
    Krajowa Izba Gospodarki Odpadami  

    Ul. Szkolna 2/4 lok. 401/402                  REGON: 015731580 

    00-006 Warszawa     NIP: 526-28-41-909 

    Tel./faks: 22 826-54-13    KRS: 0000206616 

    e-mail: biuro@kigo.pl    www.kigo.pl 

 

 

Stanowisko Krajowej izby Gospodarki Odpadami w sprawie artykułu z Pulsu Biznesu,  

pt.: „Rząd zmienia unijne priorytety” z dnia 24 maja 2017r. 

 
Krajowa Izba Gospodarki Odpadami - organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca polskie 

przedsiębiorstwa gospodarki odpadami, głównie o kapitale samorządowym nie zgadza się z tezami 

przedstawionymi w artykule zamieszczonym w Pulsie Biznesu z dnia 24 maja 2017r., pt.: Rząd zmienia 

unijne priorytety”, w którym Red. Katarzyna Kapczyńska przedstawia tezę „Przedstawiciele firm  

z sektora utylizacji odpadów nie żałują części unijnych dotacji. Kwotę uważają za niewielką, a unijne 

dotacje inwestycyjne oceniają jako nieefektywne.” 

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami  reprezentująca 125 przedsiębiorstw gospodarki odpadami stoi 

na stanowisku, że środki unijne przeznaczone na gospodarkę odpadami powinny być wydatkowane 

właśnie na sektor odpadowy.  

Ponadto przytoczona przez Pana Dariusza Matlaka – Prezesa Polskiej Izby Gospodarki Odpadami 

opinia, że „w branży odpadowej inwestycje powinny być finansowane z pieniędzy prywatnych lub  

w formule partnerstwa publiczno-prywatnego”  reprezentuje stanowisko jedynie części  

przedsiębiorców gospodarki odpadami i uważamy je za całkowicie bezpodstawne i  nie poparte 

faktami.   

Potrzeby budowy instalacji zagospodarowania odpadów w Polsce są obecnie bardzo duże,  

co zauważyła także Komisja Europejska planując znaczne środki finansowe na ten cel. Zostały one 

zaplanowane w Programie Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko. Wynika to z wymagań unijnych 

dotyczących uzyskania przez kraje członkowskie wysokich poziomów odzysku i recyklingu odpadów  

oraz wdrażanej koncepcji Circular Economy Package. 

W nowym systemie gospodarki odpadami budowy nowych instalacji zagospodarowania odpadów  

podjęły się głównie gminy, które ponoszą konsekwencje finansowe w przypadku nieosiągnięcia 

ustawowego poziomu odzysku i recyklingu. Gminy nie dysponują środkami na inwestycje w 

gospodarce odpadami, a inwestycje te są niezbędne. Nie zgadzamy się z także z przedstawioną przez 

autorkę artykułu tezą, że realizowane za unijne dotacje inwestycje oceniane są przez branżę 

gospodarki odpadami za nieefektywne. Opinia Krajowej Izby Gospodarki Odpadami w tej sprawie jest 

całkowicie odmienna. O efektywności tych inwestycji świadczą efekty ekologiczne pozyskiwane przez 

szereg spółek komunalnych, zrzeszonych  w naszej Izbie.  

Samorząd za pośrednictwem swoich spółek zapewnia dostęp do usług publicznych lokalnym 

społecznościom. Spółki komunalne są głównym beneficjentem funduszy unijnych, w warunkach 

konkurencji rynkowej, zaś sektor prywatny niechętnie korzysta z dotacji unijnych. Wynika to z faktu, 

że inwestycje w gospodarce odpadami są mało dochodowe, zaś zysk jest generowany w długim 
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okresie czasu. W obecnym systemie gospodarki odpadami spółki komunalne sektora 

samorządowego, korzystając ze środków unijnych, inwestują w kosztochłonne instalacje 

zagospodarowania odpadów, zaś sektor prywatny skupia się na transporcie odpadów, minimalizując 

inwestycje ekonomiczne. 

Przedstawiając powyższe prosimy o sprostowanie Państwa artykułu i przedstawienie opinii całego 

środowiska w tym tak ważnym dla gospodarki narodowej sektorze. 

 

Tomasz Uciński 

Prezes Zarządu 

 

 

 


