
Stanowisko Komisji Środowiska Senatu RP w sprawie systemu gospodarowania
odpadami.

Do senackiej Komisji Środowiska napływają interwencje organizacji ekologicznych oraz
obywateli zaniepokojonych stanem gospodarowania odpadami w naszym kraju.

Komisja na kilku  posiedzeniach poświęconych zagadnieniom gospodarowania odpadami
zapoznała się z obowiązującymi aktami prawnymi w tym zakresie, zobowiązaniami jakie przyjęła
Polska w obszarze gospodarki odpadami w wyniku akcesji do Unii Europejskiej oraz „Polityką
Ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016”, „Krajowym Planem
Gospodarki Odpadami do roku 2010” , a także wysłuchała opinii ekspertów i praktyków zajmujących
się problematyką segregacji, recyklingu, odzysku i spalania odpadów.

W wymienionych dokumentach Polska zobowiązała się do osiągnięcia określonych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów oraz ograniczenia ilości odpadów biodegradowalnych kierowanych do
składowania.

Komisja z niepokojem obserwuje, że realizowany obecnie system gospodarowania odpadami
komunalnymi nie przyczynił się do osiągnięcia wymaganych rezultatów, a prostą drogą prowadzi to
do dramatycznej sytuacji w zakresie terminowego wykonania przyjętych przez Polskę zobowiązań. Za
niewypełnienie zobowiązań grożą Polsce wysokie kary finansowe. Zagrożone jest także efektywne
wydatkowanie środków unijnych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami.

W tej sytuacji Komisja stwierdza, iż niezbędne jest natychmiastowe wprowadzenie zmian w
systemie gospodarowania odpadami i uznaje za konieczne:

 szybką implementację unijnych zasad systemowych zarządzania gospodarką odpadami
komunalnymi,

 przejęcie przez samorządy (gminy) faktycznego władztwa nad strumieniami odpadów
komunalnych i wyposażenie ich w odpowiednie instrumenty finansowe,

 stworzenie niezbędnych struktur organizacyjnych (międzygminnych) dla prawidłowej organizacji
gospodarki odpadami komunalnymi (zgodnie z zapisami dyrektywy Parlamentu Europejskiego i
Rady 2008/98/WE z dn. 19 listopada 2008r. w sprawie odpadów),

 rozważenie możliwości przejęcia kontroli nad całą gospodarką odpadami przez jeden resort (przy
pozostawieniu odpowiedzialności resortowej w obecnym kształcie ).

Komisja uważa również za niezbędne zintensyfikowanie działań zmierzających do:

 budowy regionalnych zakładów zagospodarowania odpadów, zgodnie z założeniami KPGO 2010,
w tym budowy regionalnych składowisk odpadów komunalnych, jako integralnych elementów
zakładów zagospodarowania odpadów,

 stworzenia warunków prawnych, ekonomicznych i organizacyjnych dla wybudowania zakładów
do termicznego oraz biologicznego przekształcania odpadów komunalnych z odzyskiem energii i
tym samym ograniczenie ilości składowanych odpadów biodegradowalnych,

 rozwoju selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych.
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