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Warszawa, 2012-12-17

Szanowny Pan
Waldemar Pawlak
Minister Gospodarki

Zapytanie poselskie
w sprawie rozporządzenia dotyczącego odbierania od właścicieli
nieruchomości odpadów komunalnych i ich zagospodarowania
Szanowny Panie Ministrze
15 lipca 2011 r. prezydent RP podpisał ustawę z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr
152, poz. 897). Art. 9d ust. 2 ww. ustawy mówi: ˝Minister właściwy do spraw środowiska w
porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia,
szczegółowe wymagania, o których mowa w ust. 1, kierując się koniecznością ujednolicenia
wymagań dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i
zagospodarowania tych odpadów˝.
Od uchwalenia przedmiotowej ustawy minęło więc prawie półtora roku, a bardzo istotne dla
całego procesu wdrożenia przedmiotowej ustawy rozporządzenie nie doczekało się podpisania
przez właściwych ministrów. Przypominam, że zgodnie z kalendarzem wdrożenia ustawy do
końca 2012 r. powinny być uchwalone m.in. regulaminy utrzymania czystości i porządku w
gminach. Od 1 stycznia 2013 r. powinna rozpocząć się procedura przetargowa na wyłonienie
wykonawców odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, której podstawą jest
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opracowanie specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ). Ww. dokumenty powinny
być opracowane na podstawie przedmiotowego rozporządzenia.
Taka sytuacja dezorganizuje prace samorządów gminnych nad wdrożeniem ustawy o zmianie
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw.

Dlatego pytam Pana Ministra:
1. Dlaczego przedmiotowe rozporządzenie jeszcze nie zostało podpisane i jeszcze nie
obowiązuje?
2. Kiedy spodziewane jest podpisanie cytowanego rozporządzenia?
3. Czy w związku z taką sytuacją zostanie przesunięty termin obowiązywania ustawy
ustalony na dzień 1 lipca 2013 r.?
4. A jeżeli termin wymieniony w pytaniu 3 nie zostanie przesunięty, czy gminy, które nie
wdrożą systemu, będą zwolnione z płacenia kar, o których mowa w art. 9z ust. 1 pkt 4
ustawy?
Z poważaniem
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