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Szanowny Panie Przewodniczący,

w związku z otrzymaną petycją z dnia 17 grudnia 2018 r., dotyczącą sprzeciwu 
wprowadzenia zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach przekazuje poniższe informacje.

Zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) gminy ustanawiają 
selektywne zbieranie odpadów komunalnych, które obejmują co najmniej następujące frakcje 
odpadów: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe oraz 
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji. Zatem obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych na co 
najmniej 5 frakcji obowiązuje już od 2013 r. Dodatkowo informuję, że przepisy ww. ustawy 
nie dawały i nie dają właścicielowi nieruchomości możliwości wyboru segregacji bądź nie 
odpadów komunalnych. Odpady muszą być zbierane w sposób selektywny. W przypadku nie 
wypełniania obowiązku selektywnego zbierania odpadów gmina podwyższa opłatę 
właścicielowi nieruchomości.

W celu ujednolicenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w całej Polsce 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) określone zostały 
wymagania dotyczące selektywnego zbierania odpadów, do których będą musiały dostosować 
się wszystkie gminy. Zgodnie z ww. rozporządzeniem odpady należy zbierać do pojemników 
lub worków o właściwym kolorze i oznaczonych odpowiednim napisem jak poniżej: 
1) papier – kolor niebieski;
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2) szkło – kolor zielony;
3) metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty;
4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów – kolor 

brązowy;
5) pozostałe odpady, których nie można umieścić w powyżej wymienionych frakcjach.

W obecnie obowiązujących przepisach ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazano, iż w przypadku niedopełnienia przez 
właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, podmiot odbierający odpady powiadamia gminę, która określa wobec takiego 
właściciela nieruchomości wyższą stawkę opłaty. W projekcie ustawy nowelizującej 
ww. ustawę zostały jedynie doprecyzowane przepisy, że to w drodze decyzji gmina będzie 
określała wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub 
miesiące, w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 

 Określenie minimalnej różnicy pomiędzy stawką opłaty za odbiór odpadów 
zbieranych selektywnie a odbiór odpadów w przypadku, gdy obowiązek selektywnego 
zbierania nie jest przez mieszkańca realizowany ma na celu zachęcenie mieszkańców 
do prawidłowego, selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Ponadto należy zauważyć, że ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach zawiera definicję właściciela nieruchomości, zgodnie z którą 
rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki 
organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością. W świetle przedmiotowej definicji za gospodarkę 
odpadami odpowiadają wszyscy właściciele lokali, natomiast deklaracje w imieniu 
wszystkich mieszkańców składa zarządzający nieruchomością (spółdzielnia/wspólnota 
mieszkaniowa). Reasumując należy zauważyć, że „odpowiedzialność zbiorowa” 
za nieprawidłowe zbieranie odpadów w budynkach wielolokalowych obowiązuje od 2013 r. 

Z poważaniem

Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/
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Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 
2016 r. informuję, iż:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Minister Środowiska z siedzibą w Warszawie 
ul. Wawelska 52/54, 00-922.

2) Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych jest możliwy jest pod adresem email 
inspektor.ochrony.danych@mos.gov.pl 

3) Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane 
zapytanie1.

4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 50 lat. 
5) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
d) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

6) Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli uzna Pani/Pan, że 
przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia 
o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

7) Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale niepodanie danych w zakresie wymaganym 
przez administratora może skutkować brakiem skutecznego doręczenia odpowiedzi. 

1 Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
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