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Szanowny Panie,
w związku z pismem z dnia 11 kwietnia br. w sprawie zasad klasyfikacji odpadów
ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbieranych
od 1 lipca 2017 r. w pojemniku brązowym uprzejmie informuję, co następuje.
Zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach
(Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późń. zm.) przez bioodpady rozumie się 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.
Biorąc pod uwagę powyższą definicję, gmina na podstawie analizy możliwości
przetwarzania odpadów komunalnych powinna określić czy będzie zbierała odpady zielone
łącznie z odpadami kuchennymi, czy też oddzielnie określi sposób ich zbierania w ramach
obowiązku selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji.
W przypadku łącznego zbierania bioodpadów należy mieć na uwadze art. 9e
ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), zgodnie z którym podmiot odbierający odpady zielone jest
zobowiązany do przekazania ich bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych. W przypadku łącznego zbierania odpadów zielonych i kuchennych
zasadnym wydaje się klasyfikowanie ich pod kodem 20 01 08.
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W przypadku oddzielnego zbierania odpadów zielonych i kuchennych, zgodnie
z przepisami rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie
katalogu odpadów (Dz. U. poz. 1923), odpady zielone należy klasyfikować pod kodem 20 02
01 Odpady ulegające biodegradacji z podgrupy odpady z ogrodów i parków (w tym
z cmentarzy), natomiast odpady kuchenne jako 20 01 08 Odpady kuchenne ulegające
biodegradacji. Wówczas odpady kuchenne zależy zbierać w pojemnikach koloru brązowego,
natomiast odpady zielone powinny być zbierane w sposób określony przez gminę
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Niemniej jednak informuję, że w celu spełnienia wymagań ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i 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) zalecane jest oddzielne zbieranie
odpadów zielonych i kuchennych.
Z poważaniem
Bogusława Brzdąkiewicz
Zastępca Dyrektora
Departament Gospodarki Odpadami
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