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Szanowny Panie,

w związku z przesłaną petycją z dnia 22 marca 2019 r. dotyczącą projektu ustawy 
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, 
przekazuję poniższe informacje. 

W odniesieniu do ponoszenia kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem 
odpadów komunalnych wytworzonych w miejscu zamieszkania oraz kosztów związanych 
z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych wytworzonych na ternie ogrodu 
działkowego informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.)  każda z tych opłat pobierana  
jest niezależnie, gdyż wnoszone są do gminy, na terenie której znajduje się dana nieruchomość 
i która ponosi koszty zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych na jej terenie.

W zakresie zwolnienia z części opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
właścicieli nieruchomości zagospodarowujących bioodpady w kompostownikach 
przydomowych, należy zauważyć, że podniesiony przepis dotyczy właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych przez mieszkańców. Zaproponowana propozycja nie miała na celu 
dyskryminowanie jakiejkolwiek grupy społecznej, zwłaszcza działkowców. Ideą nadrzędną 
było stworzenie zachęty dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 
jednorodzinnej, do podjęcia wysiłku w zakresie możliwości zagospodarowania we własnych 
zasobach bioodpadów przez zastosowanie kompostowników przydomowych. Proces dotyczy 
tej części strumienia odpadów komunalnych, która powstaje na wymienionych 
nieruchomościach w ilościach stwarzających konieczność modyfikowania już istniejących 
gminnych systemów gospodarowania odpadów w celu pokrycia mocą instalacji 
do przetwarzania bioodpadów. 
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Jednocześnie, jak wynika z § 42 Regulaminu Rodzinnego Ogrodu Działkowego 
uchwalonego przez Krajową Radę Polskiego Związku Działkowców w dniu 1 października 
2015 roku ze zmianami wprowadzonymi w dniu 28 czerwca 2018 roku, wszystkie 
funkcjonujące ogródki działkowe w kraju (zorganizowane na nieruchomościach 
niezamieszkałych przez mieszkańców), są zobligowane do posiadania własnych  
kompostowników, w których działkowcy mają obowiązek kompostować odpady pochodzenia 
organicznego, w szczególności pochodzące z działki części roślin. Zatem, w przypadku 
działkowców nie można mówić o dodatkowym ponoszeniu kosztów w zakresie 
zagospodarowania bioodpadów, jak w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

Dodatkowo należy zauważyć, że  działkowcy, posiadają możliwość korzystania z trzech 
sposobów gospodarowania odpadami komunalnymi. W jednym z nich, zarządy ROD składają 
do gmin deklarację, w których obliczają opłatę stanowiącą iloczyn zadeklarowanej liczby 
pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki 
opłaty. Posiadając własny kompostownik, działkowcy w deklaracjach nie uwzględniają 
pojemnika na bioodpady. Mogą zatem świadomie kontrolować wartość tej opłaty, w zależności 
od ilości zagospodarowanych we własnych kompostownikach bioodpadów. Takiej możliwości 
nie posiadają właściciele nieruchomości niezamieszkałych.

Ponadto informuję, że w ramach procedowanej aktualnie nowelizacji ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw zaproponowano 
rozwiązania, również w odniesieniu do ROD, dotyczące ustalania wysokości opłaty 
za odbieranie odpadów. W ww. projekcie ustawy dodano przepis, w którym wskazuje się, 
że w przypadku rodzinnych ogródków działowych, o których mowa w ustawie z dnia 
13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogródkach działowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2176), stosuje 
się przepisy, dotyczące ustalenia wysokości opłaty za odbieranie odpadów z nieruchomości, 
na których nie zamieszkują mieszkańcy. Wprowadzenie takiego rozwiązania jest odpowiedzią 
na petycje wpływające do resortu środowiska dotyczące specyfiki funkcjonowania rodzinnych 
ogrodów działkowych. Należy zaznaczyć, że wysokość stawki opłaty powinna być określona 
dla całego ogrodu działkowego, a nie dla pojedynczej działki wchodzącej w skład danego 
ogrodu działkowego. 

Z poważaniem

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