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Z A R Z Ą D Z E N I E 
M I N I S T R A K L I M A T U I Ś R O D O W I S K A

z dnia 23 listopada 2020 r. 
w sprawie powołania Zespołu doradczego do spraw systemowych rozwiązań w 

zakresie gospodarki odpadami 

Powołuje się Zespół doradczy do spraw systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki 

odpadami, zwany dalej „Zespołem doradczym”, 

który jest organem pomocniczym ministra właściwego do spraw klimatu. 



Do zakresu 
działania 
Zespołu 

doradczego 
należy:

wypracowanie systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami w 
perspektywie krótko- i długoterminowej

wypracowanie rozwiązań w zakresie usprawnienia selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych

wypracowanie rozwiązań, które umożliwią osiąganie wymaganych przepisami Unii 
Europejskiej poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu

wypracowanie rozwiązań mających na celu obniżenie kosztów funkcjonowania i 
usprawnienia gminnych systemów gospodarowania odpadami komunalnym

wypracowanie rozwiązań w zakresie systemów Rozszerzonej Odpowiedzialności 
Producenta (ROP), w tym analiza możliwości objęcia systemem ROP kolejnych grup 

produktów

opracowanie rekomendacji i rozwiązań prawnych w zakresie wykorzystania 
bioodpadów do produkcji nawozów i środków poprawiających właściwości gleby

wypracowanie rozwiązań wspierających zapobieganie powstawaniu odpadów, w tym 
odpadów żywności, a także ponowne użycie produktów



sekretarz lub podsekretarz 
stanu nadzorujący 

merytorycznie komórkę 
organizacyjną urzędu 

obsługującego ministra 
właściwego do spraw 

klimatu właściwą do spraw 
gospodarki odpadami

dyrektor komórki 
organizacyjnej urzędu 

obsługującego ministra 
właściwego do spraw 

klimatu właściwej do spraw 
gospodarki odpadami

pracownik komórki 
organizacyjnej urzędu 

obsługującego ministra 
właściwego do spraw klimatu 

właściwej w zakresie 
gospodarki odpadami 

wyznaczony przez Zastępcę 
Przewodniczącego Zespołu 

doradczego

przedstawiciel Unii 
Metropolii Polskich

przedstawiciel Unii 
Miasteczek Polskich

przedstawiciel Związku 
Gmin Wiejskich 

Rzeczypospolitej Polskiej

przedstawiciel Związku 
Miast Polskich

przedstawiciel Związku 
Powiatów Polskich

przedstawiciel Związku 
Samorządów Polskich

przedstawiciel Związku 
Województw 

Rzeczypospolitej Polskiej

przedstawiciel 
przedsiębiorców 

delegowany przez Krajową 
Izbę Gospodarczą

przedstawiciel organizacji 
pozarządowych 

delegowany przez 
European Environmental

Bureau spośród organizacji 
pozarządowych 

działających na terenie RP

przedstawiciel Instytutu 
Ochrony Środowiska –

Państwowego Instytutu 
Badawczego



W pracach Zespołu doradczego, z głosem doradczym, mogą uczestniczyć także zaproszone 

przez Przewodniczącego Zespołu doradczego, z jego inicjatywy lub na wniosek Zastępcy 

Przewodniczącego Zespołu doradczego lub członka Zespołu doradczego, osoby 

niewchodzące w skład Zespołu, których wiedza i doświadczenie mogą być przydatne do 

wykonywania zadań Zespołu doradczego 



Zespół doradczy przedstawi ministrowi właściwemu do spraw 
klimatu pisemne propozycje rozwiązań wypełniających zadania 

Zespołu doradczego, o których mowa w § 2, 
do dnia 31 grudnia 2021 r. 

Zespół ulega rozwiązaniu po zaakceptowaniu przez ministra 
właściwego do spraw klimatu pisemnych propozycji, 

o których mowa w ust. 1. 



23-11-2020
Zarządzenie o 

powołaniu 
Zespołu

14-12-2020
I posiedzenie 

Zespołu

11-02-2021
II posiedzenie 

Zespołu



Zespoły 

robocze

Zespół roboczy ds. recyklingu Zagadnienia do omówienia: wypracowanie rozwiązań w zakresie 
recyklingu odpadów.

Zespół roboczy ds. odpadów 
komunalnych

Zagadnienia do omówienia: kwestia stawek dla nieruchomości 
niezamieszkałych oraz letniskowych, analizy w zakresie metod 

ustalania opłat za gospodarowanie odpadami, omówienie wybranych 
propozycji z konsultacji projektu ustawy o zmianie ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 
ustaw.

Zespół roboczy ds. ROP
Zagadnienia do omówienia: omówienie wybranych problemów, 

zgłoszonych w trakcie konsultacji projektu ustawy ws. ROP (po etapie 
konsultacji publicznych)

Zespół roboczy ds. zapobiegania 
powstawaniu odpadów, w tym 
ponownego użycia produktów

Zagadnienia do omówienia: wytypowanie priorytetowych 
branż/produktów, propozycje działań/inicjatyw, w tym w zakresie 
żywności, metodyka określania ilości odpadów żywności – sposób 

zbierania i weryfikacji danych.

Zespół roboczy ds. rozwiązań w 
zakresie przetwarzania odpadów

Zagadnienia do omówienia: Projekt rozporządzenia w sprawie 
mechanicznobiologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych

Zespół roboczy ds. rozwiązań w 
zakresie wykorzystania odpadów 
do produkcji nawozów i środków 

poprawiających właściwości gleby

Zagadnienia do omówienia: omówienie uwag do projektu 
rozporządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie komunalnych 

osadów ściekowych.



Wysokość stawki 
opłaty za odbiór 

odpadów 
komunalnych dla 

nieruchomości 
niezamieszkałych

Wysokość stawki 
opłaty za odbiór 

odpadów 
komunalnych dla 

nieruchomości 
rekreacyjno-

wypoczynkowych lub 
domków letniskowych

Doprecyzowanie 
metody naliczania 

opłaty

za gospodarowanie 
odpadami 

komunalnymi „od 
wody” 

Propozycja przepisów 
w zakresie objęcia 

nieruchomości

niezamieszkałych 
gminnym systemem 

gospodarowania 
odpadami



KLUCZOWE POSTULATY ZMP

Uchwalenie ustawy regulującej rzeczywistą 
Rozszerzoną Odpowiedzialność 

Producenta, co pozwoli na dywersyfikację 
źródeł finansowania gminnych systemów 

gospodarowania odpadami komunalnymi i 
odciążenie w tym zakresie mieszkańców, 

którzy obecnie ponoszą zdecydowaną 
większość (jeśli nie całość) kosztów w tym 

zakresie;

Uchwalenie całkowicie nowej ustawy o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach
całościowo regulującej  w elastyczny sposób 

(pozwalający uwzględnić specyfikę 
poszczególnych gmin) newralgiczny z punktu 
widzenia mieszkańców i samorządów obszar 

jakim jest gospodarka odpadami 
komunalnymi – kilkadziesiąt nowelizacji 

obecnie obowiązującej ustawy na 
przestrzeni ostatnich lat sprawia, iż wszelkie 

kolejne nowelizacje stanowić będą 
rozwiązanie doraźne, niepozwalające na 
rozwiązanie rzeczywistych problemów o 

charakterze systemowym.
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