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Szanowni Państwo,

W związku z podpisaniem przez Prezydenta RP ustawý z dnia 28 listopada o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oľaz niektórych innych ustaw uprzejmie
iďormuję, Że w Depaľtamencie Gospodarki odpadami w Ministerstwie Środowiska
przystąpiono do prac nad projektem rozporzqdzenia w sprawie szczegółowego sposobu
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy Wmó7 selektywnego

zbierania uznaje się za sp;ełniony.

Mając na względzie Państwa ogroÍnne doświadczenie i wiedzę w zakľesie organizacji
systemu gospodarki odpadami komunalnymi oruz w przeprowadzaniu pľocesu recyklingu
odpadów zaleŻy nam na Państwa opinii, tak aby projektowane regulacje prowadziły z jednej

strony do jak najskuteczniejszego wypeŁnienia celów środowiskowych nałożonych
dyrektylvami unijnymi, d Z drugiej strony' nie stanowiły nadmiemego obciążenia dla
samorządów, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców. Wobec powyższego zwracam się
z uptzejmą prośbą o przekazanie uwag do załączonych załoŻeń dla ww. pľojektu aktu
prawnego oraz ewentualnych propozycji innych zapisów, jakie Państwa zdaniem powinny
znaleźi się'w ww. rozporządzeniu. Proszę również o dane i materiały, które mogą stanowió
wkład do oceny skutków regulacji projektowanych rozwiązań, ptzede wszystkim w zakĺesie
ewentualnych kosztów, które będą pociągały za sobą projektowane regulacje. Będę
wdzięczna za przekazanie powyższych informacji do dnia 6 lutego 2015 r., również na adľes

emilia.kolaczek @ mos. gov.pl.

ul. Wawelska 52/54, 00-922Warszawa; (+4822) 57 92262, faks: (+48 22) 57 92'195, www.mos.gov.pl
Ministerstwo Środowiska wdrożyło system EMAS - zarządzając instytucją dbąmy o środowisko



Rozdzielnik:

1. Krajowa Izba Gospodarki odpadami, Al. Jerozolímskie 44 pok. 324ĺ325,00-024 Warszawa;

2. Polska Izba Gospodarki Ödpadami, ul. $więtokrzyska 36 lok. 47,oO-1.1ó Warszawa;

3. PKPP LEWATAN, ul. Z. Cybulskiego 3, 00-727 Warszawa;

4. PracÖdawcy RP, ul. Brukselska 7,03-973 Waršzawa; ' 
,

5. ZwiązekPracodawców Gospodarki odpädami, Al. Wilanowska 89lok.57, OŻ-765'Warsżawa;

6. ogólnopolskie Stowarzyszenie Zagospodarowania odpadów Komunainych,,[omunalniľ'Al.
' Wilanowska g7B,oŻ-765Warszawa; l

7. Krynicki Recykling S'A. ul' Iúaszkiew-icza48123,10-089 olsztyn;
8. Mondi Świecie S.A. ul. Bydgoska 1, 86-100, Świecie;
g. Inteľcell S.A., ul. Annii Wojska Polskiegp 2t,7O-4oI ostrołęka;

10, CMC Centrozlom Sp. z o.o., ul. Surowcowa 30, 40-43I Katowice;

11. StenaRecykling Sp. z o.o., Al. Krakowsk.a27l,02-133 Warszawa;

t2.IJniaMetropolii Polskich, pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa;

13' ZwiązekMiast Polskich, ul. Robqcza 42,61-517 Poznań;

14. Związ'ekGmin WĘskich RP, ul. Kantaka 4,6l-812 Poznań.
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Warszawa, dniůĄtycznia2015 r.

Założenia do pľojektu rozporządzenia w spľawie szczegőłowego sposobu selektywnego
zbieľanĺa wybľanyćh frakcji odpadów oraz kĺedy wymóg selektywnego zbĺerania uznaje

się za spełnĺony

Na podstawie aľt. 4a ustawy z dnia 28 listopada Ż0I4 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i poľządĺ<u w gminach oľaz niektórych innych ustaw (brak dziennika ustaw),

zawierającego upowaŻnienie dla ministľa właściwego do spľaw śľodowiska do wydania
rozporządzenia, okľeślającego szczegőłowy sposób selektywnego zbieľania wybľan}ch frakcji
odpadów oľaz kiedy wymóg selektywnego zbieľania uznaje się za spełniony, a takŻe odpady

komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania spośród wskazanych w art. 3b

i 3c ww. ustawy, w celu ujednolicenia wymagań w zakľesie selektywnego zbierania
i odbierania odpadów komunalnych oraz uzyskania wymaganych poziomów recyklingu,
przygotowania do ponownego uŻycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych
otaz ogÍarLiczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych do składowania,przedstawia
się ponizéj załoŻeniado tego aktu prawnego.

1. Do selektywnego zbierunia odpadów nie za|icza się zbieľania odpadów ,,u źrődła"
w podziale dwupoj emnikowym.

2. Gmina spełnia obowiązek selektywnego zbierania odpadów, jeże|i w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy został wprowadzony obowiązek
wydzielania z ogő|nej masy odpadów następujących rodzajów odpadów:

papieru i tektuľy oľaz opakowanz papieru i tektury,

metali oľaz opakowanz metali,

twoľzyw sztucznych oraz opakowan z tworzyw sztucznych,

opakowań wielomateľiałowych,

szkłaoraz opakowań ze szkła,
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym opakowań
ulegaj ących biodegľadacj i i odpadów zielonych,
przeterminowanych leków i chemikaliów,

zużýych baterii i akumulatorów,

zuŻytego sprzętu elektryc znego i elektroniczne go,

mebli i innych odpadów wielkogabarýowych,
zllŻýych opon,

odpadów budowlanych i rozbiórkowych' stanowiących odpady komunalne.

3. Proponuje się następujące modele selektywnego zbierania ,,u żródŁa" (gmina moŻe

wybraó jeden spośľód nich):



I MODEL

Z\ierane w osobnych woľkach lub pojemnikach następujących frakcji odpadów komunalnych
(z zastĺzeżeniem pkt nr 4):

Papieľ,

Metal

Tworzywa sztlczne (w tym opakowania wielomateľiałowe),

Szkło;

II MODEL

Zbierane w osobnych woľkach lub pojemnikach następujących frakcji odpadów komunalnych
(z zastrzeŻeniem pkt nĺ {):

Papier,

Metal
Tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateriałowe),

Szkło,
Roślinne odpady ulegające biodegradacji;

III MODEL

Zbierane w osobnych workach lub pojemnikach następujących frakcji odpadów komunalnych
(z zastrzeŻeniem pkt nr 4):

Papieľ,

Metal

Tworzywa sztuczne (w tym opakowania wielomateľiałowe),

Szkło,

Roślinne odpady ulegające biodegľadacj i,

Popiół z gospodaľstw domowych.

W przypadku wyboru modelu nr tI lub modelu nľ III możnarozwaŻyć dopuszczenie:

Sezonowego zbierania popiołów - ogranilzone do oi<ľesu Erzewcze1o,
_. ľóżnicowanie gminy pod względem zbierania frakcji roślinnej ulegającej

biodegľadacji na gospodarstwa miejskie i wiejskie (brak wydzielania tej fľakcji
w gospodarstwach wiejskich)

4. W ľamach selektywnego zbierunia dopuszcza się łączne zbieľanie w jeden worek lub

pojemnik w celu ptzekazania do sortowania następujących ľodzajów odpadów:

metali oľaz opakowaflz metali,

tworzyw sztuczny ch oľaz opako w an z twoľzyw s ztucznych,



opakowań wielomateriałowych.
5. odpady papieru i tektuľy oraz odpady opakowaniowe.z papieru i tektury powinny być

zbierane w gospodaľstwach domowych oddzielnie od innych ĺodzajów odpadów.

6' odpady szkła oraz opakowania szklane powinny być zbierane w gospodarstwach

domowych oddzielnie od innych rodzajőw odpadów.

7 ' W pľzypadku koľzystaniaprzez mieszkańców gminy z pieców c.o. opalanych węglem,

drewnem lub innym opałem, po którym pozostałością jest popiół zaleca się
wpľowadzenie selektywnego zbier ania popiołu.

8. opakowaniaprzed wyľzuceniem do odpadów selektywnie zbieranych na|eŻy optóznić
z ich zawaľtości. Nie zaleca się mycia przed wyrzuceniem odpadów opakowaniowych.

9. odpady Są zbierane w pojemnikach lub workach oznaczonych następującymi

kolorami
a. odpady z papieru i tektury oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury

zbiera się do pojemników lub worków w koloľze niebieskim, oznaczonych
napisem PAPIER I TEKTURA,

b. odpady ze szkła oľaz odpady opakowaniowe ze szkŁazbiera się w pojemnikach
lub workach w koloľze zielonym, oznaczonych napisem SZKŁO, (eżeli szkło
jest zbieľane w podziale na szkło bezbaľwne i koloľowe, wówczas szkło
bezbarwne jest zbierane w pojemnikach lub workach w koloľze białym
oznaczonych napisem SZI<ŁO BEZBARWNE, a szkło koloľowe

w pojemnikach lub workach w kolorze zielonym oznaczonych napisem

sZKŁo KoLoRowE)'
c. odpady zmetali, twoľzyw sztucznych oraz odpady wielomateľiałowe zbieľa się

do pojemników lub worków w kolorze ŻőŁtym oznaczonych napisem

METALE lub TWORZYWA SZTUCZNE lub ODPADY
WIELOMATERIAŁOWE lub ODPADY SUCHE'

d. roślinne odpady ulegające biodegradacji zbiera się do pojemników lub worków
w koloľze bľązowym, oznaczonych napisem ODPADY ROŚLINNE
ULEGAJĄCE B IoDEGRADACJI'

e. odpady zmieszane (pozostałe) zbiera Się do pojemników lub worków
w koloľze czamym, oznaczonych napisem ODPADY ZMIESZANE'

f. dopuszcza się wprowadzeĺie w ľegulaminie utrzymania czystości i porządku
na terenie gminy dodatkowych koloľów pojemników, obejmujących inne

r odzaje odpadów selektywni e zbier any ch poza w ymienionymi pow yżej .

l0. Za|ecenia dotyczące selektywnego zbieľania odpadów komunalnych

odpady papieru obejmują rn.in.:

opakowania z papieľu lub tektury,

Eazety i czasopisma,

katalogi, prospekty, foldery,
papier szkolny i biurowy,
książki i zeszýy,
torebki papierowe,



papier pakowy

odpady papieru nie obejmują:

papieru powlekanego folią i kalki,
kartonów po mleku i napojach,

pieluch jednorazowych, podpasek, chusteczek higienicznych,
pampersów i podkładek,

woľków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,

tapet,

innych odpadów komunalnych (w tym niepezpiecznych).

odpady twoľzyw sztucznych, wielomateriaĺowe i metali obejmują m.in.:

butelki po napojach,

opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach,' pľoszkach,
płynach do mycia ĺaczynitp.),
opakowania po produktach spożywczych,
plastikowe zakĺętki,
plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie,
plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach,

styropian,

puszki po napojach, sokach,

puszki zblachy stalowej po żywności (konserwy),

złomŻelazny i metale kolorowe,
metalowe kapsle z butelek' zakĺętki słoików i innych.pojemników,
folię aluminiową,

katoniki po mleku i napojach - wielomateriałowe odpady opakowaniowe. 
)

odpady tworzyw śztucznych, wielomateriałowe i metali nie obejmują

strzykawek, wenflonów i inne artykułów medycznych,

odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

nie opľóżnionych opakowań po lekach i faľbach, lakierach i olejach,

zuŻýych baterii i akumulatorów,

^)ż>Ąego 
spľzętu elektrycznego i elektronicznego,

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

odpady ze szkŁa opakowaniowego obejmują m'in.:

butelki i słoiki szklane po napojach i żywności,

butelki po napojach alkoholowych,
szklane opakowania po kosmetykach,

odpady ze szkŁa opakowaniowego nie obejmują:



szkła stołowego _ żaroodpomego,

ceľamiki' doniczek,
zniczy z zaw artością wosku,

Żarőwek i świetlówek,

szkła kľyształowego,

reflektoľów,

nie'opróżnionych opakowań po lekach, olej ach, t ozpuszczalnikach,

termometľów i strzykawek,

monitorów, lamp i kineskopów telewizyjnych'
szyb okiennych i zbrojonych,

szyb samochodowych,

luster iwittaży,
fajansu i poľcelany,

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

odpady ľoślinne ulegające biodegradacji obejmują m.in.:

gałęzie drzew i kľzewów,

liście, kwiaty.i skoszona trawa,

trociny i kora drzew,
owoce, warzywaitp.

odpady ľoślinne ulegające biodegľadacji nie obejmują:

kości zwierząt,

mięsa i padlina zwierząt,

oleju jadalnego,

drewna impregnowanego,,
płyt wiórowych i MDF,
leków,

odchodów zwierząt,
popiołu z węgla kamiennego,

innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych)
11. obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony,

jeŻeli spośľód odebranych w danym miesiącu od właściciela nieruchomości odpadów

odpady selektywnie zebtane stanowią co najmniej 5o7o ogő|nej masy odpadów.

Do masy tej zaliczane są odpady odebrane przez podmiot odbieľający odpady

komunalne od właścicieli nieruchomości oraz odpady przekazane do punktu

selektywnego zbieľania odpadów komunalnych.




