WOJEWODA DOLNOŚLĄSKI

W rocław ,dnia 10 maja 2017 r.

NK-N.40.62.2017.GD1

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 w myśl § 7 wejdzie w życie z dniem 1 lipca 2017 r.. Wojewoda
Dolnośląski - organ nadzoru nad działalnością samorządu gminnego, mając na uwadze
zgłaszane wątpliwości co do prawidłowego stosowana zapisów rozporządzenia, przesyła
w załączeniu:
- interpelację nr 10708 z dnia 9 marca 2017 r. skierowaną do Ministra Środowiska
w sprawie skutków powyższego rozporządzenia oraz
- odpowiedz Podsekretarza Stanu Ministerstwa Środowiska Pana Sławomira Mazurka
z dnia 5 kwietnia 2017 r. (DG0-III.070.15.2017.MK).
Wojewoda

Dolnośląski

podziela

zajęte

przez

Ministerstwo

Środowiska

stanowisko w zakresie stosowania przepisów rozporządzenia w kontekście ich skutków
dla

jednostek

samorządu

gminnego,

które

będzie

realizowane

w

przysługujących Wojewodzie kompetencji nadzorczych.

Z poważaniem
Z up. WOJEWODY DOLNOŚLĄSKIEGO
M ałgorzata Hasiewicz
DYREKLOR WYDZIAŁU
Nadzoru i Kontroli
Załączniki:
-ja k w piśmie

ramach
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Interpelacja nr 10708
do ministra środowiska
w sprawie skutków rozporządzenia dotyczącego szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
Zgłaszający: Ryszard Wilczyński
Data wpływu: 01-03-2017
W dniu 29 grudnia 2016 roku Minister Środowiska wydał rozporządzenie w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów [dalej: rozporządzenie], które zostało opublikowane w
Dzienniku Ustaw z 2017 roku, pod pozycją 19. Rozporządzenie to ma wejść w życie z dniem 1 lipca 2017

W związku z wątpliwościami zgłaszanymi przez przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego proszę o
udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:
1. Czy przepisy przejściowe - § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia- odnoszą się wyłącznie do gmin, które
wprowadziły selektywną zbiórkę odpadów komunalnych zgodną z podziałem na frakcje wynikające z
rozporządzenia, ale nie spełniają wymogów kolorystycznych co do pojemników i worków czy też przepisy
te odnoszą się także do gmin, które w sposób odmienny prowadzą obecnie selektywną zbiórkę odpadów
komunalnych - z podziałem na inne frakcje aniżeli określone w rozporządzeniu?
1. Czy gminy, których dotyczy § 6 ust. 3 rozporządzenia, zobowiązane są w okresie vacatio legis (do 1 lipca
2017 roku) dokonać nowelizacji uchwał rad gmin w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w
gminie czy też nowelizacja uchwał w tym zakresie może nastąpić z dniem rozpoczęcia świadczenia usług
przez podmiot odbierający odpady komunalne na podstawie nowej umowy zawartej w okresie
obowiązywania rozporządzenia?
1. Czy w przypadku podziału gminy na sektory okres przejściowy wynikający z § 6 ust. 3 rozporządzenia
dotyczy całej gminy i liczony jest do czasu zakończenia ostatniej z umów zawartych przed dniem wejścia w
życie rozporządzenia czy też okres ten należy odnosić do każdego z poszczególnych sektorów?
1. Czy w związku z przepisem przejściowym - § 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia - na terenie jednej gminy mogą
funkcjonować dwa różne modele selektywnej zbiórki odpadów komunalnych?
1. Jakie konsekwencje grożą gminom, które nie wdrożą rozwiązań w zakresie selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych wynikających z rozporządzenia?
1. Czy wejście w życie rozporządzenia wpłynie na obowiązywanie uchwał rad gmin w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku w gminie?
1. Czy rozporządzenie odnosi się do koszy ulicznych czy też wyłącznie do pojemników, w które nieruchomość
zobowiązany jest wyposażyć właściciel nieruchomości, oraz pojemników na terenach przeznaczonych do
użytku publicznego?
1. Czy gminy mogą oddzielnie zbierać odpady zielone (rozumiane jako odpady komunalne stanowiące części
roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także z targowisk, z
wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów), czy też zobowiązane są do łącznego zbierania
wszystkich odpadów ulegających biodegradacji (rozumiane jako odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów)?
2. Jeśli możliwym jest zbieranie oddzielne odpadów zielonych, jak powinien być oznaczony pojemnik / worek
przeznaczony na tę frakcję odpadów?
3. Jak należy rozumieć obowiązek zapewnienia przez gminę pojemników przeznaczonych na określone w
Rozporządzeniu frakcje odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego? Czy wymóg ten będzie spełniony w przypadku umiejscowienia tych pojemników na terenie
P CZOK?
4. Czy pojemniki przeznaczone na odpady zmieszane mogą być w kolorach określonych w rozporządzeniu dla
innych frakcji odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny?

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1151A34A&view=6
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Z uwagi na krótki okres na wdrożenie nowych rozwiązań prawnych wynikających z rozporządzenie proszę o
możliwie szybkie udzielenie odpowiedzi na powyższe pytania.

http://www.sejm.gov.pl/sejm8.nsf/InterpelacjaTresc.xsp?key=1151A34A&view=6

2017-04-13

Warszawa, dnia 05-04-2017 r.

Mi n i s t e r s t w o Ś r o d o w i s k a
P o d s e k r e t a r z St a n u
Sławomir Mazurek
DGO-III.070.15.2017.MK

Pan
Marek Kuchciński
Marszałek Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowny Panie Marszałku,
Odpowiadając na interpelację Pana Posła Ryszarda Wilczyńskiego z dnia 9 marca
2017 r., znak: K8INT10708 w sprawie skutków rozporządzenia dotyczącego szczegółowego
sposobu

selektywnego

zbierania

wybranych

frakcji

odpadów

uprzejmie

informuję,

co następuje.
Ad. 1
Przepisy przejściowe określone w □ 6 ust. 1 i 2 rozporządzenia Ministra Środowiska
z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) odnoszą się do gmin, które zapewniły
zgodną z rozporządzeniem liczbę pojemników, natomiast nie są one w odpowiednim kolorze
i nie posiadają odpowiedniego napisu. Okres przejściowy pozwala na dostosowanie
pojemników do oznaczenia napisem zgodnym z rozporządzeniem w terminie 6 miesięcy
od dnia wejścia w życie rozporządzenia oraz dostosowanie lub zastąpienie pojemników
niespełniających wymagań rozporządzenia w zakresie koloru w terminie 5 lat od dnia wejścia
w życie rozporządzenia.
Przepisy przejściowe nie odnoszą się do worków. Jeżeli więc gmina podejmie decyzję
o zbieraniu odpadów w workach powinna zapewnić odpowiednią kolorystykę i napisy
w terminie wejścia w życie rozporządzenia czyli od dnia 1 lipca 2017 r.

Ad. 2
Gminy, które będą korzystały z okresu przejściowego, o którym mowa w □ 6 ust.
3 ww. rozporządzenia powinny dokonać zmian w stosownych uchwałach nie później niż
w momencie rozpoczęcia funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi
na zasadach zgodnych z przepisami rozporządzenia. Nie został określony termin podjęcia
uchwał natomiast gmina powinna pamiętać o wcześniejszym ich podjęciu ze względu m.in.
na konieczność poinformowania właścicieli nieruchomości z terenu gminy o nowych
zasadach

selektywnego

zbierania

odpadów

np.

w

ramach

działań

informacyjnych

i edukacyjnych, do których jest zobligowana art. 3 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, z późn.
zm.).
Ad. 3
W przypadku podziału obszaru gminy na sektory termin obowiązywania okresu
przejściowego wynikającego z □ 6 ust. 3 ww. rozporządzenia należy określać indywidualnie
do każdego z sektorów, ze względu na odniesienie okresu przejściowego do umowy, a nie
gminy.
Ad. 4
Różne modele selektywnego zbierania odpadów komunalnych mogą funkcjonować na
terenie gminy jedynie w przypadku podziału jej obszaru na sektory. Natomiast w związku z □
6 ust. 1 i 2 ww. rozporządzenia do końca 2017 r. należy oznaczyć napisami pojemniki
stosowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia, a w terminie nie dłuższym niż do 30
czerwca 2022 r. zapewnić pojemniki w kolorze spełniającym wymagania określone w
rozporządzeniu.
Ad. 5
Konieczność

wprowadzenia

rozporządzenia

Ministra

Środowiska

w

sprawie

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów wynika przede
wszystkim z niskiego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia czterech
frakcji odpadów komunalnych tj. papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, który w 2014 r.
oraz w 2015 r. wyniósł 26%. Oznacza to, że poziom recyklingu odpadów w 2015 r. nie wzrósł
w porównaniu do roku wcześniejszego, co jest niezwykle niepokojącym zjawiskiem.
Osiągany aktualnie poziom stanowi zaledwie połowę wymaganego przepisami unijnymi
poziomu, gdyż do dnia 31 grudnia 2020 r. Polska musi osiągnąć 50 % poziom recyklingu
odpadów komunalnych. Niektóre gminy zdecydowały o zbieraniu odpadów w podziale
jedynie na dwie frakcje (suche-mokre), a taki sposób selektywnego zbierania nie gwarantuje

dobrej jakości

surowca. Przepisy określone w rozporządzeniu mają się przyczynić

do zwiększenia poziomu recyklingu. Konsekwencje grożące gminie to kara pieniężna za
nieosiągnięcie poziomu recyklingu, określona w art. 9z ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.
Ad. 6
W przypadku, gdy system selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie
gminy różni się od sposobu selektywnego zbierania odpadów komunalnych określonego
w ww. rozporządzeniu, wówczas konieczne będzie podjęcie uchwał w sprawie zmiany
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Ad. 7
Rozporządzenie odnosi się do pojemników umieszczonych w miejscu wytworzenia
odpadów komunalnych i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a więc
również w miejscach ogólnie dostępnych dla mieszkańców danej gminy.
Ad. 8 i 9
Zgodnie z □ 3 pkt 5 ww. rozporządzenia selektywnie zbiera się odpady ulegające
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. W ramach tego punktu należy
uwzględnić zbieranie odpadów kuchennych i zielonych. Do gminy należy decyzja jak odpady
będą zbierane w ramach tej frakcji, biorąc pod uwagę możliwości techniczne przetwarzania
odpadów czyli dostępne instalacje oraz przepisy art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym podmiot odbierający odpady zielone jest
zobowiązany do przekazania ich bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych.
Zatem gmina na podstawie analizy możliwości przetwarzania odpadów komunalnych
powinna określić czy będzie zbierała odpady zielone łącznie z odpadami kuchennymi, czy też
określi oddzielny sposób ich zbierania w ramach obowiązku selektywnego zbierania odpadów
ulegających biodegradacji.
Natomiast, w przypadku podjęcia decyzji przez gminę o oddzielnym zbieraniu
odpadów kuchennych i zielonych, odpady kuchenne powstające w sposób ciągły w
gospodarstwie domowym (niezależnie od pory roku) należy zbierać w pojemnikach lub
workach koloru brązowego z napisem „BioCJ natomiast odpady zielone powinny być zbierane
w sposób określony przez gminę w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy.

Ad. 10
Obowiązek

zapewnienia

selektywnego

zbierania

odpadów

na

terenach

przeznaczonych do użytku publicznego oznacza zapewnienie pojemników do selektywnego
zbierania odpadów komunalnych spełniających wymogi określone w rozporządzeniu w
ogólnodostępnych miejscach na terenie gminy, w sposób uwzględniający specyfikę każdej
gminy. Utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (zazwyczaj
jednego na terenie gminy) trudno uznać za spełnienie tego obowiązku, gdyż PSZOK są
elementem uzupełniającym system.
Ad. 11
W rozporządzeniu nie została określona kolorystyka i nazewnictwo pojemników
na pozostałe resztkowe odpady komunalne, w związku z czym na gminie spoczywa
obowiązek określenia koloru i odpowiedniego oznaczenia pojemników lub worków na tego
typu odpady.

Z poważaniem
Sławomir Mazurek
Podsekretarz Stanu
Ministerstwo Środowiska
/ □podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM

