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Związek Miast Polskich od piętnastu lat domaga się zbudowania w Polsce 
racjonalnego systemu zagospodarowania odpadów komunalnych. Przez pierwsze 
lata po wstąpieniu do UE budowa takiego systemu była blokowana przez lobby, 
które do dziś przedkłada egoistycznie rozumiany interes partykularny nad dobro 
wspólne. Polska stała się zakładnikiem firm głoszących pseudo-liberalne poglądy, 
którym na rękę było jak najdłuższe utrzymywanie – pod pozorem poszanowania 
wolnego rynku – totalnego nieładu w tym zakresie. Głównymi rzecznikami tego 
podejścia były zagraniczne koncerny, które w swoich krajach musiały 
podporządkować się rygorystycznym przepisom, a u nas działały w warunkach 
„wolnej amerykanki”. 
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Kolejne podejścia do rozwiązań „systemowych” były każdorazowo spłycane 

przez lobby branżowe, a następujące po nich nowelizacje dodatkowo psuły i 

tak niedoskonałe rozwiązania. Charakterystycznym rysem tego etapu 

zmagań o stworzenie systemu była walka wydana zamówieniom „in-house”, 

które są standardem w całym demokratycznym świecie. Dziś wie-my, czym 

się ta walka skończyła: przyniosła „uporządkowanie” rynku –

wyeliminowanie tych, którzy przegrali pierwsze przetargi z tymi, którzy 

oferowali ceny dumpingowe. Efektem jest brak konkurencji w nowej turze 

przetargów i swoisty dyktat cenowy, za który zmuszeni są płacić obywatele.
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Główna idea 
propozycji ZMPDoraźne zmiany są potrzebne, ale 

niezbędne są zmiany systemowe (w tym 

wprowadzające rozszerzoną 

odpowiedzialność producentów – ROP 

oraz umożliwiające wykorzystanie frakcji 

kalorycznej jako paliwa alternatywnego w 

energetyce, zwłaszcza w ciepłownictwie 

lokalnym).



SZCZEGÓŁY PROPOZYCJI ZMP NA STRONIE:

https://www.miasta.pl/aktualnosci/z-dziewiatego-posiedzenia-zarzadu-zmp-online
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Symulacja wysokości kar za nieosiągnięcie 
poziomów recyklingu – przy założeniach 
konserwatywnych

„Brak zmiany sposobu liczenia … poziomu 
za 2020 r. w konsekwencji może 
doprowadzić do strat budżetów gminnych z 
tytułu nakładanych przez Inspekcję 
Ochrony Środowiska kar szacowanych w 
skali całego kraju na ok. 900 mln zł.”



Jak uniknąć kar?

Co mogą zrobić 
samorządy?

• Budowa lokalnych kompleksowych i 

zintegrowanych systemów 

gospodarowania odpadami

• Współpraca w celu stworzenia spójnego 

obszaru obsługi

• Innowacyjne rozwiązania najbardziej 

problemowych kwestii – Ciechanów czy 

Świdnik, który liczy użytkowników 

systemu
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