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p » g ®  Krytyczne stanowisko 
dotyczące zmian w ustawie 
Polska Izba Gospodarki Odpadami zgłosiła do Ministerstwa Środowiska prawie 30 uwag do projektu 
ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw 
z 28 sierpnia 2018 r. 

Izba pozytywnie oceniła m.in. przewidzianą w projek
cie likwidację ryczałtowego rozliczania przez gmi
ny usług w zakresie odbierania oraz zagospodaro
wania odpadów. 

Dla uczciwej konkurencji 

Jest to, w opinii PIGO, zmiana sprzyjająca uczciwej konkurencji, 
czytelnym zasadom finansowania tych usług i rzetelnej spra
wozdawczości. Zmiana ta powoduje, że zupełnie niezasadne 
i niezrozumiałe jest proponowane w projekcie wprowadzenie 
zakazu kontraktowania przez gminy w przetargach kom
pleksowych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania 
odpadów komunalnych. Dotychczas gminy, w zależności 
od lokalnych uwarunkowań, same decydowały o tym, czy 
przeprowadzą odrębnie przetarg na odbieranie i odrębnie na 
zagospodarowanie odpadów, czy też jedno postępowanie na 
kompleksową usługę odbierania i zagospodarowania odpadów. 
Jedynym przewidywalnym skutkiem zobligowania gmin do 
organizowania odrębnych postępowań byłoby zwiększenie 
biurokracji i kosztów administracyjnych. Przedsiębiorcy 
i spółki gminne, którzy prowadzą działalność w zakre
sie zarówno odbierania, jak i zagospodarowania odpadów 
we własnych RIPOK-ach, oferując gminom kompleksową 
usługę w postępowaniach na odbieranie i zagospodarowanie 
odpadów, mogą w takich „łączonych" przetargach zaoferować 
niższą cenę dzięki redukowaniu kosztów ogólnozakładowych, 
takich jak koszty administracji oraz koszty transportu, gdy 
ich instalacja i baza logistyczno-magazynowa znajdują się 
w tej samej lokalizacji. Natomiast konieczność konkurowa
nia przez takie firmy odrębnie w przetargu na odbieranie 
odpadów i odrębnie w przetargu na ich zagospodarowanie, 
z nieodłącznym ryzykiem wygrania tylko jednego z tych 
postępowań, niewątpliwie przełożyłaby się nie tylko na 
wzrost kosztów ponoszonych przez tych przedsiębiorców, 
ale także każdorazowo na wzrost kosztów funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami w gminach, które do tej 
pory korzystały z usług takich przedsiębiorców. 

Wzmocniony nadzór? 

Zgodnie z uzasadnieniem projektu, konieczność tzw. rozdzie
lenia postępowań podyktowana została potrzebą wzmocnienia 
kontroli gmin nad systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w tym nadzoru nad firmami odbierającymi 
odpady komunalne. Jednalc, w opinii PIGO, zmiana taka nie 
miałaby żadnego wpływu na wzmocnienie nadzoru gmin 
nad właściwym postępowaniem z odpadami. Nadzór ten 
sprowadza się bowiem w praktyce do kontroli przez za
mawiającego dokumentacji potwierdzającej przekazanie 
odpadów do uprawnionych instalacji. Natomiast gminy nie 
mają uprawnień do kontrolowania samych instalacji i nie 
dysponują potrzebnymi do tego służbami. Nie wydaje się 
więc, by bezpośrednie udzielenie zamówienia przez gminę 
instalacji w jakikolwiek sposób poprawiło jej nadzór nad 
realizowanymi w niej procesami. Wszak najliczniejsze nie-

Zdecydowany sprzeciw wzbudza 

zmiana zobowiązująca gminy 

do objęcia przetargami 

nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy. 

prawidłowości w realizacji zamówień na zagospodarowanie 
odpadów występują w zakresie postępowania z odpada
mi przez RIPOK-i bądź przez kolejne instalacje, którym 
RIPOK-i przekazują wytworzone u siebie odpady. Dlatego 
organizowanie „rozłącznych" przetargów nie wyeliminuje 
takich praktyk i stosujących je RIPOIC-ów z obrotu gospo
darczego, a wręcz będzie je promowało, bo często oferują 
one najniższe ceny, co wynika z nieprawidłowego prowa
dzenia procesów lub przekazywania odpadów do kolejnych 
„tanich" instalacji, w których zagospodarowywane są one 
niezgodnie z przepisami. 

Przetarg a niezamieszkałe nieruchomości 

Zdecydowany sprzeciw wzbudza również zmiana zobowiązu
jąca gminy do objęcia przetargami nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy. Obecnie rada gminy może, co 
prawda, zadecydować o przeprowadzeniu przetargu na ob
sługę tych nieruchomości, jednakże, co do zasady, odbieranie 
odpadów komunalnych z tych nieruchomości jest obszarem 
konkurencji przedsiębiorców. Dla przedsiębiorców, którzy po
nieśli porażkę w przetargach gminnych na odbieranie odpadów 
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z nieruchomości zamieszkanych, możliwość konkurowania 
0 klienta z tzw. nieruchomości komercyjnych (instytucje, 
biura, hotele, handel, gastronomia, usługi itd.) to częstokroć 
jedyna szansa na przetrwanie i konkurowanie w następnej 
turze przetargów gminnych. Niewątpliwie więc w interesie 
państwa, gminy, a przede wszystkim mieszkańców jest za
chowanie jak największej konkurencji na rynku odbierania 
1 zagospodarowania odpadów i pozostawienie nieruchomo
ści w obszarze konkurencji firm, z zachowaniem wszelkich 
obowiązków dokumentacyjnych, sprawozdawczych i daleko 
idących uprawnień kontrolnych gmin. W innym przypadku, 
jak pokazują doświadczenia krajowe i zagraniczne, dochodzi 
do monopolizacji rynku, a firmy, które przegrywają przetargi 
gminne, skazywane są automatycznie na bankructwo. 

Bez racjonalnego uzasadnienia 

Izba negatywnie zaopiniowała również zakaz termicznego 
przekształcania zmieszanych odpadów komunalnych nie-
nadających się do recyldingu oraz pozbawienie instalacji 
termicznego przekształcania odpadów statusu instalacji 
ponadregionalnej. Tak restrykcyjne zmiany, które miałyby 
dotknąć niedawno powstałe, w pełni bezpieczne dla środo
wiska, spalarnie odpadów komunalnych nie znajdują żadnego 
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racjonalnego uzasadnienia. Zakładając osiąganie w najbliższych 
latach wysokich poziomów recyklingu, pozostałe odpady 
zmieszane nienadające się do recyklingu, a których nie można 
składować z uwagi na ich wartość kaloryczną (powyżej 6 MJ), 
mogą być jedynie zagospodarowywane zgodnie z przepisami 
(także unijnymi) w instalacjach do termicznego przekształcania 
odpadów z odzyskiem energii. 

Niezwykle ważnym postulatem Izby zgłoszonym do 
Ministerstwa Środowiska w ramach procedowanej ustawy 
jest konieczność zmodyfikowania przepisów znowelizowanej 
w lipcu br. ustawy o odpadach, zobowiązujących przedsię
biorców do uzyskania nowych zezwoleń na gospodarowanie 
odpadami, potwierdzających spełnienie zaostrzonych reżimów 
(m.in. przeciwpożarowych) w zakresie magazynowania 
i składowania odpadów. Regulacje te są bowiem niespójne 
i nad wyraz restrykcyjne. Ich literalne stosowanie może 
powodować zupełnie nieuzasadnione wykluczenie z rynku 
wielu przedsiębiorców (prywatnych i samorządowych), na 
których w ciągu ostatnich 10 lat nałożono chociażby jedną 
karę administracyjną o znikomej wartości za naruszenie 
przepisów odpadowych. 

Dariusz Matlak 

prezes Polskiej Izby Gospodarki Odpadami 
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