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Pan
 
   
  

Szanowny Panie,

w związku z pismem z dnia 21 stycznia 2019 r. skierowanym do Urzędu Miasta 

w Kaliszu w sprawie uregulowania przepisów prawnych w zakresie odpadów wełny mineralnej 

wykorzystywanej w ogrodnictwie, poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia.

Sposób postępowania z odpadami z działalności ogrodniczej, np. zużytą wełną 

mineralną, tak jak i z działalności innych podmiotów gospodarczych, powinien być zgodny 

z przepisami ochrony środowiska, w tym w szczególności z zakresu gospodarki odpadami. 

Podstawowym aktem prawnym regulującym postępowanie m.in. z odpadami powstałymi 

z działalności ogrodniczej jest ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 701,  z późn. zm. ), która określa środki służące ochronie środowiska, życia i zdrowia ludzi 

zapobiegające i zmniejszające negatywny wpływ na środowisko oraz zdrowie ludzi wynikający 

z wytwarzania odpadów i gospodarowania nimi. Każdy wytwórca odpadów zobowiązany jest 

do właściwego ich zagospodarowania zgodnie z przepisami prawa. W gospodarce odpadami 

obowiązuje hierarchia sposobów postępowania z odpadami, zgodnie z którą w pierwszej 

kolejności należy zapobiegać powstawaniu odpadów, a odpady które zostały już wytworzone 

powinny być w jak największym zakresie poddawane odzyskowi, w tym recyklingowi. 

Natomiast najmniej pożądanym sposobem zagospodarowania odpadów jest ich 

unieszkodliwianie przez składowanie.

Odpady powstające z działalności ogrodniczej nie są odpadami komunalnymi, 

w związku z czym nie są objęte zorganizowanym przez gminę systemem odbioru odpadów 

komunalnych od mieszkańców. Ogrodnicy wytwarzający odpady takie jak zużyta wełna 
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mineralna zobowiązani są do zawierania indywidualnych umów na odbiór odpadów z firmami 

świadczącymi takie usługi lub dostarczanie ich do zakładów, które świadczą usługi właściwego 

ich zagospodarowania.

Należy również podkreślić, że wyrzucanie poużytkowej wełny mineralnej w miejsca 

nieprzeznaczone do tego celu, np. do wyrobisk, na pola czy do lasu jest zabronione i podlega 

karze. 

Organami właściwymi do podejmowania działań kontrolnych związanych 

z nieprawidłowym gospodarowaniem odpadami jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta, 

a także wojewódzki inspektor ochrony środowiska – w przypadku podmiotów korzystających 

ze środowiska. W związku z powyższym każde zgłoszenie o takim postępowaniu z odpadami 

powinno być kierowane do ww. instytucji.

W świetle powyższych wyjaśnień, stwierdzić należy, że przepisy w zakresie 

zagospodarowania odpadów, w tym powstających z działalności ogrodniczej już istnieją 

i ogrodnicy zobowiązani są do ich stosowania. Niemniej jednak informuję, że informacje  

przekazane w Pana piśmie zostaną przeanalizowane i wzięte pod uwagę w przypadku prac 

legislacyjnych nad zmianą przepisów o odpadach.

Z poważaniem

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

Do wiadomości:
Urząd Miasta Kalisz, Wydział Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska (w związku z pismem 
z dnia 12 lutego 2019 r., znak: WGOŚ.7021.07.12.2019 D2019.02.01198).
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Klauzula informacyjna dla Pana  

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 rozpatrywania skarg, wniosków i petycji 
kierowanych do Ministra Środowiska [1].

4) Pana/Pani dane osobowe będziemy przechowywać przez okres 40 lat.
5) Posiada Pani/Pan prawo do:

a) żądania od administratora dostępu do danych osobowych, 
b) sprostowania danych osobowych, 
c) 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 wymogiem ustawowym.

1 Na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. w związku 
z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego oraz ustawą z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach.
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