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Postulat 1 

Wprowadzenie jak najszybciej realnego systemu
rozszerzonej odpowiedzialności producenta (ROP)
zapewniającej stabilne wsparcie finansowe gminnych
systemów gospodarki odpadami komunalnymi, co pozwoli
na obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi uiszczanych przez właścicieli nieruchomości
(mieszkańców).



Postulat 2

Przejściowe ograniczenie części obciążeń i ograniczeń
publicznoprawnych wpływających na koszty funkcjonowania
systemu gospodarki odpadami komunalnymi do czasu
wprowadzenia systemu ROP.



Postulat 3

Stworzenie dodatkowych instrumentów wsparcia dla gmin
z województwa mazowieckiego, które na skutek braku
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami miały
ograniczoną możliwość aplikowania o środki zewnętrzne.
Koniecznym jest wsparcie finansowe związane z rozwojem
w gminach systemów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.



Postulat 4

Stworzenie trwałych i zinstytucjonalizowanych form dialogu
wszystkich interesariuszy systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, z udziałem praktyków (zarówno
samorządowych, jak i ze świata biznesu) oraz ekspertów,
umożliwiającego bieżące monitorowanie systemu,
zgłaszanie postulatów zmian oraz konsultowanie projektów
aktów normatywnych wpływających na przyszły kształt
systemu.



Postulat 5

Wszelkie zmiany prawne powinny być poprzedzone rzetelną
analizą konsekwencji ich przyjęcia, w tym skutków
o charakterze finansowym zwłaszcza dla gmin.



Postulat 6

Konsultacje publiczne dotyczące obecnie procedowanego
projektu ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw
powinny być kontynuowane do czasu wypracowania
ostatecznego kształtu akceptowalnego przez wszystkich
interesariuszy systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Do tego czasu projekt nie powinien być kierowany na
posiedzenie RadyMinistrów i wnoszony do Sejmu.



Postulat 7

Wszelkie zmiany w obowiązujących przepisach powinny
zawierać przepisy przejściowe i dostosowujące, które będą
uwzględniać specyfikę funkcjonowania jednostek
samorządu terytorialnego i umożliwią wprowadzanie zmian
w sposób niezakłócający bieżącego działania gminnych
systemów gospodarki odpadami komunalnymi.



Postulat 8
Zwiększenie samodzielności organów samorządu
województwa w kształtowaniu wojewódzkich planów
gospodarki odpadami oraz doprecyzowanie procedury ich
uchwalania, w sposób umożliwiający pełne wykorzystanie
istniejącej infrastruktury odpadowej, zwłaszcza tej
wytworzonej ze środków publicznych.



Postulat 9
Zapewnienie elastyczności rozwiązań prawnych stanowiących
podstawę kształtowania gminnych systemów gospodarki
odpadami komunalnymi. Ustawodawca powinien ograniczyć
się do wyznaczenia jednostkom samorządu terytorialnego
celów, które mają osiągnąć oraz przyznać im adekwatne
instrumenty umożliwiające ich osiągnięcie. Sposób realizacji
celów powinny samodzielnie ustalać organy jednostek
samorządu terytorialnego z uwzględnieniem potrzeb
mieszkańców i uwarunkować lokalnych.



Postulat 10
Zdecydowanie większe zaangażowanie się przez
administrację rządową, a zwłaszcza Ministerstwo
Środowiska, w działania edukacyjno-informacyjne związane
z gospodarką odpadami komunalnymi, w tym zasadami
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. Działania w tym
zakresie na szczeblu lokalnym były jednym z argumentów
na rzecz standaryzacji selektywnej zbiórki odpadów.
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