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Pan
Krzysztof Matyjaszczyk
Przewodniczący Związku
Gmin i Powiatów
Subregionu Północnego
Województwa Śląskiego

Szanowny Panie Przewodniczący,

w nawiązaniu do pisma z dnia 20 kwietnia 2021 r. przekazującego stanowisko dotyczące 

konieczności podjęcia prac legislacyjnych ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym wskazuje się na pilną potrzebę zmiany 

częstotliwości odbioru odpadów biodegradowalnych i zmieszanych w gminach wiejskich 

i miejsko-wiejskich (znak: ZGiSP.110.4.2021), poniżej przekazuję stosowne informacje.

Wprowadzenie obowiązku odbioru odpadów komunalnych oraz bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne, nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych 

i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych, 

podyktowane było koniecznością zapewnienia odpowiedniej częstotliwości odbioru 

ww. odpadów.

Niemniej jednak w obecnie procedowanym w Ministerstwie Klimatu i Środowiska 

projekcie ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 

niektórych innych ustaw (UD 163) zaproponowano rozwiązania umożliwiające bardziej 

elastyczne podejście do odbioru bioodpadów w gminie.

W ww. projekcie zwarto rozwiązanie, które umożliwi gminom podjęcie decyzji 

o nieodbieraniu bioodpadów w przypadkach, gdy są one w całości zagospodarowane 

we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej. Powyższe 

rozwiązanie będzie możliwe, jeżeli łącznie zostaną spełnione trzy warunki: właściciel 
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nieruchomości zadeklaruje kompostowanie wytworzonych bioodpadów, rada gminy podejmie 

decyzję o zwolnieniu z obowiązku posiadania pojemnika lub worka do zbierania bioodpadów 

oraz zwolni w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mieszkańców 

kompostujących bioodpady.

Jednocześnie informuję, że projekt zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (UD163), jest dostępny na stronie Rządowego 

Centrum Legislacji.

Z poważaniem

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