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Rzeczypospolitej Polskiej

Szanowna Pani Marszałek,

w związku z interpelacją Pana Posła Piotra Króla w sprawie rozszerzenia przepisów 

odnośnie ulg dotyczących kompostowania bioodpadów - K9INT33019, przekazuję poniższe 

informacje.

Minister Klimatu i Środowiska prowadzi szereg prac mających na celu poprawę sytuacji

dotyczącej odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych w kraju i zapewniam,

że wszystkie postulaty przesyłane do Ministerstwa Klimatu i Środowiska są poddawane

analizie i zostają ewentualnie wykorzystane przy kolejnych pracach legislacyjnych.

Odnosząc się do postulatu o zwolnienie z części opłaty dot. odpadów

komunalnych w związku z zagospodarowaniem części bioodpadów w indywidualnych

kompostownikach informuję, że sytuacja rodzinnych ogrodów działkowych ROD 

i nieruchomości zamieszkałych jest odmienna, stąd nie mogą być dla nich

zastosowane te same zasady. 

ROD, będące nieruchomościami niezamieszkałymi1, mogą być nieobjęte przez gminny

system gospodarowania odpadami. W takim przypadku muszą mieć podpisane indywidualne

umowy na odbieranie odpadów, a wysokość opłat jest w takim wypadku ustalana między

stronami umów. W związku z tym, nie ma możliwości zastosowania takiego zwolnienia 

dla tego rodzaju nieruchomości.

1 Art. 6j ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



Poniżej przedstawiam szczegółowe wyjaśnienia dotyczące przepisów ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach2 w odniesieniu do opłat 

za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych ponoszonych przez ROD:

 jeżeli gmina podejmie odpowiednią uchwałę i obejmie ROD systemem gminnym,

a właściciel tej nieruchomości (lub podmiot, który daną nieruchomością zarządza), 

nie zrezygnuje z systemu gminnego, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych 

do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, oraz stawki 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Przez zadeklarowaną liczbę 

pojemników lub worków rozumie się iloczyn liczby pojemników lub worków 

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz liczby 

ich opróżnień lub odbiorów wynikającej z częstotliwości odbioru odpadów komunalnych 

ustalonych w danej gminie3;

 jeżeli jednak gmina nie objęła ROD systemem gminnym, właściciel tej nieruchomości

(lub podmiot, który daną nieruchomością zarządza), jest zobowiązany do posiadania

indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, obejmującej odbiór wszystkich

frakcji odpadów komunalnych4. Rada gminy określa, w drodze uchwały, górne stawki opłat

ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi polegające na odbiorze odpadów

komunalnych z nieruchomości5 i możliwe jest podpisanie takiej umowy po niższych 

stawkach.

Biorąc pod uwagę powyższe, w przypadku generowania mniejszej ilości odpadów,

np. ze względu na prowadzone na terenie ROD kompostowanie, opłata obliczona na podstawie

liczby pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie

nieruchomości oraz liczby ich opróżnień lub odbiorów będzie niższa, jak również opłata liczona

zgodnie z indywidualną umową też powinna być niższa, ponieważ mniej odpadów będzie

odbieranych.

Obniżenie kosztów gmin dot. gospodarowania odpadami w przypadku kompostowania 

bioodpadów w zabudowie jednorodzinnej, wynika z braku konieczności ich odbioru (koszty 

transportu), jeżeli nie wszyscy mieszańcy np. bloku kompostowaliby we własnych 

kompostownikach bioodpady, to i tak gmina musiałaby zapewnić ich odbiór.

2 Dz. U. z 2021 r. poz. 888, z późn. zm.
3 Art. 6j ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
4 Art. 6 ust. 1 pkt 2 i ust. 1c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
5 Art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



Ponadto, kompostowanie bioodpadów w przypadku nieruchomości zabudowanych

budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi mogłoby skutkować niedopełnieniem obowiązku

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym budynków mieszkalnych.

Uwarunkowania przestrzenne nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi

wielorodzinnymi, nie zawsze dają możliwość właściwego zlokalizowania kompostowników,

zgodnie z § 36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie6, 

gdzie określone zostały ich minimalne dopuszczalne odległości m.in. od okien i drzwi 

zewnętrznych do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi, a także od granicy działki 

sąsiedniej, drogi (ulicy) lub ciągu pieszego. Ponadto, kompostowanie bioodpadów przez 

właściciela jednego z lokali może być uciążliwe dla mieszkańców pozostałych. W efekcie 

ustawowe zachęcanie właścicieli poszczególnych lokali w budynku wielolokalowym 

do kompostowania bioodpadów, poprzez ulgę może być źródłem konfliktów pomiędzy 

poszczególnymi właścicielami lokali w powyższych budynkach.

Z poważaniem

Z up. Ministra
Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:

Departament Spraw Parlamentarnych w KPRM

6 Dz. U. z 2019 r. poz. 1065
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