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Warszawa, 23.01.2013 
 

Stanowisko Polskiego Związku Przetwórców Tworzyw Sztucznych 
w/s ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
 
Polski Związek Przetwórców Tworzyw Sztucznych jest żywotnie zainteresowany 
poprawą poziomów selekcji i recyklingu odpadów komunalnych w tym przede 
wszystkim odpadów tworzyw sztucznych.  
Środowisko  przetwórców tworzyw sztucznych jest szczególnie zainteresowane tym  
zagadnieniem nie tylko ze względu na fakt, że niekontrolowane odpady trafiając do 
środowiska negatywnie wpływają na wizerunek branży, ale również nie dają 
możliwości ich wykorzystania w produkcji. Poziom podaży surowców z odzysku może 
pozytywnie wpłynąć na ogólny poziom cen surowców  niezbędnych dla przetwórców.  
Mając na uwadze powyższe zgłaszamy następujące postulaty do obecnej ustawy o 
czystości i porządku w gminach : 
 
I Propozycje systemowe. 
 
1/Proponujemy rozdzielenie kwestii odbioru odpadów oraz ich zagospodarowania. 
Korzystając z uregulowań obecnej ustawy gminy mają możliwość organizowania 
przetargów wyłącznie na odbiór odpadów, jednakże jest mało prawdopodobne, aby 
korzystały z tej możliwości. Z punktu widzenia władz gminnych wygodniej jest załatwić 
organizację zagospodarowania odpadów jednym przetargiem. Trwałe rozdzielenie 
tych dwu elementów daje  możliwość uczestniczenia w przetargu wszystkim 
podmiotom zajmującym się odbiorem odpadów i nie faworyzuje tych, którzy posiadają 
obok systemu odbioru, także  instalacje zagospodarowania odpadów.   
2/W nawiązaniu do punktu 1 ceny oferowane w przetargach powinny zawierać cenę 
za odbiór odpadów oraz minimalną cenę RIPOK z danego regionu. W konsekwencji 
proponujemy, aby ceny zagospodarowania 1 tony odpadów przez RIPOK podawane 
były do wiadomości publicznej, co wykluczy przypadki , w których oferowano cenę na 
odbiór i zagospodarowanie odpadów niższą niż aktualna cena zagospodarowania 
odpadów przez RIPOK. Aby zwiększyć efektywność sytemu obszarem, który  
obejmuje możliwość przekazania odpadów do zagospodarowania odpadów w naszej 
ocenie powinno być województwo. 
3/Obecne negatywne sygnały wskazują także na absolutną konieczność uszczelnienia 
systemu odbioru i zagospodarowania odpadów. Jedynym sposobem wydaje się 
wzmocnienie kontroli przepływu odpadów od mieszkańców do RIPOK. PZPTS 
postuluje stworzenie „policji ekologicznej”, która uniemożliwiłaby wywożenie 
nieczystości na nielegalne składowiska oraz inne miejsca do tego nieprzeznaczone 
oraz miałaby możliwość kontroli przedsiębiorstw odbierających odpady. W związku z 
tym ,że ceny zagospodarowania przez RIPOK są istotnym elementem kosztu 
przedsiębiorstw odbierających odpady można się spodziewać, że niektóre z nich 
podejmą próbę obniżenia kosztów w sposób niezgodny z intencjami ustawodawcy. 
Nowe regulacje prawne mają na celu przede wszystkim poprawę gospodarki 
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odpadami i istotne obniżenie poziomów składowania odpadów, wobec tego należy 
uważnie monitorować przepływ odpadów, aby osiągnąć wymagane efekty. 
 
II Propozycje formułowania przetargów. 
 
1/W województwach istnieje obecnie różny poziom nasilenia i poziomu 
technologicznego instalacji RIPOK. Dodatkowo instalacje bardziej zaawansowane 
technologicznie mają wyższe koszty zagospodarowania odpadów ,wobec tego 
niekonkurencyjne ceny. W naszej ocenie te RIPOK, gdzie frakcja odpadów 
zmieszanych pozostałych po procesie selekcji i przerobu jest najniższa powinny być 
dodatkowo premiowane.  
2//Na obszarach miejskich w obrębie budownictwa wielorodzinnego problem 
selektywnej zbiórki odpadów wymaga znacznie większej dbałości i organizacji niż tam 
gdzie znajduje się budownictwo jednorodzinne. Doświadczenia krajów o wysokim 
poziomie zagospodarowania odpadów wskazują, że  niezbędne jest umieszczanie w 
sąsiedztwie  bloków mieszkalnych tzw. dzwonów na selektywne odpady tzn. papier, 
tworzywo, szkło, gdzie mieszkańcy mogą bezpośrednio wrzucać tego rodzaju odpady. 
Pozostałe odpady powinny być rozdzielone na frakcje suche i mokre. Wymaga to 
także sformułowania w przetargu. 
 
PZPTS jest świadom faktu, że zagospodarowanie odpadów pociąga za sobą 
niezbędne koszty organizacji sytemu. Tym bardziej patrzymy z  niepokojem na obecną 
sytuację, gdzie ceny funkcjonujące za odbiór odpadów z poprzedniego systemu 
zagospodarowania odpadów, uznanego za nieskuteczny, obecnie są często  
zastępowane niższymi cenami ustanowionymi w przetargach. Trudno uwierzyć, że 
koszty funkcjonowania wadliwego sytemu da się zastąpić niższymi kosztami systemu 
dobrego. Wobec tego poprawki do ustawy wydają się niezbędne . 
 
 
 
Dodatkowych informacji udziela: 
 
Robert Szyman -  Dyrektor Generalny PZPTS 
tel. 603 626 656 ( mail jak w stopce) 
 

 

 

 

 

 

 

       


