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Szanowny Panie Ministrze!

Działając zarówno w interesie Gminy Golina, jak i w szeroko pojętym interesie publicznym, 

wnoszę o rozważenie propozycji zmiany przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 779 z późn. zm.) [dalej: „ustawa o odpadach”] poprzez wprowadzenie do 

przepisu art. 45 ust. 1 tej ustawy zwolnienia:

1) spółek komunalnych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów 

w Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: PSZOK), a tym 

samym rozszerzenia katalogu podmiotów wskazanych w art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy 

o odpadach;

2) gmin oraz gminnych jednostek organizacyjnych (tak nieposiadających osobowości prawnej, 

tj. jednostek i zakładów budżetowych, jak również tych posiadających odrębną od gminy 

osobowość prawną, tj. spółek komunalnych) z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów, które są zbierane w PSZOK i miałyby zostać przetworzone na tym 

samym terenie, na którym funkcjonuje PSZOK, względnie o umożliwienie takiego 

przetwarzania bez zezwolenia przez wskazane podmioty w stosunku do komunalnych 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych w postaci gruzu.

W świetle obowiązujących przepisów, zgodnie z art. 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 

z późn. zm.) gmina była i jest zobowiązana do odbierania i zagospodarowania m.in. odpadów 

komunalnych w postaci odpadów budowlanych i rozbiórkowych pozyskanych od mieszkańców. Do



tej grupy odpadów zalicza się gruz budowlany, który po odpowiednim przetworzeniu 

(kruszeniu)może stanowić np. odpowiedni materiał do utwardzenia gminnych dróg gruntowych.

Obecnie obowiązujące przepisy m.in. ustawy o odpadach, nie ułatwiają działania 

samorządom, które chciałyby w sposób zgodny z prawem realizować tego typu zadania. Co prawda, 

zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy o odpadach z obowiązku uzyskania odpowiednio zezwolenia 

na zbieranie odpadów lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów zwalnia się punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie z inną gminą 

lub gminami, jednak zwolnienie nie obejmuje spółek komunalnych (patrz: zmiana przywołanego 

przepisu wprowadzona ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach). Z kolei, 

pozyskanie niezbędnych dokumentów, w tym zezwoleń, jest procesem bardzo czasochłonnym 

i kosztownym.

W tym momencie nasza Gmina oraz spółka komunalna są w niekomfortowej sytuacji, gdyż 

z jednej strony mamy odpowiednie warunki (własną, ogrodzoną i monitorowaną działkę), 

chcielibyśmy odbierać ww. frakcję odpadów komunalnych od mieszkańców i ją w dobry sposób 

zagospodarować, a z drugiej strony nie możemy tego robić, ponieważ nie posiadamy wymaganego 

zezwolenia.

Tymczasem, za wprowadzeniem stosownych zwolnień z obowiązku uzyskania zezwoleń 

w ww. zakresie przemawiają kwestie ochrony środowiska oraz przede wszystkim kwestie 

finansowe. Dzięki ograniczeniu zbędnej biurokracji gminy mogą zyskać dodatkowo spore 

oszczędności. Ponadto, wprowadzenie stosownego zwolnienia przyczyniłoby się do obniżenia 

(a przynajmniej niepodnoszenia) dla mieszkańców tzw. opłat śmieciowych, czyli opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Warto także podkreślić, że naszym wspólnym celem 

powinno być docelowe zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów i w jak największym stopniu 

ponowne wykorzystanie tych, które powstają.

Uprzejmie proszę o rozważenie wyrażonej na wstępie niniejszego pisma prośby o zmianę 

przepisów ustawy o odpadach w zakresie wprowadzenia zwolnienia spółek komunalnych 

z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na zbieranie odpadów w PSZOK, a także zwolnienia gmin 

oraz gminnych jednostek organizacyjnych z obowiązku uzyskiwania zezwolenia na przetwarzanie



-«

odpadów, które byłyby przetwarzane na terenie, na którym działa także PSZOK, ewentualnie 

o umożliwienie takiego przetwarzania bez zezwolenia w stosunku do odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych w postaci gruzu, który po przetworzeniu może stanowić bardzo dobry surowiec do 

utwardzania dróg gminnych.
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