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Wg rozdzielnika

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na pismo z dnia 6 kwietnia 2016 r. w sprawie przekazanego apelu 

o dokonanie zmian systemowych w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 

lipca 2014 r. o petycjach (Dz. U. z 2014 r., poz. 1195) uprzejmie informuję, co następuje.

Odnosząc się do obowiązku organizowania przetargu na odbieranie 

odpadów komunalnych informuję, że aktualnie w Senacie trwają prace nad rządowym 

projektem ustawy o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych 

ustaw (druk senacki nr 174, 174A). Projekt ten wprowadza możliwość udzielania zamówienia 

publicznego z wolnej ręki w przypadku spełnienia warunków tzw. zamówienia wewnętrznego 

(in-house), dodając kolejne przypadki udzielenia zamówień z wolnej ręki w art. 67 przepisów 

Prawa zamówień publicznych zamówień publicznych (m.in. udzielanych podmiotom 

kontrolowanym w trybie in-house). Rozwiązania obowiązujące obecnie w ustawie z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) 

dopuszczają wyłącznie tryb przetargowy w przypadku zlecania odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i wyłączają zlecanie zadań własnym jednostkom 

organizacyjnym (w trybie in-house). Proponowane zmiany do ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach uchylają przepisy zawierające obligatoryjne przetargi, co umożliwi 

gminom możliwość korzystania z zasad ogólnych, m.in. udzielania zamówień własnym 

jednostkom organizacyjnym w trybie z wolnej ręki, o ile zostaną spełnione przesłanki ich 

udzielania dodane w ustawie – Prawo zamówień publicznych. 

Powierzenie przez gminy zadań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi 

własnym jednostkom organizacyjnym bez konieczności przeprowadzania przetargu będzie 

możliwe w przypadku wejścia w życie proponowanych zmian do ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

W kwestii zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 

w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
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od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122) należy mieć na uwadze, że przepisy 

określające minimalną liczbę pojazdów mają na celu zapewnienie ciągłości wykonywanej 

usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych, a także ich odpowiednią jakość. Dlatego 

też nie jest możliwa zmiana w tym zakresie.

Odnosząc się do zmian w zakresie likwidacji regionów gospodarki odpadami 

komunalnymi informuję, że wskazanie regionalnych instalacji przetwarzania odpadów 

komunalnych, określanych dla każdego z regionów gospodarki odpadami komunalnymi, 

ma na celu zapewnić obsługę gmin w zakresie zagospodarowania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów zielonych. W związku z powyższym, marszałek województwa 

był zobowiązany do analizy stanu gospodarki odpadami na terenie województwa i określenia 

potrzeb inwestycyjnych tak, aby zapewnić zagospodarowanie odpadów powstających 

na terenie województwa. Idea podziału kraju na regiony gospodarki odpadami komunalnymi, 

w których gospodaruje się odpadami komunalnymi wytworzonymi na terenie danego regionu, 

została zaplanowana i przyjęta przez rząd już w 2006 r. uchwałą Rady Ministrów przyjmującą 

Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 (M. P. z 2006 r. nr 90, poz. 946). Ostatecznie 

podstawę normatywną do tworzenia regionów gospodarki odpadami komunalnymi 

wprowadziła ustawa 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). 

Od tego czasu następowało planowanie gospodarki odpadami komunalnymi w oparciu 

o podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi w poszczególnych województwach, 

a także tworzenie odpowiedniej infrastruktury do obsługi tych regionów. Proces ten nie uległ 

zakończeniu, a wiele gmin i przedsiębiorców w oparciu o regiony zaplanowało i rozpoczęło 

inwestycje w zakresie instalacji do obsługi regionów. Zatem zasadniczym celem podziału 

województw na regiony gospodarki odpadami komunalnymi było zapewnienie 

odpowiedniego strumienia odpadów komunalnych dla tworzonych instalacji oraz wdrożenie 

zasady bliskości dla zagospodarowania odpadów zmieszanych, pozostałości z sortowania oraz 

zielonych w ramach powstałych regionów, zgodnie z którą odpady powinny być w pierwszej 

kolejności przetwarzane w miejscu ich powstawania, a te, które nie mogą być 

zagospodarowane w miejscu ich wytworzenia, powinny być, uwzględniając najlepszą 

dostępną technikę, zdefiniowaną w art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232, z późn. zm.), lub technologię, o której mowa 

w art. 143 tej ustawy, przekazywane do najbliżej położonych miejsc, w których mogą 

podlegać odzyskowi lub unieszkodliwieniu. 
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Należy zauważyć, że zgodnie z art. 35 ust. 5a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 

odpadach (Dz. U. z 2013, poz. 21, z późn. zm.) region gospodarki odpadami komunalnymi 

może obejmować sąsiadujące ze sobą gminy z różnych województw, jeżeli przewidują to 

wojewódzkie plany gospodarki odpadami tych województw.

W związku z powyższym, uprzejmie informuję, że nie jest planowane podjęcie działań 

legislacyjnych w celu likwidacji regionów.

W kwestii zmiany rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. (Dz. U. 

z 2012 r., poz. 676) w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz sposobu obliczania poziomu 

ograniczania masy tych odpadów uprzejmie informuję, że aktualnie w resorcie środowiska 

trwają prace nad nowelizacją rozporządzenia w zakresie sposobu obliczania ww. poziomu.

Z poważaniem

Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/


