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PYTANIA I ODPOWIEDZI DOTYCZĄCE ZMIAN OD 2020 roku. 

1. Dlaczego od nowego roku należy segregować odpady BIO?  

Obowiązek wynika z Rozporządzenia Ministra Środowiska z 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, zgodnie z którym oprócz 

tworzyw i metali, szkła i papieru właściciele nieruchomości są zobowiązani odrębnie gromadzić 

w pojemnikach koloru brązowego odpady ulegające biodegradacji. Termin rozpoczęcia segregacji 

bioodpadów od stycznia 2020 roku wynika z okresu dostosowawczego określonego w ww. 

rozporządzeniu. Ponadto odpady segregowane można łatwiej i taniej zagospodarować w porównaniu 

do gromadzenia ich wspólnie z innymi odpadami (jako odpady zmieszane).  

 

2. Jakie zmiany czekają właścicieli nieruchomości zamieszkałych?  

Właściciele nieruchomości zamieszkałych, którzy obecnie zadeklarowali, że odpadów nie segregują 

w myśl nowych przepisów muszą segregować odpady, w tym wypadku konieczna jest też zmiana 

deklaracji, co już teraz można uczynić. Ponadto z nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie 

kolejna frakcja odpadów segregowanych – BIOODPADY i właściciele nieruchomości wraz 

z początkiem nowego roku muszą wyposażyć nieruchomości w brązowe pojemniki do gromadzenia 

tych odpadów. 

 

3. Jakie zmiany czekają właścicieli nieruchomości niezamieszkałych? 

Po ostatniej nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz jej zapisach 

dotyczących nieruchomości niezamieszkałych Zarząd Związku, po konsultacjach z prezydentem, 

burmistrzami i wójtami gmin – członkami KZGRL – podjął decyzję, że nieruchomości niezamieszkałe 

zostają wyłączone z systemu odbioru odpadów organizowanego przez KZGRL. W związku z tym od 

nowego roku firmy i instytucje będą miały obowiązek zawrzeć umowę cywilno – prawną na odbiór 

odpadów z firmą, wpisaną do rejestru działalności regulowanej, która może odbierać odpady 

komunalne. Rejestr dostępny jest na naszej stronie: www.kzgrl.pl. Właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych również dotyczy obowiązek segregacji odpadów i  wyposażenia nieruchomości 

w brązowy pojemnik do gromadzenia odpadów BIO. 

Związek natomiast posiada kompetencje do kontrolowania właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych w zakresie posiadania umów i dowodów uiszczania opłat za odpady komunalne. 

 

 

 

 

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.kzgrl.pl%2F%3Ffbclid%3DIwAR3DZJJ_YRZjAk7ttG6WgcWd82xEZ5V9bjtesaSNJrOi5MJXbgRqJxiS48Y&h=AT2JztcC8ehrCKeqnuTkVGQG_HEnNBnEEw5VSYRssbPJq60PJxFg6HCePcWHnkdML8uhJfGail-zZKcxGHF6P6ktLYDV0JfEs1yBzOFh4ZTqVUoMYnTHveXVplI7XN_hYK4I
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4. W jakie pojemniki musi być wyposażona nieruchomość?  

Wszystkie nieruchomości muszą być wyposażone w pojemniki do zbierania odpadów zmieszanych 

(resztkowych) oraz odpadów biodegradowalnych (brązowe z napisem BIO)1, natomiast do zbierania 

pozostałych frakcji segregowanych odpadów (papier, tworzywa sztuczne i metale, szkło kolorowe 

i szkło bezbarwne) firma odbierająca odpady zapewnia worki w odpowiednich kolorach (dotyczy 

systemu KZGRL). Na terenie dużych nieruchomości wielolokalowych odpady segregowane zbierane 

są w pojemnikach typu dzwon lub półpodziemnych. 

 

5. Jak często będą odbierane odpady BIO oraz zmieszane (resztkowe)? 

Odbiór odpadów zmieszanych i odpadów BIO będzie odbywał się naprzemiennie. W jednym tygodniu 

zmieszane, w kolejnym bio itd.  

 

6. Czy opłata 24 zł za osobę obejmuje odbiór wszystkich odpadów? 

Tak, opłata 24 zł za osobę obejmować będzie odbiór i zagospodarowanie wszystkich odpadów 

komunalnych wytworzonych na terenie nieruchomości. W ramach poniesionej opłaty zostaną odebrane 

odpady bezpośrednio z nieruchomości  (5 frakcji), odebrane podczas Objazdowych Zbiórek, odpady 

przyjęte w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Opłata obejmuje również 

zagospodarowanie odebranych odpadów. 

 

7. Mam swój kompostownik. czy w takim wypadku zobowiązany jestem do zakupu 

brązowego pojemnika? 

Jeżeli będą kompostowane wszystkie biodegradowalne odpady we własnym zakresie w przydomowym 

kompostowniku wówczas nie ma obowiązku wyposażenia nieruchomości w brązowy pojemnik.  

 

8. Czy jeśli kompostuję odpady będę ponosić niższą opłatę? 

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach , która weszła w życie we wrześniu 

2019 r. stanowi o zwolnieniu z części opłaty właścicieli nieruchomości jednorodzinnych 

kompostujących wszystkie bioodpady w przydomowym kompostowniku. Ustawodawca określił, że 

zwolnienie w drodze uchwały powinno zostać podjęte przez Zgromadzenie Związku w okresie 12-stu 

miesięcy od wejścia w życie nowych przepisów tj. do 5 września 2020 r. Jest to czas w jakim Związek 

powinien na podstawie danych ze zbiórki bioodpadów (wprowadzonej od 1 stycznia 2020 r.) określić 

o ile zmniejszy się koszt gospodarowania tymi odpadami w przypadku ich kompostownia bezpośrednio 

na nieruchomości i przygotować zmianę prawa miejscowego (uchwał, regulaminów, deklaracji).

  

 
1 Wyjątek stanowią nieruchomości jednorodzinne wyposażone w przydomowe kompostowniki, w których kompostowane są wszystkie 

powstające na nieruchomości bioodpady – szczegóły w odpowiedzi na pytanie nr 7. 
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9. Czy jest wprowadzona zniżka dla rodzin posiadających Kartę Dużej Rodziny? 

Na chwilę obecną nie są przewidziane zniżki w związku z posiadaniem Karty Dużej Rodziny. 

 

10. Czy deklaracje na odbiór odpadów na 2020 rok trzeba składać od nowa ?  

W związku ze zmianą stawki opłaty, nie ma potrzeby zmiany deklaracji. Nową deklaracje jak 

najszybciej powinni złożyć właściciele nieruchomości, którzy wcześniej nie segregowali odpadów. 

Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych otrzymają natomiast zawiadomienie o wysokości 

nowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 

11. Co mam wrzucać do pojemnika na odpady zmieszane skoro segreguję? Już teraz oddaje 

prawie pusty pojemnik na odpady zmieszane. 

Dążymy do gospodarki o obiegu zamkniętym, zatem mała ilość odpadów w pojemniku na zmieszane 

odpady komunalne jest jak najbardziej właściwa. Oznacza to, że większość odpadów udało się 

posegregować. Do pojemnika na zmieszane (resztkowe) odpady komunalne wrzucać powinno się np.: 

artykuły higieniczne, brudne ręczniki papierowe, tłusty i zabrudzony papier, zanieczyszczone 

opakowania po żywności, jednorazowe maszynki do golenia, szkło stołowe, kryształy, fajans, 

porcelanę, przedmioty wykonane z gumy i lateksu, zepsute zabawki, obuwie, ścierki, mięso, ości, kości, 

popiół, styropian opakowaniowy, znicze z zawartością wosku. 


