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Dotyczy: możliwości przekazywania odpadów na podstawie Rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 10 listopada 2015 roku ( Dz. U. 2016, poz. 93). 

Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP w Warszawie, biorąc 
pod uwagę  postulaty spółdzielni mieszkaniowych, zwraca się  z prośbą  o rozważenie 
możliwości wprowadzenia w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 
2015 roku w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki 
organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą  poddawać  odzyskowi na potrzeby 
własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku (Dz.0 2016, poz. 93) zmiany w 
poz. 51 listy rodzajów odpadów, polegającej na wprowadzeniu zapisu 
umożliwiającego przekazywanie skoszonej trawy osobom fizycznym w celu 
wykorzystania jej jako surowiec na kiszonki (kod odpadu 20 02 01- odpady ulegające 
biodegradacji). 

Szereg spółdzielni mieszkaniowych boryka się  z problemami związanymi z odbiorem 
skoszonej trawy przez podmioty zajmujące się  odbiorem odpadów komunalnych- zbyt 
mała częstotliwość  przejmowania odpadów zielonych , wysokie koszty ponoszone 
przez zarządców nieruchomości z tego tytułu. Trawa stanowi pożądany dodatek do 
kiszonek. Niejednokrotnie producenci rolni zainteresowani są  odbiorem trawy 
bezpośrednio ze spółdzielni dla produkcji kiszonek na własne potrzeby. 

W tej sprawie wystąpiła do Ministerstwa Klimatu i Środowiska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa w Bielawie- pismo w załączeniu. 

Zgodnie z art. 27 ust. 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach ( Dz. U. z 2020, 
poz.797, 875, 2361) ) posiadacz odpadów może przekazywać  też  osobie fizycznej lub 
jednostce organizacyjnej niebędącym przedsiębiorcami określone rodzaje odpadów do 
wykorzystania na potrzeby własne za pomocą  dopuszczalnych metod odzysku, zgodnie 
z wymaganiami określonymi w przepisach wydanych na podstawie ust. 10 tj. w drodze 
rozporządzenia wydanego przez Ministra właściwego do spraw klimatu 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie listy 
rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące 
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przedsiębiorcami mogą  poddawać  odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 
metod ich odzysku ( Dz.0 2016, poz. 93) określa listę  odpadów, które podmioty mogą  
przyjmować  i wykorzystywać  w sposób określony w w/w rozporządzeniu. Niektóre z 
wymienionych odpadów mogą  być  wykorzystane wyłącznie przez podmiot, który jest 
jednocześnie ich wytwórcą. 

Odpady ulegające biodegradacji ( w tym skoszona trawa) oznaczone kodem 20 02 01 
zostały wymienione w w/w rozporządzeniu pod poz. 51 i mogą  być  wykorzystane w 
przydomowych kompostownikach. Dopuszcza się  możliwość  wykorzystania wyłącznie 
własnych odpadów tj. wytworzonych przez osobę  która dokonuje ich kompostowania. 
Nie dopuszcza się  możliwości przyjmowania tych odpadów od innych podmiotów. 

W świetle w/w rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2015 r. 
producent rolny nie może więc przyjmować  od indywidualnych dostawców lub innych 
podmiotów skoszonej trawy w celu jej kompostowania ani też  innych celach. 

W związku z powyższym Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych 
RP zwraca się  z prośbą  o wprowadzenie w rozporządzeniu zapisu, umożliwiającego 
przekazanie osobom fizycznym przez wytwórcę  odpadów odpadu o kodzie 20 02 01 
ze wskazaniem sposobu wykorzystania odpadu tj. do produkcji kiszonek. 
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Szanowni Państwo. 

Jako spółdzielnia mieszkaniowa działamy dla wspólnego dobra wszystkich naszych 

mieszkańców często poszukując rozwiązań  niestandardowych, które skutkują  oszczędnościami 

koszów zarządzania, stanowiących często o wielkości opłat związanych z użytkowaniem mieszkań. 

Jednym z pól działalności jest gospodarka odpadami, gdzie oprócz akcji edukacyjnych pro-

ekologicznych staramy się  wypracować  wzorcowy model gospodarowania odpadami. Co prawda 

napotykamy się  na wiele problemów, ale jeden z nich wydaje się  dość  prosty do rozwiązania i 

wdrożenia w skali kraju: średnio przez 6 miesięcy w roku jesteśmy producentem odpadów w postaci 

skoszonej trawy. W 2020 roku „wyprodukowaliśmy" ok.160 ton tego odpadu, co przy opłacie 410 zł  

netto za ł  tonę  deponowanej w instalacji odzysku trawy w workach, tworzy całkiem realny koszt. Ten 

koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami ponoszą  bezpośrednio mieszkańcy. 

Z drugiej strony zwracają  się  do nas okoliczni producenci rolni, zainteresowani odbiorem tej 

trawy jako surowcem do produkcji kiszonki dla potrzeb hodowli bydła. Rozwiązanie problemu wydaje 

się  oczywiste, z korzyścią  dla wszystkich stron, jak i dla środowiska. Spółdzielnia nie ma problemu z 

„odpadem", mieszkańcy nie ponoszą  zbędnych kosztów, rolnicy mają  darmową  paszę  dla zwierząt. A 

odpad zielony nie obciąża instalacji do kompostowania zwiększając moc przerobową  lokalnego 

RIPOKa. 

Niestety na przeszkodzie stoją  przepisy rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 

listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne 

niebędące przedsiębiorcami mogą  poddawać  odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych 

metod ich odzysku (Dz.U. 2016 poz.93). 

Biorąc pod uwagę  powyższe, prosimy o taką  modyfikację  ww rozporządzenia, aby możliwe 

było przekazywanie skoszonej trawy do dalszego wykorzystania w produkcji rolnej. 
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