
nia tych odpadów w ilości oko−
ło 5,5 mln ton,  natomiast
w 2013 r. do poziomu nie wię−
cej niż 2,2 mln ton. Dodatkowo
− zgodnie z dyrektywą Parla−
mentu Europejskiego i Rady
94/62/WE z dnia 20 grudnia
1994 r. w sprawie opakowań
i odpadów opakowaniowych −
musimy zapewnić osiągnięcie
w 2014 r. poziomu odzysku
60%, poziomu ogólnego recy−
klingu 55 %, a poziomu recy−
klingu − 60% wagowo dla
szkła, 60% wagowo dla papie−
ru i tektury, 50% wagowo dla
metali, 22,5% wagowo dla
tworzyw sztucznych oraz 15%
wagowo dla drewna,

Aby sprostać tym wymaga−
niom konieczne są działania
zmierzające do bezwzględnego
ograniczenia ilości składowa−
nych odpadów na rzecz ich go−
spodarczego wykorzystania,
oraz zwiększenia udziału recy−
klingu w ogólnym przetwarza−
niu odpadów.

Zdaniem twórców projektu
rozporządzenia podwyższone
stawki opłat za składowanie od−
padów mają spowodować
podwyższenie kosztów zarzą−
dzania składowiskami odpa−
dów i tym samym zwiększyć
konkurencyjność odzysku i re−
cyklingu w porównaniu do
składowania odpadów. Ponadto
większe opłaty marszałkowskie
mogą przyczynić się do realiza−
cji celu, jakim jest budowa in−
frastruktury gospodarki odpa−
dami, a w konsekwencji zapew−
nić:

zrealizowanie zadań wy−
znaczonych przez Unię Euro−
pejską w sprawie składowania
odpadów, 

osiągnięcie poziomów
odzysku i recyklingu nałożo−
nych na Polskę dyrektywą Par−
lamentu Europejskiego w spra−
wie opakowań i odpadów opa−
kowaniowych,

preferencje dla innych niż
składowanie metod zagospoda−
rowania odpadów,

zmniejszenie masy składo−
wanych odpadów komunalnych,
w tym zwłaszcza odpadów
w postaci nieprzetworzonej,

zredukowanie liczby skła−
dowisk odpadów innych niż
niebezpieczne i obojętne, na
których są składowane odpady
komunalne,

wyeliminowanie praktyki
nielegalnego składowania od−
padów.

Niestety wprowadzane zmia−
ny w przepisach prawnych jak
na razie uderzają jedynie w prze−
ciętnego mieszkańca. Składowi−
ska odpadów podnoszą bowiem
stawki opłaty za przyjęcie tony
odpadów, firmy świadczące
usługi zwiększają koszt świad−
czonych usług, a wzrost opłaty
marszałkowskiej musi w końcu
pokryć wytwórca odpadów. Pro−
blem gospodarki odpadami do−
tyczy zatem wszystkich obywa−
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Selekcjonowanie i odzysk surowców wtórnych jest ekonomiczną koniecznością

Czy śmieci znów zdrożeją?

Jednostkowe stawki opłat za umieszczenie odpadów
na składowisku.



teli, ponieważ każdy z nas śmie−
ci wytwarza.

Przeciętny mieszkaniec Lędzin
produkuje prawie trzy razy wię−
cej śmieci niż statystyczny mie−
szkaniec naszego województwa!

Zeszłoroczny wskaźnik wy−
twarzania odpadów w Lędzi−
nach wyniósł 0,673 tony/mie−
szkańca/rok i niestety jest pra−
wie trzykrotnie wyższy od śre−
dniej wojewódzkiej. W 2007
roku wytworzyliśmy 10 770,21
ton odpadów, z czego jedynie
502,32 ton,  tj 4,7 % została ze−
brana selektywnie.

Zwiększenie opłaty za skła−
dowanie niesegregowanych od−
padów komunalnych do 100
zł/tonę, zgodnie z uzasadnie−
niem projektu, jest podyktowa−
ne koniecznością realizacji celu
w gospodarce odpadami jakim
jest m.in. "segregacja u źródła".
W konsekwencji działanie to
ma przyczynić się do ogranicze−
nia ilości wytwarzanych odpa−
dów oraz poprawy opłacalności
odzysku, w tym recyklingu.

Obecnie w Lędzinach segre−
gacją objęte są jedynie budynki
jednorodzinne. Jednak i tu se−
gregacja nie do końca spełnia
swoje zadanie. Niejednokrotnie
do worków przeznaczonych do

segregacji odpadów wrzucamy
rzeczy, które nie powinny się
tam znaleźć. Przykładowo: do
worka na szkło wrzucamy słoi−
ki z nakrętką lub porcelanę. Źle
posegregowane odpady spra−
wiają, że potencjalny dochód ze
sprzedaży stłuczki szklanej za−
stępują koszty związane ze
składowaniem wstępnie pose−
gregowanego odpadu. A nieste−
ty, błędy popełniamy przy se−
gregacji wszystkich odpadów.

Najczęściej występującym
przy selektywnej zbiórce pro−
blemem jest zanieczyszczenie
surowców wtórnych innego ro−
dzaju odpadami. Często z nie−
doinformowania, niezrozumie−
nia lub po prostu lenistwa wrzu−
camy swoje odpady do nieod−
powiednich worków. Dlatego
w większości przypadków nie−
zbędne jest sortowanie wyse−
lekcjonowanych i zebranych
surowców w specjalnie do tego
celu przeznaczonej sortowni.

Wciąż nierozwiązanym pro−
blemem pozostaje selektywna
zbiórka odpadów komunalnych
w zabudowie wielorodzinnej.
Jakkolwiek mieszkańcy wyka−
zują zainteresowanie segregacją
odpadów, to spółdzielnie mie−
szkaniowe nie podejmują dzia−

łań, aby umożliwić mieszkań−
com prawidłową gospodarkę
odpadami. Gmina Lędziny reali−
zując swoje ustawowe obowiąz−
ki w "Regulaminie utrzymania
czystości i porządku na terenie
Gminy Lędziny" uchwalonym
w dniu 12 stycznia 2006 roku
nałożyła na właścicieli nierucho−
mości obowiązek selektywnego
gromadzenia odpadów (§ 8 pkt.
1 ww. regulaminu), a na przed−
siębiorców posiadających ze−
zwolenie na zbiórkę i transport
odpadów komunalnych obowią−
zek odbioru selektywnie zebra−
nych odpadów. W związku z po−
wyższym istnieją wszystkie ure−
gulowania prawne, aby system
selektywnej zbiórki odpadów

objął również zabudowę wielo−
rodzinną..

Prawidłowa realizacja polityki
gospodarki odpadami na pozio−
mie lokalnym i regionalnym mo−
że w znaczący sposób zminima−
lizować koszty po stronie wy−
twórców odpadów, a podwyżka
stawki za umieszczenie odpa−
dów na składowisku nie musi
oznaczać wprost podniesienia
stawek za odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nie−
ruchomości. Jednak należy sobie
zdawać sprawę, że wysokość ko−
sztów ponoszonych przez mie−
szkańców zależeć będzie od te−
go, czy będziemy segregować
nasze odpady i jak skutecznie bę−
dziemy to robić. /RZ/

Więcej informacji można zna-
leźć na stronie poświęconej ogra-
niczaniu niskiej emisji w Gminie
Lędziny pod adresem www.niska-
emisja.ledziny.pl, bezpośrednio
w Zespole ds. Likwidacji Niskiej
Emisji (Lędziny, ul. Lędzińska 47)
lub pod numerem telefonu (032)
216-65-11 do 13 wew. 25. /mj/
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WFOŚiGW w Katowicach
wyraził zgodę na udzielenie do-
finansowania III etapu Progra-
mu Likwidacji Niskiej Emisji
(PLNE) w Gminie Lędziny
w formie pożyczki w kwocie do
5.645.129,74 zł.

Od lipca 2008 do końca maja
2009 roku zmodernizowanych
zostanie 220 budynków, w tym

114 w wariancie podstawowym
oraz 63 w wariancie komple-
ksowym. W 43 budynkach bę-
dą kontynuowane zakresy prac
rozpoczętych w poprzednich
etapach. 

Dokładny zakres rzeczowy
wszystkich dotychczasowych
etapów, łącznie z aktualnym,
przedstawia tabela:

Likwidujemy niską emisję

NA NAJŁADNIESZY BALKON
I PRZYDOMOWY OGRÓD


