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PRAWODAWSTWO EU 
DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2008/98/WE Z DNIA 19 LISTOPADA 2008 R. W 
SPRAWIE ODPADÓW ORAZ UCHYLAJĄCA NIEKTÓRE DYREKTYWY (DALEJ JAKO: DYREKTYWA)

• Pkt 35 preambuły 
Z punktu widzenia hierarchii postępowania z odpadami i w celu zmniejszenia 
emisji gazów cieplarnianych pochodzących ze składowania odpadów na 
składowiskach, ważne jest stwarzanie korzystnych warunków dla zbierania 
selektywnego i właściwego przetwarzania bioodpadów na potrzeby 
produkcji bezpiecznego dla środowiska kompostu i innych materiałów 
opartych na bioodpadach. Po przeprowadzeniu oceny gospodarowania 
bioodpadami Komisja przedstawi wnioski dotyczące środków legislacyjnych, 
jeżeli będzie to właściwe 



Prawodawstwo UE (2)

•  Art. 22 Dyrektywy 
Państwa członkowskie podejmują środki, w odpowiednich przypadkach i zgodnie z art. 4 i 13, 
zachęcające do: 
a) selektywnego zbierania bioodpadów w celu ich kompostowania i uzyskiwania z nich 
sfermentowanej biomasy; 
b) przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony środowiska; 
c) stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych z bioodpadów. 
Komisja dokonuje oceny gospodarowania bioodpadami w celu przedłożenia wniosku, o ile 
będzie to wskazane. W ramach oceny bada się możliwość ustalenia wymogów minimalnych 
gospodarowania bioodpadami i kryteria jakościowe dla kompostu i sfermentowanej biomasy 
pochodzących z bioodpadów, tak aby zagwarantować wysoki poziom ochrony zdrowia 
ludzkiego i środowiska. 



Prawodawstwo UE – Wniosek KE o zmianę Dyrektywy 

• Pkt 20 Preambuły 
Wywiązanie się z obowiązku utworzenia systemów selektywnej zbiórki papieru, 
metalu, tworzyw sztucznych i szkła ma zasadnicze znaczenie dla zwiększenia 
współczynników przygotowania do ponownego użycia i recyklingu w państwach 
członkowskich. Ponadto bioodpady powinny być zbierane oddzielnie, aby 
umożliwić zwiększenie współczynników przygotowania do ponownego użycia i 
recyklingu oraz zapobiegać zanieczyszczeniu suchych materiałów nadających 
się do recyklingu. 



Prawodawstwo UE – Wniosek KE o zmianę Dyrektywy.  
Nowa definicja odpadów komunalnych  

Odpady komunalne oznaczają: 
•  odpady zmieszane i odpady selektywnie zebrane z gospodarstw domowych, 

w tym: – papier i tekturę, szkło, metale, tworzywa sztuczne, bioodpady, 
drewno, tekstylia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i 
akumulatory; – odpady wielkogabarytowe, w tym AGD, materace, meble; – 
odpady ogrodnicze, w tym liście i ściętą trawę. 



Prawodawstwo UE – Wniosek KE o zmianę Dyrektywy.  
Nowa definicja odpadów komunalnych (2)  

•  odpady ze sprzątania placów miejskich i odpady z czyszczenia ulic, włączając 
zmiotki z ulic, zawartość pojemników na nieczystości oraz odpady z 
pielęgnacji parków i ogrodów 



Prawodawstwo UE – Wniosek KE o zmianę Dyrektywy. 

• Art. 22  
Państwa członkowskie zapewniają selektywne zbieranie bioodpadów, jeżeli jest 
to wykonalne z punktu widzenia technicznego, ekonomicznego i 
środowiskowego oraz właściwe w celu spełnienia odpowiednich norm jakości 
dla kompostu i osiągnięcia celów określonych w art. 11 ust. 2 lit. a), c) i d) oraz 
art. 11 ust. 3.  



Prawodawstwo UE – Wniosek KE o zmianę Dyrektywy (2). 

Państwa członkowskie podejmują środki, w stosownych przypadkach i zgodnie 
z art. 4 i 13, zachęcające do:  
a) recyklingu, w tym kompostowania i uzyskiwania z bioodpadów 
sfermentowanej biomasy;  
b) przetwarzania bioodpadów w sposób, który zapewnia wysoki poziom ochrony 
środowiska;  
c) stosowania bezpiecznych dla środowiska materiałów wyprodukowanych z 
bioodpadów. 



Podstawa prawna Rozporządzenia z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19) 
Artykuł 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie, tj. z dnia 3 lutego 2016 r. (Dz.U. z 
2016 r. poz. 250) 
Art. 4a [Delegacja dla ministra] Minister właściwy do spraw środowiska może 
określić, w drodze rozporządzenia: 
1) szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy 
wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony, 
2) odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania spośród 
wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 
- kierując się potrzebą ujednolicenia wymagań w zakresie zbierania i odbierania 
odpadów komunalnych oraz uzyskania wymaganych poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami odpadów 
komunalnych oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do 
składowania. 



Potrzeba nowego zdefiniowania standardów 
selektywnego zbierania odpadów  
Zgodnie z treścią uzasadnienia projektu Rozporządzenia: 
•  podstawowym problemem jest selektywna zbiórkę odpadów w podziale „mokre-suche”, co 

w negatywny sposób wpływała na jakość otrzymywanych surowców i pogorszenie stanu 
technicznego instalacji; 
•  w dokumencie Komisji Europejskiej (KE) pt. „Mapa drogowa dla Polski” rekomendowała 

Polsce zdefiniowanie standardów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
•  KE uzależniła otrzymanie środków z funduszy europejskich w perspektywie 2014 – 2020 

od podjęcia działań zmierzających do osiągnięcia wymaganych poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 



Podział na frakcje 
Uzasadnienie projektu Rozporządzenia 
• Rozporządzenie zawiera podział na cztery frakcje jako minimalny zakres 

selektywnego zbierania odpadów, 

• Metale i tworzywa sztuczne zbierane wspólnie są pełnowartościowym 
surowcem łatwym do sortowania. 



Podział na frakcje (2) 

•  Zgodnie z § 3 Rozporządzenia, selektywnie zbiera się: 
1) papier; 
2) szkło; 
3) metale; 
4) tworzywa sztuczne; 
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 
  



	
	
	

Definicje – ustawa z dnia 14.12.2012 . o odpadach (t.j. Dz. 
U. z 2016 r., poz. 1987) 

•  odpady - rozumie się przez to każdą substancję lub przedmiot, których posiadacz 
pozbywa się, zamierza się pozbyć lub do których pozbycia się jest obowiązany; 
•  odpady komunalne - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady 
niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców 
odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów 
powstających w gospodarstwach domowych; zmieszane odpady komunalne 
pozostają zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane 
czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich 
właściwości 



Definicje (2) 

•  bioodpady - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i 
parków („odpady ogrodowe i parkowe” – tak Dyrektywa), odpady spożywcze i 
kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, 
jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów 
produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność; 

•  odpady ulegające biodegradacji - rozumie się przez to odpady, które ulegają 
rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 
•  odpady zielone - rozumie się przez to 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 



Definicje (3) 
 
•  do odpadów ulegających biodegradacji zalicza się m.in. bioodpady, a z kolei 

do nich zalicza się odpady zielone; 
•  bioodpady to pojęcie szersze niż odpady zielone, ponieważ poza odpadami 

zielonymi w zakresie tego pojęcia mieszczą się odpady spożywcze i 
kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego 
żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z 
zakładów produkujących lub wprowadzających do obrotu żywność; 

 



Definicje (4) 
 
•  bioodpady  i odpady zielone nie posiadają wprost kodu odpadu zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 9.12.2014 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. 2014, poz. 
1923) (dalej katalog odpadów); 
•  odpady ulegające biodegradacji posiadają kod 20 02 01; 
•  odpady kuchenne ulegające biodegradacji posiadają kod 20 01 08; 
•  z uwagi na szeroką definicję odpadów ulegających biodegradacji, która obejmuje także 

odpady zielone, oraz brak dedykowanego kodu dla odpadów zielonych, odpady zielone 
koduje się jako 20 02 01; 
•  z uwagi na szeroką definicję bioodpadów, wydaje się, że właściwym kodem mógłby być 

kod 20 01 99, który obejmuje „inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny”, 
jednak takiego rozwiązania – co do zasady - nie dopuszcza rozporządzenie w sprawie 
katalogu odpadów, które wyklucza stosowanie kodów kończących się na 99. Istnieją 
stanowiska przyjmujące w tym zakresie kod 20 01 08. 



Definicje (5)

	
•  Z uwagi na łączne zbieranie metali i tworzyw sztucznych powstaje 

zagadnienie pod jakim kodem oznaczać tak zebraną frakcję. Tworzywa 
sztuczne posiadają kod 20 01 39, metale 20 01 40.  
• Metale i tworzywa sztuczne zbierane łącznie można próbować klasyfikować 

pod kodem 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe (vide pkt 3 
objaśnień w Rozporządzeniu Ministerstwa Środowiska z 9.12.2014 r. w 
sprawie katalogu odpadów (Dz. z 2014 r. poz. 1923). 



Definicje (6) 

•  W ramach odpadów ulegających biodegradacji mieszczą się zarówno odpady kuchenne, 

jak i odpady zielone. O ile, jak wynika z cytowanego dalej rozstrzygnięcia nadzorczego, 
prawnie niedopuszczalne jest ograniczenie stosowania pojemników brązowych 
oznaczonych napisem „Bio” jedynie do odpadów zielonych, o tyle jest dopuszczalne, 
zgodnie ze stanowiskiem Ministra Środowiska, wyłączenie z frakcji odpadów ulegających 
biodegradacji odpadów zielonych („ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”), i 
zbieranie ich w sposób określony przez gminę w regulaminie utrzymania czystości i 
porządku na terenie gminy. 
•  Powyższemu stanowisku można postawić zarzut braku podstawy prawnej. Jak się jednak 

wydaje wynika ono z podejścia funkcjonalnego i celowościowego, a to z uwagi na treść art. 
9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13.9.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), zgodnie z którą odpady zielone powinny trafiać do RIPOK. Co 
więcej takie podejście może być także podyktowane faktem, iż odpady zielone stanowią 
odrębną kategorię odpadów zgodnie z ustawą o odpadach i posiadają własną 
autonomiczną definicję, natomiast odpady kuchenne takiej definicji nie posiadają i stanowią 
desygnat bioodpadów. 



Definicje (7) 

•  „ W § 4 ust. 1 pkt 2 lit. e regulaminu Rada ustaliła, że do gromadzenia odpadów komunalnych 
należy stosować pojemniki lub worki w kolorze „BRĄZOWYM - przeznaczeniem na odpady 
zielone”. Zgodnie z § 3 pkt 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w 
sprawie szczegółowego sposobu zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19), 
selektywnie zbiera się odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 
bioodpadów. Stosownie do § 4 pkt 5 ww. rozporządzenia, frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 
5, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”. Zgodnie z art. 3 ust. 1 
pkt 1 CzystGmU, przez bioodpady rozumie się ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, 
odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego 
żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących 
lub wprowadzających do obrotu żywność. Ograniczenie przez Radę w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. e 
regulaminu stosowania pojemników w kolorze brązowym wyłącznie do odpadów zielonych stanowi 
nieuprawnioną ingerencję w przepisy ustawy o odpadach oraz ww. rozporządzenia i tym samym 
narusza prawo w stopniu istotnym.”. – Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego z 
5.7.2017 r. KN-I.4131.1.377.2017.7. 



Definicje (8) 

•  „W §2 ust.2 oraz w pkt 1 uchwały Rada Gminy ograniczyła ilość odpadów ulegających biodegradacji (skoszona 
trawa, liście gałęzie) - 1 worek 80l na gospodarstwo na miesiąc. Organ nadzoru wskazuje, iż ustawa w art.6r ust.3a 
przewidziała możliwość ograniczenia ilości odpadów zielonych, a nie odpadów ulegających biodegradacji. Zgodnie 
z treścią art.3 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.) 
odpady zielone to 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. W myśl art. 
3 ust.1 pkt 10 tej ustawy odpady ulegające biodegradacji to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub 
beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, zaś bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i 
parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, 
jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub wprowadzających do 
obrotu żywność (art.3 ust.1 pkt 1 ustawy o odpadach). Rada Gminy zgodnie z delegacją ustawową określoną w art.
6r ust.3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach może ograniczyć jedynie ilości odpadów zielonych, 
a nie wszystkich odpadów ulegających biodegradacji.” - Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podkarpackiego z 
18.7.2017 r. P-II.4131.2.109.2017. 



Co wrzucać – odpady ulegające biodegradacji (wg stanowiska 
Ministra Środowiska – ABC segregacji odpadów www.mos.gov.pl)

•  Odpady ulegające biodegradacji („ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów”): 
 odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.), gałęzie drzew i krzewów, skoszoną 
trawę, liście, kwiaty, trociny i korę drzew, resztki jedzenia. 

 Nie wrzucamy: 
 kości zwierząt, odchodów zwierząt, popiołu z węgla kamiennego, leków, drewna 
impregnowanego, płyt wiórowych i MDF, ziemi i kamieni, innych odpadów komunalnych (w 
tym niebezpiecznych). 

	
	
		



Sposób selektywnego zbierania 

 
 
§ 2.1. Frakcje odpadów, o których mowa w § 3 (podział na frakcje – przyp. aut.), zbiera się w 
pojemnikach. 
 
2. Dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w 
workach. 



Sposób selektywnego zbierania (2) 

§ 4.1. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, 
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach koloru 
niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”. 
2. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady 
opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”. 
3. Jeżeli frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 2, zbiera się w podziale na szkło bezbarwne i kolorowe, 
szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego oznaczonych napisem „Szkło bezbarwne”, a szkło 
kolorowe w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło kolorowe”. 
4. Frakcje odpadów, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem 
„Metale i tworzywa sztuczne”. 
5. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 5, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych 
napisem „Bio”. 



Sposób selektywnego zbierania (3)

6. W przypadku gdy pojemniki, o których mowa w ust. 1-5, obniżą walory 
estetyczne przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w 
miejscach o znaczeniu historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza się, aby 
pojemniki były pokryte odpowiednim kolorem, o którym mowa w ust. 1-5, tylko w 
części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, całkowitej powierzchni 
pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z pojemników. 
7. Do worków stosuje się § 4 i § 5. 



Sposób selektywnego zbierania (4) 
Wnioski 
1/ sposób selektywnego zbierania odpadów narzucony Rozporządzeniem dotyczy jedynie frakcji odpadów określonych w  
§ 3 Rozporządzenia (papier, szkoło, metale, tworzywa sztuczne, odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów); 
2/ dopuszcza się selektywne zbieranie w pojemnikach lub workach, przy czym w worki są dopuszczalne jedynie w miejscach 
wytworzenia odpadów , pojemniki należy natomiast bezwzględnie należy stosować w miejscach przeznaczonych do użytku 
publicznego; 
2/  metale i tworzywa sztuczne zbiera się w jednym pojemniku lub worku; 
3/ Rozporządzenie dopuszcza selektywne zbierania szkła z podziałem na szkło bezbarwne i kolorowe w osobnych 
pojemnikach lub workach; 
4/ Rozporządzenie narzuca kolorystykę pojemników i worków, przy czym nie precyzuje jej przez odesłanie graficzne, a 
jedynie określenie słowne. Takie rozwiązanie daje zakres swobody w zakresie wyboru np. odcienia w ramach danego koloru. 
Podobnie rzecz przedstawia się w przypadku wymaganego Rozporządzeniem oznaczenia pojemnika lub worka napisem;  
5/ nieprecyzyjna regulacja § 4.6 Rozporządzenia, co może być szczególnie istotne i uciążliwe dla pojemników lub worków, 
które spełniając wymagania ustawodawcy, określone § 4.1 – 4.5 Rozporządzenia „obniżają walory estetyczne przestrzeni 
publicznej, w której się znajdują”  (cyt. z § 4.6 Rozporządzenia); 



Sposób selektywnego zbierania (5) 
Wnioski 
6/ obowiązek dostosowania pojemników do wymagań Rozporządzenia odnosi się 
także wprost do worków. Przepisy § 4 i 5 Rozporządzenia powinno się zatem 
interpretować w ten sposób, że ich zawartość normatywna dotyczy także worków 
(„wszędzie tam gdzie jest mowa o pojemnikach, rozumie się także worki”, „w 
rozumieniu ustawy rak jest rybą”); 
7/ Rozporządzenie nie reguluje kwestii pojemników przeznaczonych na odpady 
zmieszane (resztkowe). Wykładnia celowościowa nakazywałaby przyjąć, iż mogą być 
one zbierane w pojemnikach dowolnego koloru, z wyjątkiem kolorów zastrzeżonych w 
Rozporządzeniu dla poszczególnych frakcji selektywnie zebranych; 
8/ Rozporządzenie nie ingeruje bezpośrednio w kształt i wielkość  pojemników i 
worków, a także nie narzuca bezpośrednio materiału, z jakiego powinny być 
wykonane (jednak vide § 5 pkt 2). 



Spełnienie wymogu selektywnego zbierania odpadów 

§ 5 Wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się za spełniony, jeżeli: 
1) 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; 
2) pojemniki, o których mowa w § 4, oraz worki, o których mowa w § 2, 
zapewniają zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej 
frakcji odpadów dla przyszłych procesów ich przetwarzania. 
	



Spełnienie wymogu selektywnego zbierania odpadów (2) 
Wnioski 
1/ wymienione w rozporządzeniu przesłanki muszą zostać spełnione łączne dla stwierdzenie spełnienia 
wymogu selektywnego zbierania odpadów;  
2/ selektywne zbieranie odpadów należy rozumieć zgodnie z definicją legalną zawartą w art. 3 ust. 1 pkt 24 
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, tj. z dnia 7 listopada 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1987), zgodnie 
z którą, jest to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego 
przetwarzania, obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi 
cechami; 
3/ tak rozumiane selektywne zbieranie odpadów powinno być realizowane w pojemnikach lub workach o 
narzuconym w § 4.1 – 4.5 Rozporządzenia - kolorystyce i oznaczeniom słownym; 
4/ miejscami, w którym selektywnie zbiera się odpady są, zgodnie z terminologią Rozporządzenia - „miejsca ich 
wytworzenia”, inaczej „zbieranie u źródła” i „tereny przeznaczone do użytku publicznego”; 
	



Spełnienie wymogu selektywnego zbierania odpadów (3) 
Wnioski 
5/ ustawodawca zerwał z kryterium podmiotom, jakim posługuje się w ustawie o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. Oznacza to, że wymóg selektywnego zbierania odpadów dotyczy wszystkich 
właścicieli nieruchomości w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 4 w/w ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach i to nie tylko objętych systemem odbierania odpadów przez gminę, po myśli art. 
6c ust. 1 i 2 tej ustawy. Powyższe powoduje dokonanie stosownych zmian w regulaminach 
utrzymania czystości i porządku; 
5/ miejscem publicznie dostępnym jest „miejsce ogólnie dostępne dla mieszkańców danej 
gminy” (vide odpowiedź Ministra Środowiska z dnia 5.04.2017 r. w odpowiedzi na interpelację 
poselską z dnia 9.03.2017 r.). Ponadto, zdaniem Ministra: „Utworzenie punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych (zazwyczaj jednego na terenie gminy) trudno uznać za spełnienie tego 
obowiązku, gdyż PSZOK są elementem uzupełniającym system”; 
6/ odpady zielone mogą być zbierane w osobnych pojemnikach lub workach, o innej kolorystyce niż 
określona w § 4.1 – 4.5 Rozporządzenia lub w pojemnik lub workach koluru brązowego oznaczonych 
napisem „Bio -  odpowiedź Ministra Środowiska z dnia 5.04.2017 r. w odpowiedzi na interpelację 
poselską z dnia 9.03.2017 r.).  



Przepisy przejściowe 

•  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1.7.2017 r. 
•  Termin oznaczenia pojemników właściwym napisem upływa w dniu 1.1.2018 r. (6 

miesięcy) 
•  Termin spełnienie wymagań dotyczących pojemników w zakresie koloru upływa w 

dniu 1.7.2022 r. (5 lat). 
•  Przepisy przejściowe nie dotyczą worków. 
•  Umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych, 

obowiązująca w dniu wejścia w życie Rozporządzenia, która określa wymagania w 
zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z 
tymże aktem prawnym, zachowuje ważność na czas, na jaki została zawarta, 
jednak nie dłuższy niż do 30 czerwca 2021 r. 



	
	
	
	

Dziękuję  


