
STANOWISKO NR 22/XXVIII/2021 

RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 29 kwietnia 2021 r. 

 

w sprawie konieczności podjęcia przez Rząd RP pilnych działań legislacyj-

nych dot. Rozszerzonej Odpowiedzialności Producenta w celu obniżenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
 
 

W związku z lawinowo rosnącymi kosztami gospodarki odpadami komunalnymi 

i brakiem jakichkolwiek prognoz zapowiadających poprawę sytuacji w tym sektorze, ape-

lujemy do Rządu RP o wsparcie samorządów i pilne podjęcie działań legislacyjnych, które 

spowodują zmniejszenie tak drastycznych obciążeń finansowych dla mieszkańców. 

Zgodnie z obowiązującym ustawodawstwem krajowym w obszarze gospodarki od-

padami, Miasto Lublin wprowadziło terminowo wymagane przepisami rozwiązana w zakre-

sie selektywnej zbiórki odpadów, jak i recyklingu, edukując mieszkańców i przekonując ich 

o celowości tych działań. Zaangażowanie mieszkańców Lublina, mimo niedogodności 

związanych z koniecznością segregacji wielu frakcji odpadów jest ogromne, o czym świad-

czą wysokie osiągane poziomy recyklingu, np. w roku 2020 poziom recyklingu i przygoto-

wania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła dla Lublina wynosił 85,12% przy wymaganym poziomie 50%. 

Podkreślamy także, że zapowiadane przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

zmiany legislacyjne dotyczące rezygnacji z zasady samobilansowania systemu gospodarki 

odpadami, absolutnie nie rozwiązują problemu i nie zmniejszają kosztów systemu, a są 

jedynie przerzuceniem odpowiedzialności na gminy, co w konsekwencji obciąży Mieszkań-

ców Lublina i inne wspólnoty samorządowe. 

W związku z tym, że Unia Europejska zobligowała Polskę do wprowadzenia Roz-

szerzonej Odpowiedzialności Producenta apelujemy do Rządu RP o pilne działania legi-

slacyjne dotyczące określenia zasad finansowania systemu gospodarowania odpadami, 

wypracowane wspólnie z samorządami. Dziś podmioty wytwarzające produkty w opa-

kowaniach, z których powstają odpady, nie ponoszą żadnych kosztów ich zagospo-

darowania, są zaś nimi obciążani mieszkańcy polskich miast, miasteczek i wsi. 

Takiego systemu nie można nazwać sprawiedliwym, dlatego apelujemy o jak 

najszybszą jego zmianę i wprowadzenie skutecznych rozwiązań prawnych, zbieżnych 

z tymi już stosowanymi w innych krajach UE. 

Dzięki wprowadzeniu mechanizmu zasilenia gminnych systemów gospodarki odpa-

dami ze środków pozyskanych w ramach instrumentu Rozszerzonej Odpowiedzialności 

Producenta zyskamy podwójnie: zmniejszając ilość wytwarzanych odpadów oraz pomniej-

szając koszty gospodarowania odpadami, co powinno przełożyć się bezpośrednio na 

zmniejszenie opłat ponoszonych przez naszych mieszkańców. 

 

Przewodniczący 

Rady Miasta Lublin 

 

/-/ Jarosław Pakuła 


