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KSZTAŁTOWANIE CEN NA RYNKU USŁUG GOSPODARKI 
ODPADAMI  

 

I. Odpady i gospodarka odpadami  

Odpady 

art. 3  ustawy o odpadach:  

Odpady – oznaczają kaŜdą substancję lub przedmiot naleŜący do jednej z kategorii 

określonych w zał. nr 1 do ustawy, których posiadacz pozbywa się, zamierza pozbyć się lub 

do ich pozbycia się jest zobowiązany.  

Kategorie odpadów (16) - Załącznik nr 1 ustawy o odpadach, np.: 

Q14 Substancje lub przedmioty, dla których posiadacz nie znajduje juŜ dalszego zastosowania 

(np. odpady z rolnictwa, gospodarstw domowych, odpady biurowe, z placówek 

handlowych, sklepów itp.) 

Gospodarka odpadami  

Przez pojęcie gospodarka odpadami rozumie się wszelkie przedsięwzięcia, działania 

czy teŜ procedury, które wiąŜą się z unikaniem i ograniczaniem powstawania odpadów, ich 

unieszkodliwianiem i utylizacją oraz odzyskiem surowców wtórnych a następnie ich 

ponownym uŜyciem.  

Pojęcie to obejmuje zarówno działania w zakresie planowania (PGO), jak i realizacji 

przedsięwzięć oraz ich kontroli. 

Szczegółową definicję podaje ustawa o odpadach. Gospodarka odpadami to: 

zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie odpadów, w tym równieŜ nadzór nad 

takimi działaniami oraz nad miejscami unieszkodliwiania odpadów.  

Aspekty gospodarki odpadami: 

• uregulowania prawne, wszelkie wytyczne, normy i standardy w zakresie wytwarzania 

i utylizacji odpadów, 

• plany gospodarki odpadami na poziomie lokalnym, regionalnym, krajowym oraz 

międzypaństwowym, 
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• sprawozdawczość związana z wytwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadów, 

m.in. zestawienia obejmujące ilości powstałych odpadów, ich skład i rodzaje, 

• zagadnienia związane z określeniem właściwości odpadów, ich składu, toksyczności, 

itp. oraz z szacowaniem i prognozowaniem ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, 

• zbiórka i transport odpadów, 

• przetwarzanie odpadów, metody i technologie ich recyklingu, odzysku surowców 

i energii, czy ich utylizacji, 

• zagadnienia związane z unieszkodliwianiem odpadów poprzez deponowanie 

na składowiskach, technologie składowania odpadów, zarządzanie składowiskiem itp., 

• oddziaływanie na środowisko odpadów oraz obiektów i działań związanych z ich 

zagospodarowywaniem.  

Podział odpadów:  

• odpady przemysłowe, 

• odpady komunalne, 

• odpady niebezpieczne, 

• ścieki. 

 Ustawa o odpadach wyszczególnia ponadto kolejne kategorie odpadów, jak np. 

odpady medyczne, komunalne osady ściekowe, odpady obojętne itd. Szczegółową 

klasyfikację odpadów podaje rozporządzenie Ministra Środowiska w sprawie katalogu 

odpadów, katalog ten wyróŜnia 20 grup odpadów, w zaleŜności od źródeł ich powstawania i 

rodzaju surowca z jakiego powstały, i przypisuje im sześciocyfrowy kod określający rodzaj 

odpadu.    

Warunki instytucjonalne gospodarki odpadami  

Instytucje administracji samorządowej i centralnej:  

• gmina,  

• rada gminy,  

• powiatowy inspektor sanitarny,  

• wojewódzki inspektor ochrony środowiska  

• właściciel nieruchomości,  

• podmiot (zakład gminny lub przedsiębiorca) odbierający odpady, 

• Minister środowiska, minister gospodarki, minister finansów 
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Ponadto: 

• prawo o odpadach, prawo ochrony środowiska, prawo podatkowe, ordynacja 

podatkowa, ustawa o opłacie produktowej i depozytowej, 

• ustawa o samorządzie gminnym, 

• prawo antymonopolowe, 

• zezwolenie na świadczenie usług  i warunki udzielania takich zezwoleń (obie grupy 

dla przedsiębiorców, gminne jednostki organizacyjne prowadząc na obszarze własnej 

gminy działalność nie mają obowiązku posiadania zezwolenia, ale muszą spełniać, 

• wymagane warunki np. standardy UE. 

II. Rynek 

 Rynek – zespół mechanizmów umoŜliwiający kontakt producentów (np. wytwórca 

odpadów, recykler) z konsumentami (nabywcami – odbiorca odpadów, konsument dóbr ze 

surowców wtórnych). Rynek to całokształt transakcji kupna i sprzedaŜy oraz warunków w 

jakich one przebiegają. Na rynku konkurencyjnym dokonuje się ustalenia ceny oraz ilości 

dóbr. To takŜe określona zbiorowość podmiotów gospodarujących zainteresowanych 

dokonywaniem operacji kupna-sprzedaŜy określonych dóbr, wartości lub usług. Część 

zbiorowości reprezentuje podaŜ (producenci) zaś część popyt (konsumenci). Przeciwstawienie 

się popytu podaŜy w określonym miejscu oraz czasie prowadzi do ustalenia ceny wartości 

będącej przedmiotem obrotu – sprawia to iŜ dochodzą do skutku transakcje kupna sprzedaŜy. 

Rynek wyróŜnia konkurencja. 

Kto moŜe spełniać obowiązki zbierania i odbierania odpadów – waŜniejsze 

podmioty rynku gospodarki odpadami  

Odpady komunalne  

• gospodarstwa domowe, 

• właściciele nieruchomości, 

• gminne jednostki organizacyjne,  

• przedsiębiorcy,  

• rada gminy (na podstawie referendum mieszkańców, przejmując od właścicieli 

nieruchomości wszystkie lub wskazane obowiązki.  

Odpady opakowaniowe  

• sprzedawca produktów w opakowaniach, 
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• jednostki handlu detalicznego – przyjmowanie zwracanych i na wymianę opakowań 

wielokrotnego uŜytku po produktach w takich opakowaniach, które znajdują się w ich 

ofercie handlowej, 

• producent lub jednostka handlu hurtowego produktów w opakowaniach 

wielokrotnego uŜytku – są zobowiązani do odbioru na własny koszt  opakowań 

wielokrotnego uŜytku od jednostek handlu detalicznego, którym sprzedają produkty 

w opakowaniach wielokrotnego uŜytku, 

• jednostki handlu detalicznego o powierzchni powyŜej 2 000 m2 są obowiązane do 

prowadzenia na własny koszt selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych 

po produktach w opakowaniach, które znajdują się w ich ofercie handlowej, według 

rodzajów odpadów. 

III. PodaŜ 

 PodaŜ  to ilość dóbr, oferowana na rynku  przez producentów przy określonej cenie, 

przy załoŜeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację na rynku 

(ceteris paribus).  

Prawo podaŜy  

 Przy ceteris paribus, podaŜ danego towaru się zwiększa, jeśli wzrasta jego cena, 

natomiast obniŜaniu się ceny towarzyszy spadek wielkości podaŜy. Poziom podaŜy, tak jak 

poziom popytu nie zaleŜy wyłącznie od ceny towaru. 

Czynniki kształtujące wielkość podaŜy  

• cena danego dobra, czyli ilość pieniędzy jaką producent otrzymuje ze sprzedaŜy 

kaŜdej jednostki tego dobra 

• ceny czynników produkcji, czyli płace, opłaty za energię, czynsz, ceny urządzeń i 

surowców, procenty od zaciągniętych kredytów – czyli poziom kosztów produkcji 

• technologia, czyli postęp techniczny 

• ceny dóbr substytucyjnych (zamienników) i komplementarnych (uzupełniających) 

• liczba producentów na danym rynku 

• cele przedsiębiorstwa 

• oczekiwania dotyczące zmian cen 

• eksport oraz import 

• wielkość rezerw 
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• czynniki przypadkowe, np. pogoda 

• czas, jakim dysponują producenci 

• interwencyjna polityka państwa, dotacje, subwencje, warunki prawne 

• elastyczność podaŜy 

 Kategorie podaŜy w gospodarce odpadami: rozmiary i struktura produkowanych 

odpadów komunalnych i przemysłowych, zdolności przewozowe odbiorców odpadów, 

pojemność technologie składowisk, zdolności przetwórcze recyklerów, zdolności przetwórcze 

technologii i procesów wykorzystania surowców wtórnych itp.  

IV. Popyt 

 Popyt – funkcja przedstawiająca kształtowanie się relacji pomiędzy ceną dobra 

(towary i usługi), a ilością (liczbą sztuk) jaką konsumenci chcą i mogą nabyć w określonym 

czasie, przy załoŜeniu niezmienności innych elementów charakteryzujących sytuację rynkową 

(ceteris paribus).  

 NaleŜy zwrócić uwagę na róŜnicę pomiędzy "popytem", a "wielkością popytu". Popyt 

to cała funkcja, natomiast wielkość popytu to ilość dobra, jaką konsumenci chcą nabyć przy 

zadanej cenie. "Wielkość popytu przy cenie p" jest więc konkretnym elementem funkcji, 

któremu na krzywej popytu odpowiada jeden punkt. 

Prawo popytu 

Przy ceteris paribus, wraz ze wzrostem ceny danego dobra, zmaleje zapotrzebowanie 

na dobro, a wraz ze spadkiem ceny zapotrzebowanie wzrośnie. 

Wielkość popytu – ilość dobra, które konsumenci zechcą zakupić w określonym 

czasie (np. w ciągu tygodnia, miesiąca, roku) po danej cenie (np. zdolność przewozowa 

pośredników – odbiorców odpadów, zdolność przetwórcza recyklerów, zdolność odbioru 

odpadów na składowisku). 

Dwojakie ujęcie popytu  

Popyt moŜna rozpatrywać dwojako, w ujęciu: mikroekonomicznym i 

makroekonomicznym. W pierwszym ujęciu z wymienionych rozróŜniamy (w jednostkach 

fizycznych): 

• popyt indywidualny - określa wielkość popytu od strony pojedynczego, konkretnego 

podmiotu gospodarczego na określone dobro przy róŜnych cenach (np. potrzeby 

pojedynczego gospodarstwa domowego lub lokalu handlowego do odbioru odpadów), 
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• popyt rynkowy - suma popytów indywidualnych, który obrazuje wielkość popytu 

wszystkich podmiotów gospodarczych na określone dobro przy róŜnych cenach (np. 

potrzeby odbioru odpadów miasta, regionu, gminy, osiedla). 

W ujęciu makroekonomicznym rozróŜniamy: popyt globalny (zagregowany) - 

określa on wielkość popytu na wszystkie dobra lub ich określone grupy ze strony wszystkich 

nabywców (np. wszystkie ogniwa gospodarki odpadami – od producentów odpadów po 

uŜytkowników produktów z surowców wtórnych, czy teŜ składowisk odpadów). Rozmiar 

popytu jest mierzony tu wartościowo przy określonym ogólnie poziomie cen. 

Czynniki kształtujące wielkość popytu  

• związane z rynkiem:  

o wielkość dochodów, gdy wzrasta dochód, wzrasta równieŜ popyt na dane 

dobro (i odwrotnie) 

o cena towaru:  

� ceny substytutów, 

� ceny dóbr komplementarnych, 

� przewidywania co do kształtowania się cen w przyszłości, 

� antycypacja popytu, czyli wyprzedzanie faktycznego popytu (np. 

wykupywanie towaru przed zapowiedzianą podwyŜką, tak jak to 

miało miejsce w Polsce przed 1 maja 2004), 

• nie związane z rynkiem (pozarynkowe):  

o preferencje konsumentów:  

� gusty konsumentów, 

� upodobania i przyzwyczajenia, 

o poziom zamoŜności, 

o sytuacja gospodarcza, 

o inne 

• sytuacja polityczna (np. ustawowe zadania gminy i sposoby ich regulacji). 
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V. Cena  

 Cena – ilość pewnego dobra (najczęściej pieniądza), za przyjęcie której sprzedający 

jest gotów zrzec się swoich praw do danego dobra, lub teŜ kupujący jest gotów ją kupić, aby 

do tego dobra nabyć prawa. Cena moŜe dotyczyć m.in. towaru lub usługi. Według większości 

teorii ekonomicznych cena równa się wartości danego dobra.  

Inne definicje ceny: 

• Cena – wstępnie ustalona zapłata za określone świadczenia (częsta forma ceny w 

gospodarce odpadami), 

• Cena – koszt, który musi być poniesiony w momencie zakupu, 

• Cena – wyrzeczenie poniesione przez korzystającego w celu otrzymania wartości, 

którą wyrób lub usługa reprezentuje, 

• Cena – cokolwiek z czego dana osoba musi zrezygnować w zamian za jednostkę 

nabywanego dobra, 

• Cena – pienięŜny wyraz wartości (np. wartość surowców wtórnych z selektywnej 

zbiórki odpadów). 

 Brak wartościowania odpadów i efektów ich zbiórki, wywozu i unieszkodliwiania 

uniemoŜliwia ustalanie cen rynkowych opartych na wartości. Najczęściej większość opłat w 

gospodarce odpadami ustala się na bazie kosztów (i to bez kosztów inwestycyjnych) lub/i 

czynników politycznych. 

Rodzaje cen  

 W literaturze i Ŝyciu codziennym mówi się o róŜnych rodzajach cen. M.in. wskazuje 

się na ceny: 

• producenta 

• hurtowe - pośrednia, np. bez marŜy sklepu, 

• detaliczne - wliczone są wszystkie elementy kosztów produkcji, marketingu i 

dystrybucji, 

• wolnorynkowe - kształtują się swobodnie, w związku z prawem popytu i podaŜy,  

o równowagi 

• urzędowe - inaczej regulowane - ustalane przez organy Państwa, w tym gminy 

(dominują w publicznej gospodarce odpadami)  

o sztywne (w danym okresie), 

o minimalne, 
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o maksymalne, 

o wynikowe. 

Ustalanie ceny  

 Z grubsza rzecz biorąc podstawą jest kalkulacja uwzględniająca przewidywane koszty 

lub techniczny koszt wytworzenia pokazujący koszty faktycznie poniesione. To minimum, 

poniŜej którego ustalona cena traktowana jest jako dumping, czyli nieuczciwa konkurencja. 

Cena ma wpływ na wielkość zysku, ale równieŜ na postrzeganie towaru/usługi. Towar 

przesadnie tani kojarzony jest z tandetą, z wyjątkiem sytuacji, gdy przypadek taki traktowany 

jest jako okazja czyli np. promocja, przecena lub wyprzedaŜ. Przesadnie wysoka cena ma 

rację bytu w przypadku wprowadzenia do sprzedaŜy produktu: 

• dotychczas nieznanego (cena nowości), 

• unikalnego, zaspokajającego snobizm nabywcy, 

• będącego aktualnie w modzie. 

Ogólnie jednak oczekiwana jest przez nabywców "wysoka jakość po rozsądnej cenie". 

Podsumowując, ceny ustala się: 

• na podstawie kosztów, 

• w odniesieniu do popytu, 

• w relacji do cen konkurencji, 

• na podstawie obserwacji sytuacji rynkowej. 

 W publicznej gospodarce odpadami większość opłat, stawek opłat – ustala się na 

podstawie czynników politycznych – preferencji wyborczych – „przypodobania się 

społecznego władzy i administracji publicznej”. Np. podniesienia opłat produktowych, 

czy teŜ objęcie nimi konsumentów a nie tylko producentów odpadów opakowaniowych 

nie dokonuje się w obawie o protesty społeczne (wywoływane słusznie przez niską 

dochodowość gospodarstw domowych, ale takŜe i przez roszczeniowe postawy społeczne, 

przyzwyczajonych  do opiekuńczej roli państwa). 

 VI. Opłaty – kategoria ceny w gospodarce odpadami  

 Podatki (np. ekologiczne, śmieciowe) i opłaty (np. za wywóz odpadów) są grupą 

dochodów sektora publicznego. ChociaŜ państwo świadczy na rzecz ogółu obywateli róŜne 

usługi bezpłatnie, to nie ma bezpośredniego związku między płaceniem podatków a 

korzystaniem z tych uśług. Inaczej jest z opłatami. Opłaty są nakładane na te podmioty, które 
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korzystają bezpośrednio z usług publicznych i czynności urzędowych wykonywanych przez 

organy państwa, np. opłaty skarbowe, kary i grzywny. 

 Podatek jest świadczeniem pienięŜnym o charakterze przymusowym, bezzwrotnym 

ogólnym i nieodpłatnym pobieranym przez państwo lub inny związek o charakterze 

publicznoprawnym, zgodnie z przepisami prawa, które określają wysokość, warunki i terminy 

tego świadczenia. 

Cechy podatku: 

• przymusowość, 

• bezzwrotność, 

• ogólność (powszechność) ŕ władza określa reguły wedle których dany podmiot staje 

się podatnikiem, 

• nieodpłatność  w zamian za wnoszony podatek nie otrzymujemy Ŝadnego świadczenia, 

• charakter pienięŜny. 

 Opłatę moŜna zdefiniować jako: świadczenie pienięŜne o charakterze przymusowym, 

bezzwrotnym, odpłatnym, jednostronnie ustalane i pobierane przez władze publiczne z tytułu 

określonych czynności urzędowych oraz usług jednostek sektora publicznego. 

Zasadniczą cechą opłat jest to, Ŝe ich ponoszenie jest zawsze związane z pewnym konkretnym 

świadczeniem ze strony organów władzy i administracji publicznej (opłata za podjęcie decyzji 

administracyjnej np. zezwolenie na budowę domu, wywóz odpadów, selektywna zbiórkę 

odpadów – stawka obniŜona) lub ze strony jednostek sektora publicznego (np. przedszkole). 

Właśnie to kontrświadczenie odróŜnia opłatę od podatku przy którym następuje nieodpłatne 

przejęcie części dochodu lub majątku podatnika na rzecz władz publicznych.  

Jeśli koszty wytworzenia usługi, za które ponoszone są opłaty, są niewspółmiernie niskie w 

stosunku do opłaty, to w opłaty wkomponowane są elementy fiskalne ŕ pełnią identyczną 

funkcję jak podatki. JeŜeli do tego wnoszenie opłaty jest przymusowe to podobieństwo do 

podatku jest jeszcze większe. 

 Z punktu widzenia kryterium przedmiotowego moŜna wyróŜnić następujące grupy 

opłat stosowanych przez władze publiczne: 

• opłaty związane z czynnościami organów władz publicznych – opłaty za czynności 

organów administracji rządowej i samorządowej (sądowe, administracyjne, osobiste, 

np. za wydanie aktu stanu cywilnego i rzeczowe, np. za udzielenie koncesji). Są 

zbliŜone w swoim charakterze do podatków, gdyŜ koszty są minimalne w porównaniu 

z wysokością opłat, 
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• opłaty z tytułu usług wytwarzanych przez jednostki sektora publicznego –  

opłaty za usługi podmiotów gospodarki publicznej (np. za korzystanie z 

komunikacji publicznej). Są kształtowane najczęściej na poziomie rzeczywistego 

kosztu świadczenia usługi, z moŜliwością niewielkiego narzutu (zysku), 

• opłaty za korzystanie ze środowiska naturalnego (w tym za składowanie 

odpadów). 

VII. Ustalanie cen oraz  finansowanie zbierania i o dbierania 

odpadów 

 Zgodnie z klasyfikacją OECD instrumenty ekonomiczne – cenowe, w tym w 

gospodarce odpadami  o moŜemy pogrupować następująco: 

1. Opłaty -„cena” płacona za zanieczyszczenie. Zanieczyszczający muszą płacić za swe 

domniemane prawo do „usług” środowiskowych, które w ten sposób stają się, 

przynajmniej częściowo, składnikiem rachunku kosztów i korzyści. Opłaty mogą 

pociągać za sobą skutki motywacyjne i redystrybucyjne 

2. Subwencje - termin dla określenia pomocy finansowej, które muszą być dla 

zanieczyszczających środowisko bodźcem do zmiany postępowania lub teŜ przyznaje 

się je jednostkom gospodarczym mającym problemy z przestrzeganiem norm. Istnieją 

następujące formy pomocy finansowej: dotacje, kredyty preferencyjne, ulgi 

podatkowe. Przyznawane są one w celu stymulacji działań proekologicznych 

podejmowanych przez podmioty gospodarcze 

3. Systemy depozytowe - gdzie dopłata obciąŜa ceny produktów szkodliwych dla 

środowiska  

4. Tworzenie rynków - na których podmioty mogłyby kupować „pozwolenia” na 

bieŜącą lub przyszłą emisję zanieczyszczeń bądź sprzedawać swe „pozwolenia na 

emisję” lub odpady (surowce wtórne). WyróŜnia się tutaj: handel emisjami, 

interwencje cenowe w działanie rynku, ubezpieczenia od odpowiedzialności.  

5. Bodźce finansowe dla egzekucji prawa-będące na pograniczu podziału instrumentów 

ochrony środowiska na instrumenty ekonomiczne i prawne. Istnieją dwa główne 

rodzaje bodźców:  

• kary za naruszenie warunków uŜytkowania środowiska, gdy zanieczyszczający 

nie spełnia określonych przepisów, 
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• zastawy ekologiczne, czyli płatności na rzecz organów władzy w sytuacji, gdy 

moŜna oczekiwać naruszenia przepisów; zastosowanie się do przepisów 

powoduje refundację. 

Instrumenty kompensacyjne (prewencyjne) - opłaty za przejmowanie gruntów na 

cele nierolnicze i nieleśne, zanieczyszczenie powietrza, składowanie odpadów, usuwanie 

drzew i krzewów oraz pobór wody i wprowadzanie do wód (lub do ziemi) ścieków oraz wód 

kopalnianych zawierających związki chlorków i siarczków, a takŜe opłaty koncesyjne za 

poszukiwanie i wydobywanie kopalin. Opłaty te są obecnie zróŜnicowane regionalnie. 

Instrumenty stymulacyjne (motywacyjne) - subwencje: 

• dotacje z Narodowego Funduszu Ochrony Środków i Gospodarki Wodnej oraz z 

wojewódzkich funduszy ochrony środowiska na dofinansowanie przedsięwzięć o 

charakterze proekologicznym, 

• preferencyjne zasady kredytowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska., 

• ulgi w podatku dochodowym z tytułu realizacji inwestycji proekologicznych. 

Polityka cenowa  

Odpady komunalne 

art. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

 Rada Gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat ponoszonych przez 

właścicieli nieruchomości za usługi odbierania odpadów komunalnych, stosując 

zróŜnicowanie stawki w zaleŜności od gęstości zaludnienia na danym obszarze gminy oraz 

odległości od miejsca unieszkodliwiania odpadów komunalnych.   

 Rada Gminy określając stawki opłat dla właścicieli nieruchomości stosuje niŜsze 

stawki, jeŜeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

 Wójt, burmistrz, prezydent miasta wydaje z urzędu decyzję (na okres 1 roku), w której 

ustala: 

• obowiązek uiszczenia opłat za odbieranie odpadów komunalnych (w tym 

segregowanych) lub opróŜnianie zbiorników bezodpływowych, 

• wysokość opłat wyliczonych z zastosowanie stawek górnych, określonych przez Radę 

gminy (w tym za odpady segregowane). 

 Przejmując obowiązki od właścicieli nieruchomości, rada gminy ustala opłatę 

ponoszoną przez właścicieli nieruchomości, za wykonywanie przejętych obowiązków.  
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 Opłata ta jest ustalana w sposób zryczałtowany za okresowe pozbywanie się 

określonej ilości wskazanego rodzaju odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych. 

Wysokość opłaty jest uzaleŜniona od faktycznych kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu 

zorganizowania i funkcjonowania systemu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych lub nieczystości ciekłych. 

 Opłaty tak ustalone są przychodami gminnego funduszu ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej. 

 Stwierdzając naruszenie przez podmiot odbierający selektywnie zbierane rodzaje 

odpadów komunalnych, obowiązku zorganizowania systemu selektywnego zbierania 

odpadów, wojewódzki inspektor ochrony środowiska nakłada na podmiot  do tego 

zobowiązany, w drodze decyzji, opłatę sanacyjną w wysokości od 10 tys. zł do 40 tys. zł.  

Odpady opakowaniowe 

• producent produktów w opakowaniach, 

• jednostki handlu detalicznego i hurtowego produktów w opakowaniach, 

• sprzedawcy produktów w opakowaniach, 

 Opłaty produktowe za opakowania, powiększone o przychody z oprocentowania, 

przekazywane są wojewódzkim funduszom, a następnie gminom (związkom gmin), 

proporcjonalnie do ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu, 

wykazanych w sprawozdaniach. Pozostałe środki zgromadzone na rachunku bankowym 

Narodowy Fundusz przeznacza na finansowanie działań w zakresie: 

• odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 

• edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów 

opakowaniowych. 

 Opłaty produktowe od wprowadzenia na rynek krajowy produktów 

wymienionych w załączniku nr 2 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku 

bankowym Narodowego Funduszu. Śródki te NF przeznacza na finansowanie działań w 

zakresie: 

• odzysku i recyklingu odpadów pouŜytkowych powstałych z akumulatorów niklowo-

kadmowych, niklowo-Ŝelazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz ogniw i 

baterii  galwanicznych, 

• edukacji ekologicznej dotyczącej selektywnego zbierania i recyklingu odpadów 

pouŜytkowych z niklowo-kadmowych, niklowo-Ŝelazowych, innych akumulatorów 

elektrycznych oraz ogniw i baterii  galwanicznych, 
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• selektywnego zbierania odpadów pouŜytkowych z niklowo-kadmowych, niklowo-

Ŝelazowych, innych akumulatorów elektrycznych oraz ogniw i baterii  

galwanicznych, wykonywanych przez gminy (związki gmin). 

 Opłaty produktowe od wprowadzenia na rynek krajowy produktów 

wymienionych w zał. nr  3 do ustawy są gromadzone na odrębnym rachunku bankowym 

Narodowego Funduszu. 

 Środki te NF przeznacza na finansowanie przedsięwzięć, w tym edukacji ekologicznej, 

prowadzących d odzysku, recyklingu i unieszkodliwiania odpadów pouŜytkowych z opon 

oraz na finansowanie działań wykonywanych przez gminy (związki gmin) w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów pouŜytkowych z opon.  

Ceny a prawo antymonopolowe   

 Kształtowanie cen na usługi komunalne, w tym w gospodarce odpadami podlega 

regulacji prawa antymonopolowego.  

 Gminy i samorządowe jednostki organizacyjne, prowadzące działalność  zarówno w 

zakresie organizacji, jak i bezpośredniego świadczenia usług komunalnych podlegają regułom  

ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów. Podmioty objęte regułami 

antymonopolowymi podlegają w sektorze komunalnym normalnym regułom gry rynkowej, 

podobnie jak i w innych sektorach gospodarki.  

 Kształtowanie cen za usługi komunalne nie moŜe naruszać zakazu praktyk 

ograniczających konkurencję – czyli zakazu porozumień ograniczających konkurencję i 

zakazu naduŜywania pozycji dominującej.  

 Zakazane są porozumienia, których celem lub skutkiem jest wyeliminowanie, 

ograniczenie, lub naruszenie w inny sposób konkurencji na rynku właściwym, polegające 

m.in. na: 

• ustalaniu bezpośrednio lub pośrednio cen i innych warunków zakupu lub sprzedaŜy 

towarów, 

• uzgadnianiu przez przedsiębiorców przystępujących do przetargu warunków 

składanych ofert, w szczególności dotyczących zakresu prac lub ceny. 

 Pozycja dominująca jest to sytuacja przedsiębiorcy, umoŜliwiająca mu zapobieganie 

skutecznej konkurencji na rynku właściwym przez stworzenie moŜliwości działania w 

znacznym zakresie niezaleŜnie od konkurentów, kontrahentów i konsumentów. Uznaje się za 

pozycje dominującą udział w rynku przedsiębiorcy na poziomie przekraczającym 40% (ale są 

róŜne problemy metodyczne i merytoryczne z ustalaniem takiego udziału).  
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 Rynek właściwy to taka sytuacja rynkowa towarów/usług, która ze względu na ich 

przeznaczenie, cenę, właściwości, w tym jakość, są uznawane przez nabywców za substytuty, 

przy czym oferowane są na obszarze, na którym, ze względu na ich rodzaj i właściwości, 

istnienie barier dostępu do rynku, preferencje  konsumentów, znaczące róŜnice cen i koszty 

transportu, panują zbliŜone warunki konkurencji.        

WaŜniejsze naruszenia pozycji dominującej: 

• bezpośrednie lub pośrednie narzucanie nieuczciwych cen (nadmiernie wysokich lub 

niskich, odmiennych warunków zakupu lub sprzedaŜy – np. odległych terminów 

płatności), 

• stosowanie w podobnych umowach z osobami trzecimi uciąŜliwych lub niejednolitych 

warunków umów, stwarzających tym samym osobom zróŜnicowane warunki 

konkurencji, 

• uzaleŜnienia zawarcia umowy od przyjęcia lub spełnienia przez drugą stronę innego 

świadczenia, mniemającego rzeczowego, ani zwyczajowego związku z przedmiotem 

umowy, 

• przeciwdziałaniu kształtowaniu się warunków niezbędnych do postawania bądź 

rozwoju konkurencji, 

• narzucaniu przez przedsiębiorcę uciąŜliwych warunków umów, przynoszących mu 

nieuzasadnione korzyści,  

• stwarzanie konsumentom uciąŜliwych warunków dochodzenia swych praw.  

 Prezes Urzędu Ochrony konkurencji i Konsumentów (UOKiK) jest centralnym 

organem administracji rządowej, właściwym w sprawach ochrony konkurencji. 

 Aktywność Prezesa UOKiK dotyczy zwłaszcza podmiotów podejrzewanych o 

dominująca pozycje na rynku (ponad 40%) oraz porozumień ograniczających konkurencję  

(dysponujących 5-10% rynku).  

 Najczęściej za nieuczciwe uznaje się ceny krzywdzące dla przedsiębiorców, którzy 

konkurują z podmiotami zaleŜnymi od gminy – ale to bywa mit opiekuńczej roli gminy. 

Bywają sytuacje odwrotne – nadmierne wymagania wobec zaleŜnych podmiotów a liberalne 

(nawet „układowe” warunki dla podmiotów trzecich  - prywatnych). To teza do dyskusji!!! 
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VIII. Cele i efektywno ść gospodarki odpadami – podstawowa 

funkcja cen w gospodarce odpadami  

System gospodarki odpadami powinien zapewnić m.in.: 

• odbiór i utylizację odpadów,  

• ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

• wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 

• osiągnięcie właściwego poziomu odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych.  

 Podmioty komercyjne uczestniczące w gospodarce odpadami – spółki prawa 

handlowego powinny kreować zysk. 

 Gmina – powinna zrealizować swoje zadanie - zapewnienie warunków 

funkcjonowania systemu zbierania i odbierania odpadów, w tym komunalnych.  

A więc: 

• konflikt celów pomiędzy uczestnikami rynku,  

• konflikt interesów poszczególnych podmiotów i systemu gospodarki odpadami, 

• ceny nie są instrumentem osiągania celów gospodarki odpadami w ogóle i prywatnych 

podmiotów w nich uczestniczących 

• przedsiębiorczość przedsiębiorców w gospodarce odpadami nie jest zgodna w polityką 

państwa i j.s.t. (w tym gmin) w zakresie gospodarki odpadami – w szczególności 

instrumentem dostosowania tych polityk nie jest rynek i ceny rynkowe. 

Wybrane zobowiązania unijne w gospodarce odpadami: 

• Odpady ulegające biodegradacji – redukcja o 25% ilości odpadów składowanych na 

składowisku do 31 grudnia 2010 r. (50% poziom redukcji do 31 grudnia 2013 r.) 

• ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – osiągnięcie do końca 2008 r. poziomu 

zbierania sprzętu w wysokości 4 kg/mieszkańca/rok 

• Odpady opakowaniowe – uzyskanie co najmniej 50% odzysku i 27% recyklingu tych 

odpadów ogółem do końca 2008 r. (docelowo, w roku 2014, odzysk opakowań 

powinien sięgać 60%, a recykling 55%)  

• Składowiska odpadów – dostosowanie wszystkich składowisk odpadów do wymogów 

dyrektywy 1999/31/WE do końca 2009 r. (brak dostosowania oznaczać będzie 

konieczność zamknięcia składowiska; wg informacji z końca 2006 r. 324 składowiska 

spełniały te wymogi, a 456 składowisk ich nie spełniało). 
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Model gospodarki odpadami – ujęcie autorskie  

Uczestnicy  Cel Obowiązki  Przychody/wpływy  
korzyści – 
cena/opłata jako 
przychód 

Koszty /nakłady – 
cena/opłata jako 
koszt 

Kryterium  
efektywności  

Emitent/pro
ducent 
odpadów – 
gospodarstw
o domowe 

Minimalizacja 
odpadów  i 
obciąŜeń 
finansowych z 
nimi 
związanych  

Zbiórka i segregacja 
odpadów,  
Zawarcie umowy o 
odbiór odpadów 

NiŜsze opłaty (ceny) 
za odbiór 
posegregowanych 
odpadów, 
Cena za surowce 
wtórne (np. w p. 
skupu) 

Opłaty/kary za 
niewypełnienie 
obowiązku, opłaty 
za zlecenie 
obowiązku osobie 
trzeciej, opłaty za 
odbiór odpadów  

Efektywność 
kosztowa 

Właściciel 
nieruchomoś
ci 

Wypełnienie 
norm 
prawnych  

Zorganizowanie zbiórki 
i  segregacji odpadów 
przez mieszkańców i 
egzekucja tego 
obowiązku, 
Zbiórka i segregacja 
odpadów, lub zlecenie 
tego obowiązku osobie 
trzeciej, 
Zawarcie umowy o 
odbiór odpadów 

NiŜsze opłaty (ceny) 
za odbiór 
posegregowanych 
odpadów, 
 

WyposaŜenie w 
urządzenia do 
zbiórki i segregacji 
odpadów, 
kary za 
niewypełnienie 
obowiązku, 
cena za surowce 
wtórne 

Efektywność 
administracyjna i 
ekonomiczna  

Podmiot 
zbierający 
odpady  

Zbieranie w 
tym 
selektywne i 
odbieranie 
odpadów oraz 
ograniczanie 
ilości odpadów 
ulegających 
biodegradacji 
kierowanych 
do 
składowania 
 

Wypełnienie zawartych 
umów zgodnie z 
prawem oraz 
standardami 
ekologicznymi 

Opłata /cena za 
zbieranie odpadów 

Koszty 
wynagrodzeń 
Koszty eksploatacji 
urządzeń  
Nakłady 
inwestycyjne na 
infrastrukturę 
Koszty odbioru 
surowców 
wtórnych 

Efektywność 
ekonomiczna -  
w zaleŜności od 
formy prawnej 

Podmiot 
odbierający 
odpady z 
miejsca 
zbiórki (np. 
MPO ) 

Wypełnienie 
zawartych 
umów 

Odbiór i transport 
odpadów, zgodnie z 
umową i standardami 
ekologicznymi 

Cena za wykonanie 
usługi – zgodnie z 
umową 

Wynagrodzenia 
Koszty utrzymania 
taboru i innych 
urządzeń, 
Inwestycje w 
infrastrukturę 
transportową i do 
segregacji  
Koszty odbioru 
surowców 
wtórnych 

Efektywność 
ekonomiczna – 
zgodnie z 
kodeksem spółek 
handlowych  
 

Podmioty 
odzysku 
surowców 
wtórnych 
(np. 
sortownia) 

Odzysk 
surowców 
wtórnych, 
posiadających 
wartość 
rynkową 

Wypełnianie 
działalności statutowej 

Przychody ze 
sprzedaŜy surowców 
wtórnych  

Wynagrodzenia 
Koszty eksploatacji 
urządzeń 
Inwestycje w 
infrastrukturę 

Efektywność 
ekonomiczna, w 
zaleŜności od 
formy prawnej -  
róŜnie określona 

Podmioty/in
stalacje 
wykorzystuj
ące surowce 
wtórne 
Recyklerzy  

Rozwój i 
osiąganie 
celów 
rynkowych 
oraz 
finansowych  

Wypełnianie 
działalności statutowej 

Przychody ze 
sprzedaŜy wyrobów , 
z wykorzystaniem 
surowców wtórnych 
jako wsadu 
materiałowego 

Koszty nabycia 
surowców 
wtórnych 
Koszty eksploatacji 
urządzeń 
Koszty i nakłady 

Efektywność 
ekonomiczna 
inwestycji 
(odpowiednia 
stopa zwrotu) 
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Opłaty za przyjęcie 
odpadów do 
recyklingu 

inwestycyjne na 
technologie 
infrastrukturę  

Składowanie 
odpadów 

Unieszkodliwi
a-nie odpadów  

Wypełnianie zawartych 
umów zgodnie z 
wymogami prawnymi i 
standardami 
ekologicznymi 

Opłaty za 
składowanie 
odpadów  

Koszty eksploatacji 
składowiska, 
Nakłady 
inwestycyjne na 
budowę i 
modernizację 
składowiska  

Efektywność 
ekologiczna i w 
zaleŜności od 
formy prawnej – 
ekonomiczna  

Gmina  Zapewnienie 
warunków 
funkcjonowani
a systemu 
selektywnego 
zbierania i 
odbierania 
odpadów 
komunalnych 
 

Wypełnianie norm 
ustawowych i 
politycznych,  
Wybór w drodze 
przetargu podmiotów 
realizacji obowiązku 
segregacji (lub 
wykonywanie go 
samodzielnie), 
Nadzór i kontrola 
selektywnej zbiórki 
odpadów w gminie 

Opłaty ekologiczne – 
ich redystrybucja z 
funduszy 
ekologicznych 

Koszty 
opracowywania 
systemu, 
Koszty urządzeń 
do segregacji, 
Zapłata za 
wykonywanie 
przez podmioty 
zbiórki lub/i 
segregacji 
odpadów  
 

Skuteczność 
polityczna i 
ekologiczna  

System 
ogółem 

Ograniczenie 
składowania 
odpadów 
komunalnych 
ulegających 
biodegradacji, 
Wydzielenie 
odpadów 
niebezpieczny
ch z odpadów 
komunalnych, 
-Osiągnięcie 
poziomu 
odzysku i 
recyklingu 
odpadów 
opakowaniowy
ch  
 

Podzielone zgodnie z 
regulacjami prawnymi 
pomiędzy uczestników 
systemu,  
Wypełnienie norm i 
standardów UE 

MoŜliwe róŜne 
rozwiązania – np. 
opłaty produktowe, 
lub cena jedna dla 
całego kraju (jak w 
Norwegii) 

Stosownie do 
struktury 
instytucjonalnej 
systemu  - koszty 
zintegrowane z 
gospodarką 
odpadami w kraju i 
w regionach  

Efektywność 
kosztowa i 
skuteczność 
ekologiczna 
(osiągnięcie  
celów 
ekologicznych, 
przy moŜliwie 
niskich kosztach) 
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, 

DLA INNYCH JEDNOSTEK NIś BANKI I ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ 

 

Rachunek zysków i strat 

(wariant porównawczy) 

A. Przychody netto ze sprzedaŜy i zrównane z nimi, w tym: 

- od jednostek powiązanych 

I. Przychody netto ze sprzedaŜy produktów (w tym opłaty za odbiór i składowanie 

odpadów) 

II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość 

ujemna) 

III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 

IV. Przychody netto ze sprzedaŜy towarów i materiałów 

B. Koszty działalności operacyjnej 

I. Amortyzacja (w tym z urządzeń gospodarki odpadami) 

II. ZuŜycie materiałów i energii (w tym na gospodarkę odpadami) 

III. Usługi obce (w tym opłaty za zbiórkę i segregację oraz odzysk i recykling 

odpadów dla osób trzecich) 

IV. Podatki i opłaty, w tym: 

• podatki i opłaty ekologiczne( za składowanie odpadów, opłata śmieciowa, 

opłaty produktowe) 

V. Wynagrodzenia (w tym zatrudnionym w gospodarce odpadami) 

VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia (w tym dla pracowników w gospodarce 

odpadami) 

VII. Pozostałe koszty rodzajowe 

VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów (w tym surowców wtórnych) 

C. Zysk (strata) ze sprzedaŜy (A-B) 

D. Pozostałe przychody operacyjne 

I. Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( w tym zaangaŜowanych w 

gospodarce odpadami) 

II. Dotacje (w tym na gospodarkę odpadami, z budŜetu Polski i UE) 

III. Inne przychody operacyjne 
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E. Pozostałe koszty operacyjne 

I. Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych ( w tym zaangaŜowanych w 

gospodarce odpadami) 

II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 

III. Inne koszty operacyjne 

F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D-E) 

G. Przychody finasnowe 

I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym od jednostek współpracujących w 

gospodarce odpadami) 

II. Odsetki, w tym: od jednostek współpracujących w gospodarce odpadami) 

III. Zysk ze zbycia inwestycji w tym związanych z gospodarka odpadami 

IV. Aktualizacja wartości inwestycji 

V. Inne 

H. Koszty finansowe 

I. Odsetki, w tym od kapitałów obcych finansujących gospodarkę odpadami 

II. Strata ze zbycia inwestycji 

III. Aktualizacja wartości inwestycji 

IV. Inne 

I. Zysk (strata) z działalności gospodarczej (F+G-H) 

J. Wynik zdarzeń nadzwyczajnych (J.I.-J. II.) 

I. Zyski nadzwyczajne w tym związanych z gospodarką odpadami 

II. Straty nadzwyczajne w tym związanych z gospodarką odpadami 

K. Zysk (strata) brutto (I+/-J) 

L. Podatek dochodowy 

M. Pozostałe obowiązkowe zmniejszania zysku (zwiększenia straty) 

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 
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ZAKRES INFORMACJI WYKAZYWANYCH W SPRAWOZDANIU FINANSOWYM, 

DLA INNYCH JEDNOSTEK NIś BANKI I ZAKŁADY UBEZPIECZEŃ 

 

Rachunek przepływów pienięŜnych 

(metoda pośrednia) 

A. Przepływy środków pienięŜnych z działalności operacyjnej 

I. Zysk (strata) netto 

II. Korekty razem 

1. Amortyzacja w tym związanych z gospodarką odpadami 

2. Zyski (straty) z tytułu róŜnic kursowych w tym związanych z gospodarką 

odpadami 

3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) w tym związanych z gospodarką 

odpadami 

4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej w tym związanych z gospodarką 

odpadami 

5. Zmiana stanu rezerw w tym związanych z gospodarką odpadami 

6. Zmiana stanu zapasów w tym związanych z gospodarką odpadami 

7. Zmiana stanu naleŜności w tym związanych z gospodarką odpadami 

8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem poŜyczek i kredytów 

w tym związanych z gospodarką odpadami 

9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych w tym związanych z gospodarką 

odpadami 

10. Inne korekty w tym związanych z gospodarką odpadami 

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności operacyjnej (I + II) 

B. Przepływy środków pienięŜnych z działalności inwestycyjnej 

I. Wpływy 

1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

w tym związanych z gospodarka odpadami 

2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne w tym 

związanych z gospodarka odpadami 

3. Z aktywów finansowych, w tym związanych z gospodarką odpadami: 

• zbycie aktywów finansowych 

• dywidendy i udziały w zyskach 
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• spłata udzielonych poŜyczek długoterminowych 

• odsetki 

• inne wpływy z aktywów finansowych 

4. Inne wpływy inwestycyjne w tym związanych z gospodarką odpadami 

II. Wydatki 

1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 

w tym związanych z gospodarką odpadami, np. składowiska odpadów, 

sortownie 

2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne związanych z 

gospodarką odpadami, np. pozwolenia zintegrowane  

3. Na aktywa finansowe, w tym związanych z gospodarką odpadami: 

• nabycie aktywów finansowych 

• udzielone poŜyczki długoterminowe np. inwestorowi w gospodarce 

odpadami  

4. Inne wydatki inwestycyjne w tym związane z gospodarką odpadami 

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 

C. Przepływy środków pienięŜnych z działalności finansowej 

I. Wpływy w tym związane z gospodarką odpadami 

1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów 

kapitałowych oraz dopłat do kapitału 

2. Kredyty i poŜyczki w tym na  finansowanie  gospodarki odpadami 

3. Emisja dłuŜnych papierów wartościowych w tym związanych z gospodarką 

odpadami 

4. Inne wpływy finansowe w tym związane z gospodarką odpadami 

II. Wydatki 

1. Nabycie udziałów (akcji) własnych w tym związanych z gospodarką odpadami 

2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli w tym związane z gospodarką 

odpadami 

3. Inne, niŜ wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku w tym 

związane z gospodarką odpadami 

4. Spłaty kredytów i poŜyczek w tym związanych z gospodarką odpadami 

5. Wykup dłuŜnych papierów wartościowych w tym związanych z gospodarką 

odpadami 
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6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych w tym związanych z gospodarką 

odpadami 

7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego w tym związanych z 

gospodarką odpadami 

8. Odsetki w tym związane z gospodarką odpadami 

9. Inne wydatki finansowe w tym związane z gospodarką odpadami 

III. Przepływy pieni ęŜne netto z działalności finansowej (I-II) 

D. Przepływy pienięŜne netto razem (A.III+B.III+C.III) 

E. Bilansowa zmiana stanu środków pienięŜnych, w tym 

- zmiana stanu środków pienięŜnych z tytułu róŜnic kursowych 

F. Środki pienięŜne na początek okresu 

G. Środki pienięŜne na koniec okresu (F+D),  w tym 

- o ograniczonej moŜliwości dysponowania 
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Problemy do rozwiązania 

• Nie ulega wątpliwości, Ŝe istniejące w kraju moŜliwości zagospodarowania odpadów 

są daleko niewystarczające. Przez ostatnie lata nie udało się tej sytuacji zmienić. 

ZbliŜające się terminy wypełnienia zobowiązań unijnych zmuszają dziś do szybkiej i 

skutecznej poprawy funkcjonowania gospodarki odpadami. Konieczny jest rozwój 

selektywnej zbiórki oraz budowa instalacji przetwarzania odpadów (kompostowni 

oraz nowoczesnych spalarni). To podstawowy warunek ograniczenia składowania 

odpadów na składowiskach. Towarzyszyć temu powinno zamykanie składowisk 

przestarzałych i niespełniających norm ochrony środowiska.  

• Pomimo wspomnianych zastrzeŜeń obecne uregulowania prawne dają gminom 

moŜliwości wpływania na gospodarkę odpadami (m.in. przez kontrolę umów na 

odbieranie odpadów, określanie wymogów dla przedsiębiorców oraz wydawanie i 

cofanie zezwoleń na ich działalność). Jednak w wielu gminach instrumenty te nie są 

w pełni wykorzystane.  

• NiezaleŜnie od wyboru modelu gospodarki odpadami obecny system prawny wymaga 

zmian. Nad częścią z nich pracuje Ministerstwo Środowiska. Są to m.in. regulacje 

dotyczące powoływania regionów gospodarki odpadami (obejmujących obszary 

zamieszkałe przez co najmniej 50 tys. mieszkańców).Projekt przewiduje 

wprowadzenie obowiązku tworzenia przez gminy związków międzygminnych 

odpowiedzialnych za rozwój systemu odzysku i unieszkodliwiania, co ma przyczynić 

się do poprawy opłacalności gospodarki odpadami. Inną oczekiwaną zmianę zawiera 

przygotowywane rozporządzenie, które energię uzyskaną ze spalania odpadów 

kwalifikuje jako energię ze źródeł odnawialnych. Ma ono przyspieszyć rozwój 

termicznego przekształcania odpadów. 

• WaŜną kwestią pozostaje rozwój rynku surowców wtórnych, m.in. pochodzących z 

opakowań. Tu konieczne jest stworzenie instrumentów umoŜliwiających redukcję 

ilości opakowań wprowadzanych na rynek oraz stymulujących finansowanie systemu 

ich odzysku i recyklingu. Nie moŜna teŜ zapominać, Ŝe istotną rolę w rozwiązywaniu 

problemów odpadowych odgrywać będzie edukacja mieszkańców i zwiększanie 

świadomości konsumentów. Bez zrozumienia z ich strony i chęci współpracy trudno 

będzie osiągnąć cele gospodarki odpadami komunalnymi. 
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