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Szanowny Panie,

W odpowiedzi na pismo z dnia 10 maja br. w sprawie utrzymania dotychczasowych 

rozwiązań w zakresie odbioru odpadów komunalnych i odstąpieniu od wprowadzenia zmiany 

do ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2016 r., poz. 250 i 1020) oraz w związku z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o 

petycjach (Dz. U. poz. 1195) uprzejmie informuję, że prace nad zmianą ustawy – Prawo 

zamówień publicznych i innych ustaw, w tym ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach, zostały zakończone.

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo 

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) mają na celu 

dostosowanie do wymogów dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych 

i uchylającej dyrektywę  2004/18, w tym w zakresie dopuszczenia tzw. mechanizmu in house, 

czyli możliwości zlecania przez samorządy realizacji zadań własnych przez jednostki 

budżetowe gmin. W tym procesie legislacyjnym zmienionych zostało jednocześnie kilka 

ustaw w celu umożliwienia stosowania tego mechanizmu w określonych obszarach. Jednym 

z nich jest m.in. odbiór odpadów komunalnych, który reguluje ustawa o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

Należy jednak podkreślić, że wprowadzenie możliwości stosowania przez gminy trybu 

in house na zasadach określonych w nowelizacji ustawy Prawo zamówień publicznych ma 

charakter fakultatywny i tylko rozszerza katalog instrumentów prawnych pozostających 

w dyspozycji gmin, na których spoczywa obowiązek realizacji ambitnych celów 

w gospodarce odpadami. Gminom dano tym samym możliwość samodzielnej realizacji zadań 

w pełnym zakresie. Nie każda gmina jest przygotowana organizacyjnie do przejęcia takiego 
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zadania i w takim przypadku wybór wykonawcy takiego zadania zostanie utrzymany w trybie 

przetargowym.

Ponadto, w ustawie o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych 

innych ustaw zawarto przepis, który wyłącza stosowanie in house przy odbiorze odpadów 

komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych (szkoły, sklepy, szpitale, restauracje etc.). 

Objęcie tych nieruchomości systemem gminnym, będzie oznaczało obowiązek 

zorganizowania przetargu. 

Z poważaniem

Magda Gosk
Dyrektor
Departament Gospodarki Odpadami
/ – podpisany cyfrowo/


