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ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA 1
z dnia 29 grudnia 2016 r.
w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów
Na podstawie art. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 2020) zarządza się, co następuje:
§ 1. Rozporządzenie określa:
1) szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów oraz kiedy
wymóg selektywnego zbierania uważa się za spełniony;
2) odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego zbierania spośród
wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zwanej dalej "ustawą".
§ 2.
1. Frakcje odpadów, o których mowa w § 3, zbiera się w pojemnikach.
2. Dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia w
workach.
§ 3. Selektywnie zbiera się:
1) papier;
2) szkło;
3) metale;
4) tworzywa sztuczne;
5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
§ 4.
1. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 1, w skład której wchodzą odpady z papieru, w
tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w
pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem "Papier".
2. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 2, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w
tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach koloru zielonego

oznaczonych napisem "Szkło".
3. Jeżeli frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 2, zbiera się w podziale na szkło
bezbarwne i kolorowe, szkło bezbarwne zbiera się w pojemnikach koloru białego
oznaczonych napisem "Szkło bezbarwne", a szkło kolorowe w pojemnikach koloru zielonego
oznaczonych napisem "Szkło kolorowe".
4. Frakcje odpadów, o których mowa w § 3 pkt 3 i 4, w skład których wchodzą odpady
metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera
się w pojemnikach koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne".
5. Frakcję odpadów, o której mowa w § 3 pkt 5, zbiera się w pojemnikach koloru brązowego
oznaczonych napisem "Bio".
6. W przypadku gdy pojemniki, o których mowa w ust. 1-5, obniżą walory estetyczne
przestrzeni publicznej, w której się znajdują, w szczególności w miejscach o znaczeniu
historycznym lub przyrodniczym, dopuszcza się, aby pojemniki były pokryte odpowiednim
kolorem, o którym mowa w ust. 1-5, tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30%
zewnętrznej, całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających z
pojemników.
7. Do worków stosuje się § 4 i § 5.
§ 5. Wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się za spełniony, jeżeli:
1) na terenie gminy selektywnie zbierane frakcje odpadów zbierane są w sposób, o
którym mowa w § 4, w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego;
2) pojemniki, o których mowa w § 4, oraz worki, o których mowa w § 2, zapewniają
zabezpieczenie odpadów przed pogorszeniem jakości zbieranej frakcji odpadów dla
przyszłych procesów ich przetwarzania.
§ 6.
1. Pojemniki niespełniające wymogów rozporządzenia dostosowuje się do wymogów, o
których mowa w § 4, lub zastępuje się je pojemnikami spełniającymi wymagania, o których
mowa w § 4, w terminie nie dłuższym niż 5 lat od dnia wejścia w życie niniejszego
rozporządzenia.
2. Pojemniki stosowane przed dniem wejścia w życie rozporządzenia oznacza się napisami, o
których mowa w § 4, w terminie nie dłuższym niż 6 miesięcy od dnia wejścia w życie
niniejszego rozporządzenia.
3. Umowa na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości obowiązująca w dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia,
która określa wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w
sposób niezgodny z niniejszym rozporządzeniem, zachowuje ważność na czas, na jaki została
zawarta, jednak nie dłuższy niż do dnia 30 czerwca 2021 r.
4. W przypadku gdy umowa, o której mowa w ust. 3, zostanie rozwiązana albo wygaśnie
przed dniem 30 czerwca
2019 r., dopuszcza się zawarcie kolejnej umowy na odbieranie lub odbieranie i
zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości określającej

wymagania w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób niezgodny z
niniejszym rozporządzeniem, na czas nie dłuższy niż do dnia 1 stycznia
2020 r
§ 7. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r.
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Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1
ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 stycznia 2018 r. w sprawie
szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz.U.2018.96).

