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Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją z dnia 27 kwietnia 2022 r. Pani Poseł Gabrieli Lenartowicz 

w sprawie opłat za zagospodarowanie odpadów komunalnych w związku z udzieleniem 

gościny uchodźcom z Ukrainy - K9INT33070, przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Sytuacja na krajowym rynku gospodarki odpadami komunalnymi jest przedmiotem 

monitorowania i stałej analizy prowadzonej w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, w zakresie 

możliwych do wprowadzenia rozwiązań, między innymi dotyczących odbioru 

i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przyjmujących 

uchodźców. 

Jednocześnie informuję, że w obecnej sytuacji jednym z priorytetów rządu, a tym 

samym Ministerstwa Klimatu i Środowiska, jest podejmowanie działań mających na celu 

wsparcie władz lokalnych, w jak najlepszej organizacji pomocy uchodźcom, w szczególności 

obywatelom Ukrainy, którzy w wyniku działań wojennych zostali zmuszeni do opuszczenia 

swojego kraju. Dlatego, też kwestia rozwiązań dotyczących gospodarki odpadami 

komunalnymi, w związku z pobytem uchodźców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest 

przedmiotem analiz działającego przy Ministrze Klimatu i Środowiska Zespołu doradczego do 

spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami1 (dalej Zespół). Wypracowane 

przez Zespół rozwiązania mające na celu, między innymi wsparcie władz lokalnych w zakresie 

związanym z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych zostaną poddane analizie 

1 (Dz. Urz. Min. Klim. i Środ. z 2020 r. poz. 16 i 18 oraz z 2021 r. poz. 87).



w kierunku wykorzystania ich przy ewentualnych pracach legislacyjnych umożliwiających 

poprawę tej sytuacji.

Ponadto zasady przyznawania pomocy osobom, które zapewniają zakwaterowanie 

i wyżywienie obywatelom Ukrainy, uregulowano między innymi w ustawie z dnia 12 marca 

2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego 

państwa2.

Dzięki nowej regulacji osobom i podmiotom, które zapewnią zakwaterowanie 

i wyżywienie obywatelom Ukrainy, dotkniętym konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy 

wypłacane są świadczenia pieniężne. 

Ponadto zgodnie z przyjętymi wyżej przepisami w Banku Gospodarstwa Krajowego 

tworzy się specjalny Fundusz Pomocy, z którego finansowana ma być pomoc na rzecz Ukrainy. 

Jednocześnie utworzona też zostanie rezerwa celowa w budżecie.

W celu uzyskania szczegółowych informacji w kwestii dot. przyznawania środków 

finansowych podmiotom, udzielającym pomocy uchodźcom,  należy zwrócić się do 

Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, które koordynuje te działania.

Z poważaniem

Z up. Ministra

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

2 Dz. U. poz. 583 z późn. zm.
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