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PETYCJA – spalarNIE! 

Szanowny Panie Ministrze! 

Przed Polską stoją w najbliższych latach ogromne wyzwania. Z jednej strony konieczność 
redukcji emisji dwutlenku węgla, tak aby w 2050 roku osiągnąć neutralność klimatyczną,  
z drugiej wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym i osiągnięcie  poziomu 65% recyklingu 
odpadów w 2035 r., a 50% już w tym roku. Kolejnym wyzwaniem jest zatrzymanie wzrostu 
kosztów ponoszonych przez mieszkańców z tytułu zagospodarowania odpadów. Tymczasem 
z przerażeniem obserwujemy nie tylko całkowity brak reakcji Pana rządu na te wyzwania, ale 
wręcz działania idące w przeciwnym kierunku. 

W ciągu ostatnich kilkunastu lat Polska zafundowała sobie niezwykle nieefektywny system 
gospodarki odpadami, oparty głównie o zakłady mechaniczno-biologicznego przetwarzania 
odpadów, generujące odpady z odpadów - z ich linii sortowniczych do recyklingu trafia 
średnio 6% odpadów. W czasie gdy w Europie z umiarem przyjmowano tę technologię,  
a działania kierowano przede wszystkim na poprawę selektywnej zbiórki u źródła i systemów 
kaucyjnych, w Polsce powstało 170 tego typu instalacji. W efekcie dzisiaj jesteśmy 
skansenem tej technologii. Teraz jak się wydaje do podobnej sytuacji może dojść ze 
spalarniami odpadów. W krajach wysokorozwiniętych następuje redukcja mocy 
przerobowych spalarni - np. w Szwecji niewykorzystane moce przerobowe spalarni to już  
2 mln ton rocznie, a Dania właśnie zdecydowała ograniczyć spalanie odpadów o 30%. 
Tymczasem w Polsce inwestorzy ubiegają się o zezwolenia na budowę ponad 100 spalarni 
odpadów i oczekują w tym zakresie na akceptację Ministra Klimatu. Gdyby te plany zostały 
zrealizowane, przy jednoczesnym zmarginalizowaniu selektywnej zbiórki odpadów, o co 
zabiegają niektóre samorządy, to powstałby unikalny na skalę światową i zapewne 
najdroższy system gospodarki odpadami, w dodatku całkowicie sprzeczny z gospodarką  
o obiegu zamkniętym i przyjętymi przez Polskę zobowiązaniami. 

Panie Ministrze, 

jedynym rozwiązaniem, które może nas przybliżyć do realizacji ambitnych celów jest szybkie 
wdrożenie systemu rozszerzonej odpowiedzialności producenta, selektywnej zbiórki oraz 
rozbudowy infrastruktury do recyklingu odpadów, w tym przede wszystkim przetwarzania 
bioodpadów, stanowiących ponad 40% odpadów komunalnych. W związku z powyższym 
apelujemy o podjęcie zdecydowanych działań i domagamy się spełnienia poniższych 
postulatów: 
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My, obywatele, domagamy się wprowadzenia zakazu budowy nowych spalarni odpadów 
komunalnych i odpadów pochodzących z ich przetwarzania. 

Ponieważ: 

1/ Nie chcemy płacić wyższych rachunków za odpady. Spalarnie to zyski dla silnego lobby 
spalarniowego, a straty dla zwykłych obywateli. Unia Europejska już zdecydowała, że nie 
będzie finansować spalarni. 

2/ Zamiast puszczać z dymem cenne surowce wtórne, powinniśmy stawiać na selektywną 
zbiórkę u źródła, recykling materiałowy i kompostowanie. Przykładowo w Europie jest 
kilkaset gmin, które udowodniły, że recyklingowi może być poddanych ponad 80% odpadów. 

3/ Spalarnie emitują do powietrza rakotwórcze substancje (dioksyny i furany), metale 
ciężkie oraz dwutlenek węgla. Zagrożone jest zdrowie nasze i naszych dzieci. 

 

 


