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 Szanowna Pani Minister 

Uprzejmie dziękuję za przekazaną pismem z 1 lutego 2019 r. (DP-

WL.0230.73.2018.MR) informację o opracowanym w Ministerstwie Środowiska projekcie 

rozporządzenia w sprawie szczegółowych wymagań dla magazynowania odpadów. 

Zapoznawszy się z jego treścią, zwróciłem uwagę na zawarte w § 2 ust. 1 pkt 1 wyłączenie 

stosowania rozporządzenia w odniesieniu do „magazynowania odpadów przez wytwórcę 

odpadów komunalnych lub przez władającego nieruchomością, który zbiera odpady 

komunalne wytwarzane na terenie tej nieruchomości”. 

Druga część przytoczonego przepisu sugeruje, że wyłączenie spod zastosowania 

przepisów rozporządzenia nie będzie dotyczyło wspólnot mieszkaniowych i spółdzielni 

mieszkaniowych, które z mocy art. 2 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454, z późn. zm.) wykonują 

obowiązki (również w zakresie zbierania odpadów komunalnych) właścicieli nieruchomości 

lokalowych w budynku pozostającym w ich zarządzie. Wspólnoty mieszkaniowe i 

spółdzielnie mieszkaniowe magazynują zatem odpady komunalne wytworzone na 

nieruchomościach (lokalowych), którymi nie władają, przez co – jak się wydaje – nie  

obejmie ich wyłączenie, o którym mowa w § 2 ust. 1 pkt 1 projektu i będą musiały 

zastosować się do jego wymogów.  

W kontekście powyższego, biorąc pod uwagę, że uzasadnienie do § 2 ust. 1 pkt 1 

projektu jest bardzo lakoniczne1, w oparciu o art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 lipca 1987 

r. o Rzeczniku Praw Obywatelskich (Dz.U. z 2018 r. poz. 2179), zwracam się z uprzejmą 
                                                           
1 Projektodawca stwierdza jedynie, że „z zakresu rozporządzenia zostali wyłączeni wytwórcy odpadów komunalnych” 

– s. 2 in medio uzasadnienia do projektu. 

Warszawa, 18/02/2019 

 

 

 

 

Pani 

Małgorzata Golińska 

Sekretarz Stanu 

w Ministerstwie Środowiska 
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prośbą o informację, czy opisany wyżej zabieg jest celowym zabiegiem twórcy projektu. O 

ile tak, będę wdzięczny za przedstawienie motywów takiego rozwiązania.  

 

      Z wyrazami szacunku  

      (podpis na oryginale) 


