
UCHWAlA NR XV.l03.2019 

RADY GMINY BABOSZEWO 

z dnia 30 grudnia 2019 r. 

w sprawie przyjllcia stanowiska dotyczCjcego trudnej sytuacji w gospodarce odpadami w 

Gminie Baboszewo oraz potrzeby zmian ustawowych dotyczCjcych gospodarki odpadami. 

Na podstawie art. 18 ust. I ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorzqdzie gminnym (Oz. U z 

2019 r poz. 506), art. 7 Konstytucji RP oraz § 9 ust. uchwaly Nr X1I1.81.2019 z dnia 30.10.2019 r w sprawie 

uchwalenia Statutu Gminy Baboszewo (Oz. U Woj. Maz. Poz. 14690 z dnia 10.12.2019 r.) Rada Gminy 

Baboszewo postanawia co nastllPuje : 

§ 1 

Rada Gminy Baboszewo wyraia zaniepokojenie problemami wystE:pujqcymi w zakresie funkcjonowania 

systemu gospodarki odpadami komunalnymi . Orastycznie rosnqce koszty odbioru i utylizacji odpad6w 

przekladajq siE: na oplaty ponoszone przez mieszkanc6w . Wplyw na taki stan rzeczy ma m.in . brak 

konkurencyjnosci wsr6d firm zajmujqcych siE: wywozem i zagospodarowaniem odpad6w, 

niewystarczajqca liczba Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpad6w Komunalnych. 

W wyniku zorganizowanego przetargu zostala ustalona nowa , bardzo wysoka cena (pomimo, ie 
dotyczqca tego samego zakresu uslug, realizowanych na tym samym obszarze) zaproponowana przez 

oferenta , postawita wladze gminy oraz jej mieszkanc6w w bardzo trudnej sytuacji . Sytuacja taka ma 

miejsce takie w innych samorzqdach , kt6rych wladze i mieszkancy jui musialy albo za chwilE: bE:dq 

musialy siE: zmierzyc. Ootowanie przez gminE: odbioru odpad6w komunalnych z budietu gminy , nie jest 

moiliwe gdyi nie pozwalajq na to przepisy ustawy 0 utrzymaniu w czystosci i porzqdku w gminach, kt6re 

zakladajq samofinansowanie siE: gminnej gospodarki odpadami. W zwiqzku z powyiszym Rada Gminy 

Baboszewo apeluje: 

- 0 umoiliwienie kierowania zmieszanych odpad6w komunalnych poza region wyznaczony przez 

Samorzqd Wojew6dztwa , w sytuacji ograniczonych moiliwosci RIPOK w danych regionie; 

- 0 ustalenie ram prawnych, kt6re pozwol'l na okreslenie g6rnych stawek oplaty za zagospodarowanie 

1 mg poszczeg61nych frakcji odpad6w komunalnych obowi'lzuj'lcych w RIPOK; 

o podjE:cie dzialan w celu spowolnienia dynamiki wzrostu oplaty marszalkowskiej; 

o umoiliwienie gminom tworzenia wsp6lnych, z innymi samorzqdami, Regionalnych Instalacji 

Przetwarzania Odpad6w Komunalnych z moiliwie uproszczonq procedurq ; 

- 0 wprowadzenie efektywnego systemu rozszerzonej odpowiedzialnosci producenta (ROP) , 0 kt6rej 

mowa w dyrektywie Parlamentu Europejskiego i RAOY 2008/98 WE w sprawie odpad6w, dla odpad6w 

opakowaniowych poprzez zwiE:kszenie skutecznosci powrotu opakowan do producenta, tak aby 

wysokosc wklad6w finansowych placonych przez producenta pokrywala koszty gospodarowania 

odpadami dla producent6w wprowadzanych przez nich na rynek . W tym koszty zwiqzane z selektywn'l 

zbi6rkq, sortowaniem oraz przetwarzaniem odpad6w, co przyczyni siE: do rozwoju nie tylko selektywnej 

zbi6rki, ale i recyklingu odpad6w oraz obnii y koszty zwiqzane z systemem gospodarki odpadami 

komunalnymi ponoszonymi bezposrednio przez mieszkanc6w. 



§2 

Zobowiqzuj~ si~ Przewodniczqcy Rady Gminy Baboszewo do przekazania niniejszego stanowiska: 

1. Prezesowi Rady Ministrow 

2. Marszafkowi Sejmu RP; 

3. Marszafkowi Senatu RP; 

4. Posfom i Senatorom z wojew6dztwa mazowieckiego; 

5. Wojewodzie Mazowieckiemu; 

6. Marszafkowi Wojew6dztwa Mazowieckiego; 

7. Ministrowi Srodowiska; 

8. Urz~dowi Ochrony Konkurencji i Konsument6w; 

9. Samorzqdom gminnym z terenu wojew6dztwa mazowieckiego. 

§3 

Uchwafa wchodzi w zycie z dniem podj~cia . 


