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Szanowny Panie,

odpowiadając na pismo z dnia 24 sierpnia 2017 r. w sprawie zmian legislacyjnych 
dotyczących zagospodarowania odpadów w postaci popiołów z gospodarstw domowych, 
przedstawiam poniższe wyjaśnienia.

Ad I. W przypadku, gdy z prowadzonych obecnie w Ministerstwie Środowiska analiz 
dotyczących możliwych sposobów zagospodarowania popiołów z gospodarstw domowych wyniknie 
potrzeba zmiany wspomnianych w petycji rozporządzeń, w celu właściwej identyfikacji tego rodzaju 
odpadów zostanie w nich użyty odpowiedni kod odpadów 20 01 99 z oznaczeniem ex (z łaciny 
tłumaczone jest jako „z” – w rozumieniu część z całości) – przykładowo ex 20 01 99 z objaśnieniem: 
Popioły z gospodarstw domowych. 

Ad II. Propozycja dopuszczenia popiołów z gospodarstw domowych do zastosowania jako 
warstwy izolacyjnej wymaga dalszych szczegółowych analiz (obecnie dopuszczone do takiego 
odzysku są wyłącznie odpady obojętne). W chwili obecnej Ministerstwo Środowiska zbiera 
informacje dotyczące właściwości popiołów z gospodarstw domowych. Zebrane informacje, po ich 
analizie, zostaną wykorzystane w ramach ewentualnych prac legislacyjnych mających na celu 
efektywne zagospodarowanie popiołów z gospodarstw domowych. 

Zatem sugerowana w petycji zmiana rozrządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 
2013 r. w sprawie składowisk odpadów dotycząca dopuszczenia popiołów z gospodarstw domowych 
do innych procesów odzysku na składowisku odpadów (wykorzystanie odpadów do celów 
technologicznych, np. budowlanych na składowisku) będzie w najbliższym czasie rozważana w 
resorcie środowiska. 

Ad III. Odnosząc się do postulatu zawartego w punkcie III, uprzejmie informuję, że przepisy 
celowo nie dopuszczają popiołów z gospodarstw domowych zaklasyfikowanych pod kodem 20 01 99 
do odzysku poza instalacjami (czyli na powierzchni ziemi). Wynika to z faktu, że takie popioły mogą 
powstawać często ze spalania węgla niskiej jakości lub nawet w wyniku nielegalnego spalania 
odpadów oraz spalania w przestarzałych technologicznie piecach grzewczych. Wobec ww. warunków 
procesu spalania, właściwości tych odpadów mogą znacząco odbiegać od właściwości popiołów 
powstających z przemysłowych źródeł spalania np. elektrowni lub elektrociepłowni. Stąd propozycja 
stworzenia przepisów dających możliwość zagospodarowania popiołów z gospodarstw domowych 
analogicznie do popiołów z energetyki zawodowej nie ma uzasadnienia. Należy podkreślić, że odzysk 
odpadów poza instalacjami i urządzeniami stanowi wyjątek od obecnie obowiązującego obowiązku 
przetwarzania odpadów wyłącznie w instalacjach i urządzeniach (art. 29 i 30 ustawy o odpadach). 
Dlatego do odzysku odpadów poza instalacjami i urządzeniami mogą być dopuszczone wyłącznie 
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odpady o znanych, jednorodnych i powtarzalnych właściwościach fizykochemicznych, które nie będą 
powodować zagrożenia dla środowiska.

Ad IV i V. Zdaniem resortu środowiska propozycje wymagają przeprowadzenia szczegółowej 
analizy wyników badań takich popiołów. Należy zaznaczyć, że właściwym organem do zainicjowania 
ewentualnej nowelizacji wymienionych przepisów jest Minister Rozwoju. Z tego względu 
w przypadku, gdy z analizy aktualnie zbieranych informacji dotyczących popiołów z gospodarstw 
domowych wyniknie zasadność dokonania nowelizacji wskazanych w Państwa petycji rozporządzeń 
Ministra Gospodarki, Minister Środowiska zwróci się w tej sprawie do Ministra Rozwoju.

Ad VI. Odnosząc się do propozycji nowelizacji rozporządzenia Rady Ministra w sprawie opłat 
za korzystanie ze środowiska, uprzejmie informuję, że ze względu na fakt, że niniejsze rozporządzenie 
stanowi ważny element wypełnienia przez Polskę warunkowości ex-ante na pozyskanie funduszy 
europejskich na lata 2014 – 2020, w najbliższym czasie nie planowana jest jego nowelizacja. 

Reasumując, należy podkreślić, że selektywne zbieranie odpadów z punktu widzenia ich 
dalszego zagospodarowania jest jak najbardziej pożądane. Jednak decyzje o zmianie przepisów 
mających na celu uregulowanie zagospodarowania odpadów są podejmowane dopiero po zebraniu 
wystarczającej ilości informacji, w tym wyników badań, które przesądzą o możliwych sposobach ich 
zagospodarowania, w taki sposób, aby wyeliminować możliwość ich negatywnego wpływu na 
zdrowie i życie ludzi oraz środowisko. 

Z poważaniem

Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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