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Szanowny Panie,

w związku z pismem z dnia 20 listopada br. (znak: DGO.0721.2.2017) w sprawie 

sposobu obliczania poziomu recyklingu i odzysku odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

oraz mając na uwadze art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. 

z 2017 r. poz. 1123) poniżej przedstawiam stosowne informacje.

Wskazując na główne cele wynikające z dyrektyw Unii Europejskiej w dziedzinie 

gospodarki odpadami należy zauważyć, że z art. 11 dyrektywy 2008/98/WE wynika, 

iż do 2020 roku przygotowanie do ponownego wykorzystania, recykling i odzyskiwanie 

materiałów, w tym wypełnianie wyrobisk, gdzie odpady zastępują inne materiały, 

w odniesieniu do innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

z wyjątkiem materiału występującego w stanie naturalnym zgodnie z definicją zawartą 

w kategorii 17 05 04 Europejskiego katalogu odpadów, zostanie zwiększone wagowo 

do minimum 70 %. 

W związku z powyższym w art. 3b ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) został określony 

obowiązek osiągnięcia przez gminy do dnia 31 grudnia 2020 r. poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości 

co najmniej 70% wagowo.
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Obowiązek ten został nałożony na gminy, gdyż to gminy wraz z koniecznością 

zorganizowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na swoim terenie, 

otrzymały również narzędzia do egzekwowania wymagań określonych w ustawie, które 

przyczyniają się do realizacji celów unijnych. 

Dlatego też, w chwili obecnej trudno zgodzić się z postulatem zmiany przepisów 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w zakresie 

usunięcia obowiązku osiągnięcia poziomu recyklingu i odzysku odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych. 

Niemniej jednak informuję, że w ramach trwających prac nad zmianą dyrektywy 

2008/98/WE, w ramach prac na forum Unii Europejskiej nad tzw. waste package, 

planowane jest wyłączenie z zakresu odpadów komunalnych odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych. 

Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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