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Szanowny Panie 

W odpowiedzi na pismo z dnia 16 maja br., znak: GL.0201.18.2016 oraz w związku 

z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. poz. 1195) uprzejmie 

informuję, co następuje.

Dokonana w Ministerstwie Środowiska analiza ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250 i 1020) wykazała, 

że nie uzyskano spodziewanego efektu w zakresie zmniejszenia liczby dzikich wysypisk 

odpadów. Przepisy ww. ustawy dają gminom wiele swobody w kształtowaniu nowego systemu 

na swoim terenie i pozwalają określić np. częstotliwość wywozu odpadów czy ilość odpadów 

odbieranych w ramach opłaty uiszczanej przez właściciela nieruchomości opłat. Niektóre 

gminy chcąc obniżyć koszty systemu ustanowiły zbyt rzadką częstotliwość odbierania lub zbyt 

niski limit ilościowy odbieranych odpadów w ramach opłaty w stosunku do faktycznych 

potrzeb mieszkańców. Ponadto gminy nie dokonywały kontroli podmiotów wyłonionych 

w drodze przetargu na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

W celu naprawy sytuacji dokonano zmiany ustawy nowelizacją z dnia 28 listopada 

2014 r., którą m.in. zniesiono możliwość ustalania limitów w stosunku do większości rodzajów 

odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, określono możliwość 

pokrycia kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich 

składowania i magazynowania z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Planowane są również zmiany ww. ustawy w zakresie ograniczenia możliwości 

ryczałtowego rozliczania się gminy z podmiotem wyłonionym w drodze przetargu oraz 
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zniesienia zawartej w ustawie możliwości łączenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów.

W związku z powyższym resort środowiska w przypadku podjęcia prac nad zmianą 

przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach weźmie pod uwagę 

proponowaną przez Pana zmianę.

Z poważaniem

Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/


