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Szanowna Pani,

w nawiązaniu do pisma z dnia 30 grudnia 2020 r. przekazującego raport z monitoringu oraz 

propozycje zmian aktów prawnych m.in. w zakresie możliwości segregacji odpadów komunalnych 

przez osoby z niepełnosprawnościami, które zostało przekazane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

przez Ministerstwo Infrastruktury przy piśmie z dnia 8 stycznia 2021 r. (znak: DK-2.052.14.2021), 

informuję, że przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1 

umożliwiają radzie gminy wprowadzenie rozwiązań w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania 

odpadów przez osoby niepełnosprawne. Rada gminy może określić dodatkowe warunki dotyczące 

ułatwienia prowadzenia selektywnego zbierania odpadów przez osoby niepełnosprawne, 

a w szczególności niedowidzące2.

Niemniej jednak ewentualne dodatkowe rozwiązania w zakresie ułatwień dla osób 

niepełnosprawnych, w celu umożliwienia efektywnego selektywnego zbierania odpadów, będą 

rozważane na etapie kolejnych prac legislacyjnych.  

Z poważaniem

 

  
   

1 Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, z późn. zm.
2 Art. 4 ust. 2a pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



2

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Klimatu i Środowiska z siedzibą 
w Warszawie ul. Wawelska 52/54, 00-922.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email 
inspektor.ochrony.danych@klimat.gov.pl 

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane 
zapytanie3.

4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 50 lat. 
5) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niepodanie danych w zakresie wymaganym przez 
administratora może skutkować brakiem skutecznego doręczenia odpowiedzi. 

3 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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