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Pani
 
  

  
 

Szanowna Pani Dyrektor,

w związku z pismem z dnia 30 października br. (znak: 30/10/01) w sprawie 

skierowania strumienia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08 

do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 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.

Zgodnie z art. 9e ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) podmiot odbierający odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli 

nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio 

do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.

Mając na uwadze konieczność spełnienia wymagań ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach za zasadne uznać należy oddzielne zbieranie 

odpadów zielonych i kuchennych w ramach kształtowanego przez gminę systemu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Nie tylko ze względu na obowiązek 

przekazywania odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
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komunalnych, zgodnie z art. 9e ww. ustawy, ale również ze względu na budowę 

prawidłowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Niemniej jednak jeżeli gmina zdecyduje o łącznym zbieraniu odpadów zielonych 

i kuchennych, mając na względzie wymóg przekazywania odpadów zielonych bezpośrednio 

do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) stwierdzić należy, 

że łącznie zebrane odpady powinny również trafić do RIPOK. 

Informuję jednocześnie, że zagadnienie ewentualnego odzwierciedlenia powyższej 

opinii w przepisach prawa zostanie przeanalizowane na etapie prac nad zmianą ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Z poważaniem

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