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Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją z dnia 17 maja 2022 r. Pań Posłanek Gabrieli Lenartowicz oraz 
Krystyny Sibińskiej w sprawie opłat za odpady komunalne naliczanych przedsiębiorcom 
niewytwarzającym poszczególnych frakcji odpadów (znak: K9INT 33480), przedstawiam 
poniższe wyjaśnienia.

Mając na uwadze postulaty różnych środowisk, w ostatnich latach Ministerstwo 
wprowadziło zmiany do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach1 zmierzających m.in. do zwiększenia elastyczności w zakresie organizacji systemu 
odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach i niektórych innych ustaw2 w art. 6m ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach dodano ust. 1aa i 1ab, dzięki czemu w przypadku 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, rada gminy może wprowadzić 
możliwość wskazania w deklaracji częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 
poszczególnych frakcji. Zgodnie z ww. przepisami, gmina może podjąć decyzję, aby 
w uchwale dotyczącej wzoru deklaracji dopuścić możliwość wskazania częstotliwości odbioru 
odpadów komunalnych poszczególnych frakcji. Wskazana zmiana służy właśnie zmniejszeniu 
kosztów w zakresie opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w sytuacji, 
gdy wytwarzane są mniejsze ilości odpadów komunalnych określonych frakcji. Ograniczenia 
w tym zakresie odnoszą się jedynie do konieczności zapewnienia standardów sanitarnych. 

Dodatkowo proszę zauważyć, że opłata, w przypadku nieruchomości na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, jest uzależniona od zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, 
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości. 
Przez zadeklarowaną liczbę pojemników lub worków rozumie się zaś iloczyn liczby 

1 Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.
2 Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.



pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów3. 

Ponadto, ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach4 
wprowadzono możliwość „wyłączenia się” z systemu odbierania odpadów komunalnych 
zorganizowanego przez gminę. W związku z tym, każdy przedsiębiorca, może z systemu 
gminnego się wyłączyć i zawrzeć indywidualnie umowę obejmującą świadczenie usług odbioru 
odpadów komunalnych na zasadach rynkowych. Oczywiście taka umowa musi zapewniać 
odbieranie wszystkich frakcji odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami określonymi 
w regulaminie oraz z uwzględnieniem zasad selektywnej zbiórki odpadów5.

Podkreślenia wymaga, że odpady komunalne są to odpady powstające w 
gospodarstwach domowych oraz odpady pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze 
względu na swój charakter i skład są podobne do odpadów z gospodarstw domowych6. Należy 
więc pamiętać, że odpady powstają również w przedsiębiorstwach, np. (choć nie tylko) 
w pomieszczeniach socjalnych, gdzie pracownicy mogą spożywać posiłki. Obowiązkiem 
właścicieli nieruchomości, również przedsiębiorców, jest selektywne zbieranie takich 
odpadów, zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach i regulaminie utrzymania czystości i porządku, 
który jest aktem prawa miejscowego uchwalanym dla danej gminy lub związku 
międzygminnego7. Trzeba pamiętać, że odpady są cennymi surowcami, które można 
wielokrotnie przetwarzać, oszczędzając przy tym zasoby naturalne. Zbieranie poszczególnych 
frakcji (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, bioodpady) w sposób selektywny ułatwia ich 
ponowne wykorzystanie, dzięki czemu koszty zagospodarowania odpadów są niższe, co 
również ostatecznie wpływa pozytywnie na koszty ponoszone przez właścicieli nieruchomości. 
Dodatkowo, długofalowy, pozytywny efekt społeczny i środowiskowy, powinny wywoływać 
rozwiązania sprzyjające selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych, a nie służące jego 
ograniczaniu lub niejako wybiórczemu stosowaniu. 

Aktualnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska nie planuje wprowadzenia przepisów 
umożliwiających przedsiębiorcom uiszczanie opłaty tylko za wybrane frakcje odpadów 
ponieważ niezbędny jest czas, aby efekty dotychczas wprowadzonych zmian zaobserwować 
i dokonać ich analizy. 

Z poważaniem

Z up. Ministra

Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

3 Art. 6j ust. 3 ustawy  z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
4 Dz. U. poz. 1648
5 Art. 6 ust.1c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
6 Art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 z późn. zm.)
7 Art. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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