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Szanowni Państwo 
Wójtowie, Burmistrzowie,
Prezydenci Miast 
Województwa Dolnośląskiego

W związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. 

U. z 2017 r. poz. 19), które wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 r., Wojewoda Dolnośląski -  

organ nadzoru nad działalnością samorządu gminnego, zwraca uwagę na poniższe kwestie.

I.

Zgodnie z § 6 ust. 3 rozporządzenia, umowa na odbieranie lub odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości obowiązująca 

w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, która określa wymagania w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z niniejszym 

rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, jednak nie dłuższy niż 

do dnia 30 czerwca 2021 r.

Jednocześnie według art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) regulamin 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące 

wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących 

prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób 

co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 

baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach 

wydanych na podstawie art. 4a.
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W kontekście zapisów § 6 ust. 3 rozporządzenia oraz obowiązków gmin w zakresie 

określania wymagań dotyczących prowadzenia selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, mając na względzie spójność obowiązującego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi, wskazane w rozporządzeniu ramy czasowe obowiązywania umów na 

odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości należy rozpatrywać jako ostateczne terminy dokonania stosownych zmian 

w obowiązujących systemach selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

dostosowujących do wymagań określonych w rozporządzeniu.

Tym samym w przypadku obowiązywania na terenie gminy systemu innego niż 

określony w § 3 rozporządzenia, może on obowiązywać do czasu upłynięcia terminu 

aktualnie zawartej umowy, jednak nie dłużej niż do dnia 30 czerwca 2021 r. W tym 

okresie nie powstaje obowiązek dostosowania regulaminu utrzymania czystości 

i porządku w zakresie selektywnego zbierania odpadów do wymogów rozporządzenia 

(brak obowiązku dotyczy jedynie zakresu objętego umową). W takim przypadku 

również zapisy § 6 ust. 2 rozporządzenia nie znajdą zastosowania.

II.

W myśl § 5 pkt 1 rozporządzenia wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się 

za spełniony, jeżeli na terenie gminy selektywnie zbierane frakcje odpadów zbierane są 

w sposób, o którym mowa w § 4, w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych 

do użytku publicznego.

Powyższy zapis, w części odnoszącej się do terenów przeznaczonych do użytku 

publicznego nie dotyczy koszy ulicznych, a jedynie odnosi się do pojemników 

stosowanych w systemie „gniazdowym” (m.in. na obszarach wiejskich) bądź też innej 

formy zbierania odpadów komunalnych z nieruchomości, gdzie pojemniki są 

zlokalizowane na terenie przeznaczonym do użytku publicznego (np. wspólne pojemniki 

dla większej liczby budynków wielolokalowych).

Z poważaniem 

Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO

Małgorzata Hasiewicz 
DYREKTOR WYDZIAŁU 

Nadzoru i Kontroli
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