
MINISTER KLIMATU

Warszawa, dnia  25-06-2020 r. 

DGO-I.050.60.2020.BM
1241387.3733433.2962767

Pani
Elżbieta Witek
Marszałek Sejmu RP

Szanowna Pani Marszałek,

odpowiadając na interpelację posła Jarosława Rzepy z 4 czerwca 2020 r. (K9INT7129) w sprawie 
czasowego magazynowania odpadów o kodzie 19 12 12, przekazuję następujące wyjaśnienia.

Odnosząc się do pytania pierwszego uprzejmie informuję, że w związku z obecną sytuacją 
ekonomiczną w Polsce (w tym epidemiczną) w Ministerstwie Klimatu trwają analizy związane 
z możliwością nowelizacji ustawy z dnia 14 grudnia 2020 r. o odpadach1 w tym, w zakresie 
dotyczącym dopuszczalnych okresów magazynowania odpadów. Zaznaczam jednak, że możliwy 
do ustanowienia w krajowych przepisach okres magazynowania nie może przekraczać 3 lat, co 
wynika z przepisów Unii Europejskiej. 

Odpowiadając na pytanie drugie informuję, że Ministerstwo Klimatu (a wcześniej 
Środowiska) nie zlecało badań w zakresie możliwości magazynowania odpadów 19 12 12 na 
składowiskach. 

Odnosząc się do pytania trzeciego informuję, że zgodnie z art. 35b ust. 1 ww. ustawy, udział 
masy termicznie przekształcanych odpadów komunalnych oraz odpadów pochodzących 
z przetwarzania odpadów komunalnych na terenie kraju w stosunku do masy wytworzonych 
odpadów komunalnych na terenie kraju nie może przekraczać 30%.

Dotychczas udział ten wynikał z celów określonych w Krajowym planie gospodarki 
odpadami (Kpgo 2022). Obecnie jest to wymóg prawa, który ma na celu realizację nałożonych na 
Polskę oraz na inne Kraje Członkowskie UE bardzo wysokich poziomów przygotowania do 
ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych (2020 r. – 50 %; 2030 r. – 60 %; 2035 r. – 
65 %). Osiągnięcie tak wysokich celów recyklingu (65% w 2035 r.) wymaga ograniczenia udziału 
innych, będących niżej w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, metod przetwarzania 
odpadów komunalnych – takich jak termiczne przekształcanie odpadów i przede wszystkim 
składowanie odpadów.

W Polsce nadal istnieje potrzeba budowy zakładów termicznego przekształcania odpadów 
w celu zagospodarowania odpadów nienadających się do recyklingu. Należy jednak pamiętać, że 
metoda ta może stanowić wyłącznie uzupełnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi 

1 Dz. U. z 2020 r., poz. 797 ze zm.



umożliwiając ograniczenie masy odpadów kierowanych na składowiska. Nie może natomiast 
negatywnie wpływać na osiągane poziomy przygotowania do ponownego użycia i recyklingu 
odpadów komunalnych. 

W obecnej sytuacji bardzo ważne jest rozwijanie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. Umożliwia ono pozyskanie odpadów nadających się do recyklingu (tzw. surowców 
wtórnych) oraz przyczynia się do zmniejszenia udziału odpadów niesegregowanych (zmieszanych), 
z których znaczna cześć, po przetworzeniu w instalacjach mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów kierowana jest do spalenia lub na składowisko odpadów. Zmniejszenie 
masy odbieranych odpadów niesegregowanych (zmieszanych) istotnie wpłynie również na 
zmniejszenie zapotrzebowania na moce spalarni lub współspalarni odpadów. 

Z poważaniem

Z up. Ministra 
Jacek Ozdoba
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/

Do wiadomości:
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