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Odpowiadając na interpelację posła Marka Opioły z dnia 20 czerwca 2016 r., znak: 

K8INT4107 w sprawie wprowadzenia procedury in house dla samorządów gminnych 

uprzejmie informuję.

Odnosząc się do ilości spółek gminnych zajmujących się wywozem odpadów 

komunalnych uprzejmie informuję, że z ankiety przeprowadzonej w 2015 r., na którą 

odpowiedziało 2176 gmin, co stanowi 87,74% gmin w Polsce wynika, że w 313 gminach (14%) 

odpady komunalne po przetargu odbiera spółka gminna. Dla porównania w 1309 gminach 

(60%) odpady komunalne po przetargu odbiera podmiot prywatny, w 201 gminach (9%) 

odpady komunalne po przetargu odbiera konsorcjum podmiotów prywatnych, w 80 gminach 

(4%) odpady komunalne po przetargu odbiera konsorcjum podmiotu prywatnego i spółki 

gminnej, natomiast w 273 gminach (13%) odpady komunalne po przetargu odbiera inny 

podmiot niż wymienione powyżej (m.in. zakłady budżetowe). 

Podmioty te muszą spełniać wymagania rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 

stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 122), które określa m.in. 



wymagane wyposażenie umożliwiające odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

Zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250) podmiot odbierający odpady komunalne (bez względu 

czy jest to spółka gminna czy podmiot prywatny) ma obowiązek przekazywania selektywnie 

zebranych odpadów komunalnych bezpośrednio lub za pośrednictwem innego zbierającego 

odpady do instalacji odzysku odpadów, zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami, o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, natomiast 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych bezpośrednio do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. Ponadto, dopuszcza się przekazywanie 

zmieszanych odpadów komunalnych do ponadregionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych, o której mowa w art. 35 ust. 6a ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach.

W zakresie pytania dotyczącego powstania systemu nadzoru i kontroli nad działaniami 

spółki gminnej uprzejmie informuję, że ustawa o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach zawiera również przepisy dotyczące kontroli i sankcji za nieprzestrzeganie 

wymagań określonych tą ustawą w stosunku do wszystkich podmiotów, w tym również 

w stosunku do gminnych jednostek organizacyjnych. O ile w stosunku do przedsiębiorców 

sprawowanie kontroli i przestrzegania stosowania przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy do kompetencji wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta, to w stosunku do gmin i gminnych jednostek organizacyjnych kontrola 

przestrzegania przepisów tej ustawy należy do kompetencji Inspekcji Ochrony Środowiska 

(uprawnienia te mieszczą się w ramach ogólnych kompetencji, o których mowa w art. 2 ust. 1a 

ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska - Dz. U. z 2013 r. poz. 686, 

z późn. zm.). 

Zgodnie z art. 9k ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wojewódzki 

inspektor ochrony środowiska posiada uprawnienia do zakazu wykonywania przez gminną 

jednostkę organizacyjną działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

w przypadku m.in. nie spełniania wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady 

komunalne, nie osiągania poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania. Natomiast art. 9y ww. ustawy określa kary 

pieniężne, którym podlega gminna jednostka organizacyjna w przypadku odbierania odpadów 

komunalnych pomimo zakazu wykonywania działalności, mieszania selektywnie zebranych 



odpadów, w tym ze zmieszanymi odpadami komunalnymi, nie osiągania poziomów recyklingu 

oraz przekazywania nierzetelnych lub po terminie sprawozdań, o których mowa w art. 9n 

ustawy. Oznacza to, że spółka gminna wykonująca zadania z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie gminy jest objęta systemem kontroli i nadzoru.

Odnosząc się do kwestii certyfikatu ISO 14001 i certyfikatu ISO 9001 uprzejmie 

informuję, że Ministerstwo Środowiska nie jest w posiadaniu danych dotyczących liczby spółek 

gminnych, które takie certyfikaty posiadają. Ponadto informuję, że są to systemy dobrowolne 

i spółka gminna nie ma obowiązku posiadać takich certyfikatów.
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