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Zde�cy�do�wa�na� więk�szość� sa�-
mo�rzą�dów� wy�peł�ni�ła� swój
usta�wo�wy�obo�wią�zek��–�1�lip�ca
mi�ni�ster� śro�do�wi�ska� po�in�for�-
mo�wał,�że�1972�gmin�ma�pod�-
pi�sa�ną�umo�wę�z�fir�mą�od�bie�ra�-
ją�cą�śmie�ci�i�sys�tem�dzia�ła�tam
już� na� no�wych� za�sa�dach.�
W� pierw�szym� dniu� obo�wią�zy�-
wa�nia�usta�wy�317�gmin�mia�ło
wy�ło�nio�ną� fir�mę,� a� w� trak�cie
prze�tar�gu�by�ło�170.�Ok.�1�proc.
sa�mo�rzą�dów�w�ogó�le�nie�ogło�-
siło�prze�tar�gów�na�od�biór�i�za�-
go�spo�da�ro�wa�nie�od�pa�dów.�
Na�prze�ło�mie�czerw�ca�i�lip�ca

sy�tu�acja�by�ła�bar�dzo�dy�na�micz�-
na� –� wie�le� gmin� w� ostat�niej
chwi�li� podpisywało� umo�wy,�
a�nie�któ�rzy�de�cy�do�wa�li� się,� że
jed�nak�ogło�szą�prze�targ.�1�lip�ca
ra�no� re�sort� śro�do�wi�ska� in�for�-
mo�wał� o� 20� gmi�nach,� w� któ�-
rych�pro�ce�du�ry�prze�tar�go�we�w
ogó�le�się�nie�roz�po�czę�ły,�na�to�-
miast�te�go�sa�me�go�dnia�po�po�-
łu�dniu�MAC�mó�wi�ło� już�o�18
ta�kich�gmi�nach.�Jed�nak�na�wet
tam,� gdzie� wy�ko�naw�cę� wy�ło�-
nio�no� od�po�wied�nio� wcze�śnie,
nie� oby�ło� się� bez� trud�no�ści.� –
Po�za�bra�niu�po�jem�ni�ków�przez
po�przed�nich�od�bior�ców�śmie�ci,
wy�ło�nio�na�fir�ma�nie�zdą�ży�ła�od
ra�zu� do�star�czyć� swo�ich.� Po�za
tym� przez� kil�ka� dni� nie� by�ło
jesz�cze� wszyst�kich� wor�ków�
–�przy�zna�je�To�masz�By�stroń�ski,
wójt�gmi�ny�No�wo�sol�na.�
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Zbun�to�wa�ne� sa�mo�rzą�dy� po�-

sta�no�wi�ły�nie�ogła�szać�prze�tar�-
gów� i� zle�cić� od�biór� od�pa�dów
wła�snym� za�kła�dom� bu�dże�to�-
wym.�Naj�więk�szą�gmi�ną,�któ�ra
nie�wy�peł�ni�ła�usta�wo�we�go�na�-
ka�zu� zor�ga�ni�zo�wa�nia� prze�tar�-
gu,�jest�So�pot,�po�zo�sta�łe�to�ma�-
łe� mia�sta� i� gmi�ny� wiej�skie.�
–�Cho�dzi�ło�nam�przede�wszyst�-
kim� o� bez�pie�czeń�stwo� miesz�-
kań�ców� i� unik�nię�cie� cha�osu,
któ�ry� już� dzi�siaj� mo�że�my� ob�-
ser�wo�wać� w� wie�lu� mia�stach
Pol�ski�–�prze�ko�nu�je�Ja�nusz�Pa�-
ster�nak,� za�stęp�ca� pre�zy�den�ta
Pie�kar�Ślą�skich,�któ�re�tak�że�nie
ogło�si�ły� prze�tar�gu.� Z� bun�tu
gmin�w�ostat�ni�pią�tek�czerw�ca
wy�ła�ma�ły� się� Po�tok� Wiel�ki
(woj.� lu�bel�skie)� i� Pło�ty� (woj.
za�chod�nio�po�mor�skie).�
Mi�ni�ster� Śro�do�wi�ska� za�pew�-

nia,�że�gmi�ny,�któ�re�sprze�ci�wi�ły

się�za�pi�som�usta�wy,�bę�dą�uka�-
ra�ne.�Wo�je�wódz�ki� In�spek�to�rat
Ochro�ny� Śro�do�wi�ska� za� brak
prze�tar�gu� mo�że� na�ło�żyć� ka�rę
mak�sy�mal�nie�50�tys.�zł.�–�Prze�-
pi�sy� no�wej� usta�wy� po� raz
pierw�szy� wpro�wa�dza�ją� moż�li�-
wość� na�ło�że�nia� przez� wła�dzę
cen�tral�ną� ka�ry� na� sa�mo�rząd.
Mo�że� się� wy�da�wać,� że� kwo�ta
nie�jest�wy�so�ka,�ale�ka�ra�bę�dzie
mieć�wy�miar�po�li�tycz�ny,�miesz�-
kań�cy�na�pew�no�za�py�ta�ją�wło�-
da�rzy,� dla�cze�go�na�ra�zi�li� gmi�nę
na� pła�ce�nie� kar� –� prze�ko�nu�je
mi�ni�ster�Mar�cin�Ko�ro�lec.�
Zbun�to�wa�ne� gmi�ny� cze�ka�ją

na�wy�rok�Try�bu�na�łu�Kon�sty�tu�-
cyj�ne�go,�któ�ry�roz�strzy�gnie,�czy
usta�wa�o�utrzy�ma�niu�czy�sto�ści
jest�zgod�na�z�Kon�sty�tu�cją.�Ar�-
gu�men�tu�ją� tak�że,� że� ist�nie�ją
roz�bież�no�ści�praw�ne�co�do�ko�-
niecz�no�ści� ogła�sza�nia� prze�tar�-
gów.�–�Z�jed�nej�stro�ny�usta�wa�o
utrzy�ma�niu�czy�sto�ści�i�po�rząd�-
ku�na�kła�da�obo�wią�zek�zor�ga�ni�-
zo�wa�nia�prze�tar�gu�na�od�bie�ra�-
nie�od�pa�dów�ko�mu�nal�nych,�ale
z�dru�giej�–�usta�wy�o�go�spo�dar�-
ce�ko�mu�nal�nej�oraz�o�sa�mo�rzą�-
dzie� gmin�nym� sta�no�wią,� że
gmi�na�mo�że�wy�ko�ny�wać�te�za�-
da�nia�za�po�mo�cą�wła�snych�jed�-
no�stek�bez�po�trze�by�or�ga�ni�zo�-
wa�nia�prze�tar�gu�–�tłu�ma�czy�Ja�-
nusz� Pa�ster�nak.� Z� ta�ką� in�ter�-
pre�ta�cją� nie� zga�dza� się� rad�ca
praw�ny� Ję�drzej� Klat�ka.� –� Po�-
dzie�lam� po�gląd� mi�ni�ster�stwa.
Prze�ciw�na�in�ter�pre�ta�cja�opar�ta
na�prze�pi�sach�usta�wy�o�go�spo�-
dar�ce� ko�mu�nal�nej� (swo�bo�da
gmi�ny�w�wy�bo�rze�form�pro�wa�-
dze�nia� go�spo�dar�ki� ko�mu�nal�-
nej)� jest� sprzecz�na�z� re�gu�ła�mi
wy�kład�ni� pra�wa,� któ�re� przy�-
zna�ją� pierw�szeń�stwo� usta�wie
bar�dziej� szcze�gó�ło�wej� i� now�-
szej� –� ar�gu�men�tu�je� Ję�drzej
Klat�ka.�Do�da�je�też,�że�prze�targ
nie�jest�ko�niecz�ny�wy�łącz�nie�na
sa�mo�za�go�spo�da�ro�wa�nie�od�pa�-
dów� ze�bra�nych� se�lek�tyw�nie
(bez�ich�trans�por�tu).�Wy�ni�ka�to
z�art.�3a�i�6d�usta�wy.�Pierw�szy
za�pis�do�pre�cy�zo�wu�je,�że�na�le�ży
prze�pro�wa�dzić�prze�targ�na�bu�-
do�wę� i� eks�plo�ata�cję� re�gio�nal�-
nych� in�sta�la�cji� do�prze�twa�rza�-
nia� od�pa�dów� ko�mu�nal�nych.�
–� Eks�plo�ata�cja� RIPOK� to� nic
in�ne�go� jak� za�go�spo�da�ro�wa�nie
od�pa�dów� zmie�sza�nych,� zie�lo�-
nych�i�po�zo�sta�ło�ści�z�sor�to�wa�-

nia� –�wy�ja�śnia� Ję�drzej�Klat�ka.
Dru�gi� za�pis� usta�wy� mó�wi�
o� tym,� że�wójt,� bur�mistrz� lub
pre�zy�dent� jest� zo�bo�wią�za�ny
zor�ga�ni�zo�wać�prze�targ�na�sam
od�biór�od�pa�dów�od�wła�ści�cie�li
nie�ru�cho�mo�ści� lub� też� od�biór�
z� za�go�spo�da�ro�wa�niem� od�pa�-
dów,�któ�re�nie�tra�fią�do�RIPOK
(su�row�ce�wtór�ne).

Skar gi firm
No�we� „pra�wo� śmie�cio�we”

jest� nie� tyl�ko� nie�jed�no�znacz�-
ne,�ale�też�trud�ne�do�wdro�że�-
nia.�–�Za�sta�na�wia�li�śmy�się,�z
cze�go� wy�ni�ka�ją� pro�ble�my� z
do�pro�wa�dze�niem� prze�tar�gów
do�koń�ca,�bo�prze�cież� gmi�ny
ma�ją� du�że� do�świad�cze�nie� w
re�ali�zo�wa�niu� za�mó�wień� pu�-
blicz�nych.� Jed�nak� jest� coś� w
tej� usta�wie,� co� po�wo�du�je
trud�no�ści� –� przy�zna�je� rad�ca
praw�ny� Ma�ciej� Szam�be�lań�-
czyk.�Trudności�stwa�rza�m.in.

po�trze�ba� uwzględ�nie�nia� bar�-
dzo� wie�lu� od�dzia�łu�ją�cych� na
sie�bie� ele�men�tów� (szcze�gól�-
nie� w� du�żych� gmi�nach),� ko�-
niecz�ność� sa�mo�fi�nan�so�wa�nia
się�sys�te�mu�i�za�leż�ność�od�ak�-
tów�pra�wa�miej�sco�we�go.
Szcze�gól�ny�po�ziom�skom�pli�-

ko�wa�nia�prze�tar�gów�na�od�biór
i� za�go�spo�da�ro�wa�nie� od�pa�dów
po�twier�dza�ją� licz�ne� py�ta�nia�
i� od�wo�ła�nia�wy�ko�naw�ców� do
Kra�jo�wej� Izby� Od�wo�ław�czej.
Głów�ne�za�rzu�ty�for�mu�ło�wa�ne
wo�bec�gmin�do�ty�czą�nie�pre�cy�-
zyj�ne�go�opi�su�przed�mio�tu�za�-
mó�wie�nia,�na�rzu�ca�nia�in�sta�la�-
cji�do�prze�twa�rza�nia�od�pa�dów
czy�pre�fe�ro�wa�nia� okre�ślo�nych
wy�ko�naw�ców.�–�Wa�run�ki�dys�-
kry�mi�nu�ją�ce�po�ja�wia�ją�się�np.
wte�dy,� gdy� gmi�na� nie� po�da�je
wszyst�kich� da�nych,� po�nie�waż
więk�sze� szan�se� na� wy�gra�nie
prze�tar�gu�ma�ją�wte�dy�ci,�któ�-
rzy�już�dzia�ła�li�na�da�nym�te�re�-

nie�–�mó�wi�Ma�ciej�Szam�be�lań�-
czyk.�Do�1�lip�ca�170�gmin�nie
zdą�ży�ło� za�koń�czyć� prze�tar�-
gów,� a� 317� nie�mia�ło� jesz�cze
pod�pi�sa�nych�umów�z�wy�ło�nio�-
nym�wy�ko�naw�cą.

ka ra za Brud Ną 
śmie ciar kę
W�związ�ku�z�re�ali�za�cją�prze�-

tar�gów�na�od�biór�od�pa�dów�po�-
ja�wi�ło�się� też�wie�le�ab�sur�dów.
Za�mó�wie�nia� zo�sta�ły� ob�wa�ro�-
wa�ne�wy�so�ki�mi�ka�ra�mi�umow�-
ny�mi,� na�kła�da�ny�mi� na�wet� za
drob�ne� prze�wi�nie�nia,� np.� od�-
biór� śmie�ci� po�jaz�dem,� któ�ry
jest� brud�ny.� Jak� prze�ko�nu�ją
przed�sta�wi�cie�le� pry�wat�nych
firm,� na�wet� no�wa� śmie�ciar�ka
po� swo�im�pierw�szym�prze�jeź�-
dzie�już�jest�brud�na.�Nie�któ�re
gmi�ny�obar�czy�ły�wy�ko�naw�ców
obo�wiąz�kiem� spraw�dza�nia,
czy� miesz�kań�cy� se�gre�gu�ją
śmie�ci� –� nie�speł�nie�nie� te�go
obo�wiąz�ku�rów�nież�za�gro�żo�ne
jest�na�li�cze�niem�ka�ry.�Nie�wia�-
do�mo�jed�nak,�jak�ma�być�to�re�-
ali�zo�wa�ne� w� prak�ty�ce.� Fir�my
nie�mo�gą� zmu�sić� swo�ich� pra�-
cow�ni�ków,� że�by� ci� wcho�dzi�li
do�kon�te�ne�rów�czy�prze�szu�ki�-
wa�li� wor�ki� z� od�pa�da�mi.�
W� prze�tar�go�wych�wy�tycz�nych
po�ja�wia�się�też�wy�móg�spo�rzą�-
dza�nia� no�ta�tek� i� zdjęć� do�ku�-
men�tu�ją�cych�od�biór�od�pa�dów.
–� Jak� czło�wiek� ob�słu�gu�ją�cy
śmie�ciar�kę�w� ro�bo�czych� rę�ka�-
wi�cach�ma�ro�bić�no�tat�ki�i�zdję�-
cia?� –� py�ta�ła� pod�czas� kon�fe�-
ren�cji�w�War�sza�wie�Agniesz�ka
Chwiał�kow�ska,� rad�ca� praw�ny.
Jej� zda�niem� pro�ble�mem� jest
fakt,�że�wy�ko�naw�cy�nie�mo�gą
ne�go�cjo�wać� umów,� nie� ma
więc� moż�li�wo�ści,� by� sko�ry�go�-
wać� sys�tem� kar� umow�nych.�
–�Błę�dem�gmin�by�ło�to,�że�nie
prze�pro�wa�dzo�no� dia�lo�gów
tech�nicz�nych,� nie� skon�sul�to�-
wa�no� się� z� wy�ko�naw�ca�mi�
–�mó�wi�Szam�be�lań�czyk.�Przy�-
zna�je�jed�nak,�że�no�we�roz�wią�-
za�nia� wpro�wa�dza�ne� by�ły� pod
pre�sją� cza�su� i� nie� by�ło� kie�dy
prze�pro�wa�dzić�roz�mów.�(mg)

Kon�fe�ren�cja�„Go�spo�dar�ka�od�pa�-
da�mi�–�no�we�re�gu�la�cje�praw�ne”,
12�czerw�ca�2013,�War�sza�wa,
Kon�fe�ren�cja�Mi�ni�ster�stwa�Śro�do�-
wi�ska,�1�lip�ca�2013,�War�sza�wa

80 proc. gmin zdążyło z wprowadzeniem rewolucji śmieciowej. Są jednak i takie jednostki samorządu terytorialnego, które w ogóle

nie ogłosiły przetargu i nie zamierzają tego robić.

Większość JST wdrożyła ustawę śmieciową

Źródło: MAC,�28�czerwca�2013�r.

Fak ty | Stan wdra ża nia usta wy o utrzy ma niu czy sto ści 
i po rząd ku w gmi nach

z podpisaną umową; 1 972

z wyłonionym wykonawcą; 317

w trakcie przetargu; 170

brak przetargu; 20

Gminy, które nie zorganizowały przetargu na odbiór śmieci

Twardogóra,�Gorzów�Wielkopolski,�Czorsztyn,�Jednorożec,�Lubrza,�
Łapy,�Brusy,�Sopot,�Hel,�Piekary�Śląskie,�Koniecpol,�Świnna,�Kłodawa,
Czaplinek,�miasto�Zielona�Góra,�gmina�Zielona�Góra,�Świdnica,�Czerwińsk

Źródło:�MAC,�1�lipca�2013�r.

Gmi�na�No�wo�sol�na�przy�ję�ła,�że�opła�ta�za�od�biór�od�pa�dów
wy�nie�sie�32�zł�od�po�se�sji,�bez�wzglę�du�na�to,�ile�osób�ją
za�miesz�ku�je,�a�to�dla�te�go,�że�gmi�na�jest�po�ło�żo�na�bli�sko
du�że�go�mia�sta�–�Ło�dzi�–�i�nie�wszy�scy�na�si�miesz�kań�cy�są
tu�za�mel�do�wa�ni.�Po�zło�że�niu�de�kla�ra�cji�oka�za�ło�się,�że�ma�-

my�o�25�proc.�miesz�kań�ców�wię�cej.�Ze�bra�ne�da�ne�po�słu�żą�nam�do�ewen�tu�al�nej
ob�niż�ki�cen�za�wy�wóz�śmie�ci�w�przy�szło�ści.�
Do�ogło�szo�ne�go�przez�nas�prze�tar�gu�zgło�sił�się�je�den�ofe�rent,�fir�ma�pry�wat�na,
któ�ra�już�wcze�śniej�dzia�ła�ła�na�lo�kal�nym�ryn�ku.�Za�ofe�ro�wa�na�staw�ka�by�ła�dla�nas
do�przy�ję�cia�–�je�śli�zbie�rze�my�wszyst�kie�opła�ty�od�miesz�kań�ców,�bę�dzie�my�
w�sta�nie�za�pła�cić�za�usłu�gę.�Je�dy�nym�pro�ble�mem�jest�eg�ze�ku�cja�na�leż�no�ści,�po�-
nie�waż�nie�mo�że�my�ścią�gać�jej�tak,�jak�ścią�ga�się�po�dat�ki.�Roz�wią�za�niem�by�ło�by
upo�waż�nie�nie�sa�mo�rzą�du,�by�mógł�dać�swo�je�mu�pra�cow�ni�ko�wi�ty�tuł�po�bor�cy.

Opinia | nowe prawo działa bez problemów

Tomasz Bystroński, wójt gminy Nowosolna
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