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Do : sekretariatmsm@mos.gov.pl
Dzień dobry,
w nawiązaniu do rozmowy telefonicznej, w załączeniu przesyłam list do Pana Ministra
Sławomira Mazurka, dotyczący wniosków, jakie nasunęły się uczestnikom 6.
Ogólnopolskiej konferencji BIOODPADY, która odbyła się w dniach 3-5 października w
Kliczkowie k. Bolesławca. Dodatkowo lista osób-sygnatariuszy, którzy postulują
wprowadzenie proponowanych zmian.
z pozdrowieniami,

tel.
e-mail

konferencje I szkolenia I wyjazdy techniczne I edukacja ekologiczna I
kampanie promocyjne
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30/10/01
Poznań, dnia 30 października 2017

Szanowny Pan
Sławomir Mazurek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska
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Dotyczy: skierowania strumienia odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 0108
do regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 roku (Dz. U. 2017, poz. 19)
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wprowadza
obowiązek

selektywnej

zbiórki

odpadów

ulegających

biodegradacji,

ze

szczególnym

uwzględnianiem bioodpadów. W większości gmin odpady te będą zbierane łącznie z odpadami
zielonymi i klasyfikowane pod kodem 20 0108 jako odpady kuchenne ulegające biodegradacji.
W imieniu uczestników 6. Ogólnopolskiej konferencji Bioodpady, która miała miejsce w dniach 3-5
października 2017 r., zwracam się z prośbą o włączenie kodu odpadu 20 01 08 do frakcji, które
obligatoryjne są przekazywane i przetwarzane w RIPOK.
Uzasadnienie:
W związku z art. 9e ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, podmiot odbierający
odpady z gospodarstw domowych nie jest zobligowany do dostarczenia odpadów kuchennych
ulegających biodegradacji do RIPOK, jako że są to odpady selektywnie zbierane. Obecnie wiele
RIPOK-ów w Polsce zagospodarowuje odpady zielone, a poczynione przez zarządców tych instalacji
inwestycje w tym obszarze niejednokrotnie były kosztowne i związane są trwałością projektu.
Kompostownie

na

bioodpadów (np.

odpady

zielone

oraz

zakłady

fermentacji

dedykowane

przetwarzaniu

Biokompostownia w Poznaniu) o statusie RIPOK mogą, w dniu wejścia

rozporządzenia w życie, zostać pozbawione strumienia odpadów zielonych zbieranych łącznie
z bioodpadami pod kodem 20 01 08, który - w myśl zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w

iłe-jpnusi trafiać do regionalnej instalacji.

ekoru
Z kolei rozdzielanie frakcji na dwie osobne - odpady zielone i bioodpady - jest nieuzasadnione
ekonomicznie i spowoduje znaczny wzrost obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów od
mieszkańców. Zdecydowana większość gmin będzie łącznie zbierała odpady zielone oraz bioodpady
pod kodem 20 01 08, aby obniżyć koszty zbiórki dodatkowej frakcji. W trakcie ww. konferencji
wizytowaliśmy komunalny zakład w Dreźnie i tam również odpady zielone zbierane są łącznie
z bioodpadami pod kodem 20 0108.
Ponadto w art. 20 ust. 7 ustawy o odpadach nie ma zapisu o zakazie przetwarzania bioodpadów
poza obszarem regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały wytworzone.
Oznacza to, iż selektywnie zebrane bioodpady razem z odpadami zielonymi będą mogły „wędrować"
po całym kraju. A zatem kontrola nad tym strumieniem będzie znacznie utrudniona.
Dodatkowo brakuje wymagań technicznych dla przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie,
w tym bioodpadów. Skierowanie odpadów do RIPOK (MBP, zielone) daje większą gwarancję
właściwego postępowania z tymi odpadami, poprzez kontrolę wymagań pozwoleń zintegrowanych.

W związku z powyższym zwracamy się z prośbą o zwrócenie uwagi na ten problem przy okazji
planowanej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy
o odpadach.
W załączeniu przesyłam listę uczestników konferencji wraz z podpisami.

Licząc na pozytywne ustosunkowanie się do mojej prośby,

