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Stanowisko  

Rady Gminy Małkinia Górna 

z dnia 22 lipca 2019 r. 

 

w sprawie trudnej sytuacji dotyczącej gospodarki odpadami w Gminie Małkinia Górna 

i potrzeby pilnych zmian ustawowych w zakresie gospodarki odpadami/regulacji 

prawnych 

 

Rada Gminy Małkinia Górna wyraża swoje głębokie zaniepokojenie  funkcjonowaniem 

systemu gospodarki odpadami w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy i wnosi o podjęcie 

niezwłocznych działań legislacyjnych mających na celu rozwiązanie problemów, które nękają 

samorządy w tym zakresie.  

Z dniem 1 stycznia 2018 roku weszła w życie kolejna zmiana legislacyjna wprowadzona 

Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 06 marca 2017 roku w sprawie opłat za korzystanie 

ze środowiska (Dz. U. z 2017, poz. 723), która spowodowała wzrost opłat za składowanie 

odpadów w RIPOK. Poniższa tabela jest przykładem obrazującym wzrost stawek opłat 

środowiskowych za odpady zmieszane na przestrzeni ostatnich lat oraz stawkę opłaty, która 

będzie obowiązywała w roku 2020.  

Rok Stawka opłaty za korzystanie 

ze środowiska 

2013 115,41zł /Mg 

2014 119,68zł/Mg 

2015 120,76zł/Mg 

2016 120,76zł/Mg 

2017 120,76 zł /Mg 

2018 140,00 zł /Mg 

2019 170,00 zł /Mg 

2020 270,00 zł /Mg 

 

Drastycznie rosnące koszty odbioru i utylizacji odpadów przekładają się na opłaty 

ponoszone przez mieszkańców.  Z rozeznania przeprowadzonego w RIPOK wynika, że opłaty 

środowiskowe za składowanie odpadów takich jak tworzywa sztuczne wzrosły tylko od 2016 

roku z kwoty 7,00 zł/Mg za do kwoty 50,00 zł/Mg,(614%), a za odpady biodegradowalne 

z kwoty 74,47 zł/Mg do kwoty 250,00 zł/Mg (235%). Wzrost tych opłat jest ściśle związany 

z opłatami, jakie finalnie muszą ponosić mieszkańcy Gminy. Do przetargu na odbiór odpadów 

komunalnych z terenu gminy Małkinia Górna przystępuje tylko jedna firma. Cena za odbiór 

odpadów zaproponowana przez nią w 2019 roku była odzwierciedleniem szczególnie kosztów 

wywozu oraz składowania odpadów w RIPOK. Postawiło to Radę Gminy w bardzo trudnej 

sytuacji. Mając na uwadze art.6r ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach Rada 

Gminy Małkinia Górna zmuszona była do podjęcia uchwały dotyczącej zmiany stawek opłat 

za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców. Stawka opłaty za odbiór odpadów 

komunalnych wynosi obecnie 12,00 zł od osoby za odpady segregowane i 24,00 zł od osoby za 

odpady niesegregowane, co stanowi dwukrotność stawki obowiązującej w 2018 roku. 
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Stuprocentowa podwyżka opłaty za odbiór odpadów komunalnych wynikała z konieczności 

zapewnienia samofinansowania się gminnego systemu zagospodarowania odpadów.  

Podkreślamy, że podniesienie opłat związanych ze składowaniem odpadów przełożyło 

się bezpośrednio na opłaty ponoszone przez mieszkańców. 

Gmina Małkinia Górna należy do rejonu ostrołęcko-siedleckiego, w którym są trzy 

Regionalne Instalacje Przetwarzania Odpadów Komunalnych tj. RIPOK Ostrołęka, RIPOK 

Ostrów Mazowiecka i RIPOK Wola Suchożebrska. Obecnie tylko jedna instalacja  w Ostrołęce 

przyjmuje odpady z terenu Gminy Małkinia Górna. Wpływ na taki stan rzeczy ma m.in. 

niewystarczająca liczba Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, brak 

konkurencyjności wśród firm zajmujących się wywozem i zagospodarowaniem odpadów, brak 

zaangażowania producentów opakowań w ograniczeniu rosnącego strumienia odpadów 

wymagających kosztownego procesu przetworzenia czy składowania oraz wzrost opłat 

środowiskowych.  

  Rada Gminy Małkinia Górna wyraża zaniepokojenie związane z tak drastycznym 

wzrostem cen za odbiór odpadów komunalnych, które bezpośrednio dotykają mieszkańców 

gminy i są ogromnym obciążeniem ich budżetu domowego. Mając na uwadze dobro naszych 

mieszkańców prosimy o podjęcie działań legislacyjnych mających na celu wdrożenie 

rozwiązań prawnych, które spowodują uporządkowanie gospodarki odpadami. 

 

W związku z powyższym Rada Gminy Małkinia Górna wnosi o: 

• stworzenie korzystnych warunków dla firm, które będą preferowały produkcję 

opakowań zwrotnych zunifikowanych i  wielokrotnego użytku (opakowania szklane); 

• zwiększenie skuteczności zwrotu opakowań w punktach handlowych (np. butelkomaty 

lub punkty skupu opakowań ); 

• wprowadzenie w punktach handlowych całkowitego zakazu stosowania do pakowania 

towarów opakowań z tworzyw sztucznych i zastąpienie opakowaniami z papieru.  

• określenie maksymalnych górnych stawek opłat za zagospodarowanie 1 Mg 

poszczególnych frakcji odpadów komunalnych obowiązujących w RIPOK; 

• wprowadzenie możliwości zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi właścicieli nieruchomości kompostujących odpady w przydomowych 

kompostownikach; 

• zmianę ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie rozliczeń 

pomiędzy gminami a przedsiębiorstwami odbierającymi odpady komunalne. 

Wprowadzenie w miejsce systemu ryczałtowego, obowiązku rozliczania usługi 

odbierania i zagospodarowania odpadów opartego na faktycznej ich ilości odpadów 

przekazywanych do instalacji; 

• umożliwienie kierowania zmieszanych odpadów komunalnych poza region 

wyznaczony przez samorząd wojewódzki, w sytuacji ograniczonych możliwości 

RIPOK w danym regionie; 

• podjęcie działań w celu spowodowania ograniczenia wzrostu opłaty środowiskowej; 

• tworzenie gminnych punktów skupu surowców wtórnych, w których mieszkańcy 

otrzymywaliby rekompensatę finansową za przyniesione surowce. Rozwiązanie 

to byłoby odciążeniem dla przedsiębiorców zajmujących się gospodarką odpadami, 

a także spełniałoby edukacyjną rolę.   
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Rada Gminy Małkinia Górna zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy 

do przekazania niniejszego stanowiska: 

1) Prezesowi Rady Ministrów – Panu Mateuszowi Morawieckiemu 

2) Marszałkowi Sejmu RP – Panu Markowi Kuchcińskiemu 

3) Marszałkowi Senatu RP – Panu Stanisławowi Karczewskiemu 

4) Ministrowi Środowiska – Panu Henrykowi Kowalczyk 

5) Posłom i Senatorom z okręgu ostrołęcko-siedleckiego: 

− Panu Markowi Sawickiemu  

− Pani Annie Siatkowskiej 

− Panu Czesławowi Mroczek 

− Pani Jolancie Hibner 

− Panu Markowi Zagórskiemu 

− Pani Krystynie Pawłowicz 

− Panu Krzysztofowi Tchórzewskiemu 

− Pani Teresie Wargockiej 

− Panu Danielowi Milewskiemu 

− Panu Henrykowi Kowalczyk 

− Panu Arkadiuszowi Czartoryskiemu 

− Panu Grzegorzowi Woźniak  

6) Wojewodzie Mazowieckiemu – Panu Zdzisławowi Sipiera 

7) Marszałkowi Województwa Mazowieckiego – Panu Adamowi Struzik 

8) Samorządowi Województwa Mazowieckiego: 

− Wicemarszałkowi Panu Wiesławowi Mariuszowi Raboszuk 

− Wicemarszałkowi Panu Rafałowi Rajkowski  

Członkom zarządu: 

− Pani Elżbiecie Lanc  

− Pani Janinie Ewie Orzełowskiej 

9) Samorządom gminnym z terenu powiatu ostrowskiego: 

− Staroście Ostrowskiemu Panu Zbigniewowi Chrupek 

− W-ce Staroście Ostrowskiemu Panu Józefowi Rostkowskiemu 

− Wójtowi  Gminy Andrzejewo Pani Beacie Ponichtera 

− Wójtowi Gminy Boguty – Pianki Panu Jędrzejowi Drewnowskiemu 

− Burmistrzowi Miasta i Gminy Brok Panu Markowi Młyńskiemu 

− Wójtowi Gminy Nur Panu Rafałowi Kruszewskiemu 

− Burmistrzowi Miasta Ostrów Mazowiecka Panu Jerzemu Bauer 

− Wójtowi Gminy Ostrów Mazowiecka Panu Waldemarowi Brzostek 

− Wójtowi Gminy Stary Lubotyń Panu Ireneuszowi Gumkowskiemu 

− Wójtowi Gminy Szulborze Wielkie Panu Krzysztofowi Michalec 

− Wójtowi Gminy Wąsewo Panu Rafałowi Kowalczyk 

− Wójt Gminy Zaręby Kościelne Pani Urszuli Wołosiewicz 


