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Pan

Stanisław Guziak

Sekretarz Gminy Gąbin

Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo (znak: Or.0007-1.XV.2016), przekazujące podjętą przez Radę 

Miasta i Gminy Gąbin w dniu 24 lutego 2016 r. uchwałę Nr 99/XV/2016 w sprawie zmiany 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz w związku z art. 13 ust. 1 ustawy 

z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) uprzejmie informuję.

Przepisy wprowadzone art. 6r ust. 3b ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 

z 2015 r., poz. 87) miały na celu rozwiązanie problemu ustalenia przez gminy zbyt rzadkiej 

w stosunku do potrzeb częstotliwości odbierania odpadów komunalnych. W niektórych 

gminach zmieszane odpady komunalne odbierane były raz na kwartał, co prowadziło nie 

tylko do niezaspokojenia potrzeb mieszkańców, ale do zagrożenia sanitarno-

epidemiologicznego, szczególnie w miesiącach letnich. Do resortu środowiska były 

kierowane zgłoszenia, dotyczące ustalenia przez gminy zbyt niskich limitów odbierania 

odpadów w ramach uiszczonych opłat. Jednocześnie gminy wiejskie zgłaszały uwagi, 

że zaproponowana częstotliwość odbierania odpadów komunalnych jest zbyt duża, 

w przypadku odpadów na terenach wiejskich odpady są wykorzystywane na potrzeby własne 

(przydomowe kompostownie, skarmianie zwierząt) i niepotrzebnie podnosi to koszty 

systemu.

Ministerstwo Środowiska otrzymało liczne pisma od osób prywatnych zawierające 

skargi na brak wystarczającej częstotliwości odbioru odpadów. Ponadto wojewodowie 

przedstawili informacje o istotnych, zdiagnozowanych problemach w ramach monitoringu 

na terenie kraju procesu wdrażania i realizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. W informacji tej wielokrotnie wskazywany był problem z częstotliwością 

odbierania odpadów komunalnych na terenie gmin.
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Wprowadzając zmiany Ministerstwo Środowiska opierało się również na analizie 

częstotliwości odbieranych odpadów komunalnych dokonanej przez Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska wykonanej na potrzeby ogólnokrajowego cyklu kontrolnego 

przestrzegania przez gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wynika z niej, że większość kontrolowanych 

gmin ustaliła odbiór zmieszanych odpadów komunalnych z zabudowy jednorodzinnej raz na 

dwa tygodnie. Natomiast Główny Inspektorat Ochrony Środowiska wyraził wątpliwości 

co do właściwej częstotliwości odbierania odpadów komunalnych w przypadku, gdy odpady 

odbierane są raz na miesiąc, raz na dwa miesiące, bądź raz na kwartał (co również zostało 

zidentyfikowane w gminach w wyniku kontroli).

W związku z powyższym resort środowiska nie widzi potrzeby zmiany przepisów 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach we wnioskowanym zakresie, również 

ze względu na fakt, że w dniu 17 maja 2016 r. na posiedzeniu Senackiej Komisji Praw 

Człowieka, Praworządności i Petycji negatywnie rozpatrzono przedmiotową propozycję 

zmiany.

Z poważaniem

Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:

Sekretariat Prezesa Rady Ministrów, KPRM


