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Pan
 
   
 

Szanowny Panie,

w związku z otrzymaną petycją z dnia 3 lutego 2019 r., dotyczącą gospodarki odpadami 
przekazuję poniższe informacje.  

Odnosząc się do postulatu „Właściciel nieruchomości (lokator budynku 
wielorodzinnego) umieszcza wszystkie (w tym wielkogabarytowe i biodegradowalne) swoje 
odpady komunalne w ustalonych (wskazanych) miejscach, pojemnikach, workach – jako 
odpady tzw. zmieszane (bez segregacji), czyli nie dokonując selektywnego ich gromadzenia.” 
należy wskazać, że przepisy Unii Europejskiej (UE) zobowiązują państwa członkowskie 
do wprowadzenia regulacji w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
„u źródła”, tj. na terenie nieruchomości, na której odpady komunalne powstają. Ponadto 
zgodnie z art. 11 ust. 2 dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 
19 listopada 2008 r. w sprawie odpadów oraz uchylającej niektóre dyrektywy (Dz. Urz. UE L 
312 z 22.11.2008 r. str. 3, z późn. zm.), państwa członkowskie zobowiązane są do 2020 r. 
osiągnąć minimum 50% wagowo poziomu przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 
odpadów komunalnych, przynajmniej takich jak papier, metal, plastik i szkło.  

Jednocześnie należy nadmienić, iż każdy obywatel jest wytwórcą odpadów, w związku 
z czym powinien mieć wkład w ich zagospodarowanie, a najbardziej odpowiednim sposobem 
do włączenia obywatela w odpowiedzialność za wytworzone przez siebie odpady wydaje się 
zobligowanie do selektywnego zbierania odpadów. Posegregowane odpady są bardzo cennymi 
surowcami wtórnymi, które powinny być ponownie wykorzystywane. Należy wspomnieć 
o aspekcie finansowym – zagospodarowanie posegregowanych odpadów niesie ze sobą 
mniejsze koszty.

Odnosząc się do wniosku „Właściciel nieruchomości nie ponosi kosztu wyposażenia 
(miejsca gromadzenia) w pojemniki, worki itp., służące do zbierania odpadów komunalnych”, 
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informuję, że obecnie, zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) 
do obowiązków właściciela nieruchomości należy wyposażenie nieruchomości w pojemniki 
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. Rada gminy może przejąć 
powyższe obowiązki po podjęciu odpowiedniej uchwały, jako części usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez 
właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Jednocześnie informuję, 
iż na chwilę obecną nie jest planowana zmiana przepisów w powyższym zakresie. 

Mając na uwadze informację: „Niedopuszczalnym jest zamykanie „na klucz”, 
np. osiedlowych tzw. „Altan na śmieci”, jak i poszczególnych pojemników na odpady (dostęp 
do każdej osoby).”, informuję, że przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, jak również wydane na jej podstawie akty wykonawcze, nie 
odnoszą się do kwestii zamykania „na klucz” altan śmieciowych jak i poszczególnych 
pojemników na odpady. Problematyka ta pozostaje wyłącznie w gestii właściciela lub 
zarządzającego nieruchomością (np. w celu ograniczenia dostępu do altan osobom, które nie 
wnoszą odpowiednich opłat na terenie danej gminy).

Odnosząc się z kolei do postulatu, że „Właściciel nieruchomości, na terenie której 
położona jest jego nieruchomość, nie ponosi na rzecz gminy opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (tzw. Daniny publicznej), przy jednoczesnym (stanowczym) 
przeniesieniu kosztu gospodarowania odpadami na producenta produktu lub na podmiot 
wprowadzający produkt na terytorium Polski.” informuję, że w zakresie odpowiedzialności 
producentów produktów aktualnie są prowadzone prace nad transpozycją tzw. pakietu 
odpadowego, zgodnie z którym wprowadzone zostaną nowe obowiązki dla producentów 
produktów w opakowaniach. Pakiet odpadowy zobowiązuje państwa członkowskie 
do wprowadzenia regulacji zapewniających, aby producenci produktów w opakowaniach 
ponosili koszty zbierania, transportu i przetwarzania odpadów opakowaniowych, co najmniej 
na poziomie określonym w dyrektywie. Ponadto koszty ponoszone przez producentów na ten 
cel powinny być zróżnicowane, co pozwoli regulować system w taki sposób, aby mniej 
opłacalne było korzystanie z opakowań mających negatywny wpływ na środowisko. 
       

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 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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