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Szanowny Panie,

w  związku  z  zapytaniem  mailowym  z  dnia  28  listopada  br.  w  sprawie  odbierania 

odpadów ulegających biodegradacji i zielonych uprzejmie informuję, co następuje.

Zgodnie  z  §  3  pkt  5  rozporządzenia  Ministra  Środowiska  z  dnia  29  grudnia  2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 

(Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  19)  selektywnie  zbiera  się  m.in.  odpady  ulegające  biodegradacji, 

ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów. 

Przez  odpady  ulegające  biodegradacji,  zgodnie  z  definicją  zawartą  w  art.  3  ust.  1 

pkt 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.), 

rozumie  się  odpady,  które  ulegają  rozkładowi  tlenowemu  lub  beztlenowemu  przy  udziale 

mikroorganizmów. Natomiast bioodpady to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów 

i parków,  odpady  spożywcze  i  kuchenne  z  gospodarstw  domowych,  gastronomii,  zakładów 

zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady 

z zakładów  produkujących  lub  wprowadzających  do  obrotu  żywność  (art.  3  ust.  1  pkt  1 

ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach). Zaś przez odpady zielone rozumie się odpady 

komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, 

parków i cmentarzy, a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów 

(art.  3  ust.  1  pkt  12  ustawy  z  dnia  14  grudnia  2012 r.  o odpadach).  Mając  pod  uwagę 

powyższe  należy  stwierdzić,  że  odpady  ulegające  biodegradacji  są  najszerszym  pojęciem 

i obejmują zarówno bioodpady jak i odpady zielone. 
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Oznacza to, że w ramach frakcji odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem  bioodpadów  powinny  być  zbierane  odpady  kuchenne  i  zielone.  Gmina  na 

podstawie  analizy  możliwości  przetwarzania  odpadów  komunalnych  powinna  określić  czy 

będzie zbierała odpady zielone łącznie z odpadami kuchennymi, czy też oddzielnie. 

Jeżeli  gmina  zdecyduje  o  oddzielnym  zbieraniu  odpadów  zielonych  i  kuchennych, 

wówczas odpady kuchenne zbierane i odbierane są w miejscu wytworzenia, czyli spod posesji 

w  pojemnikach  lub  workach  w  kolorze  brązowym  z  napisem  „Bio”.  Natomiast  w  zakresie 

odpadów  zielonych  gmina  może  ustalić  ich  zbieranie  w  punktach  selektywnego  zbierania 

odpadów  komunalnych.  W  przypadku  łącznego  zbierania  odpadów  zielonych  i  kuchennych 

powinny być one zbierane i odbierane w miejscu wytworzenia, czyli spod posesji.

Odnosząc  się  do  ograniczenia  ilości  odbieranych  odpadów  spod  posesji  informuję, 

że  zgodnie  z  art.  6r  ust.  3a  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości 

i  porządku  w  gminach  (Dz.  U.  z  2017  r.  poz.  1289)  dopuszcza  się  ograniczenie  ilości 

odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub 

przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości  w  zamian  za  pobraną  opłatę  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi. 

Oznacza to, że gmina może ograniczyć ilość odbieranych odpadów zielonych.

Z poważaniem

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