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realizacja obowiązku odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości 
przez gminne jednostki organizacyjne
Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 roku, Nr 152, poz. 897 – zwana dalej „ustawą”) 
ustawodawca znowelizował dotychczas obowiązujące przepisy wprowadzając m.in. rozdział 
3 a dotyczący gospodarowania odpadami komunalnymi przez gminę. Na mocy art. 6c ust. 1 
gminy zostały zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od wła-
ścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. 

Implementation of the obligation to collect municipal 
waste from property owners by municipal 

organisational units

By the Act of 1 July 2011 amending the Act on maintaining cleanliness and order in municipalities and 
some other acts (Journal of Laws of 2011, No. 152, item. 897 – hereinafter referred to as “the Act”) the 
legislator amended the previously existing provisions by introducing, among other things, Chapter 3a 
on the municipal waste management by the commune. Pursuant to art. 6c para. 1 municipalities are 
 obliged to organise collections of municipal waste from the owners of occupied properties.

Z godnie z art. 6d ust. 1 ustawy wybór pod-
miotu odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości winien odbywać 

się w drodze przetargu zorganizowanego przez wój-
ta, burmistrza lub prezydenta miasta. Do przetargu, 
o którym mowa w powyższym artykule gminy są zo-
bowiązane w zakresie nieuregulowanym w niniejszej 
ustawie stosować ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. 
- Prawo zamówień publicznych. Ustawodawca 
w art. 6e przesądził również kwestię możliwości od-
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bierania odpadów komunalnych od właścicieli nie-
ruchomości przez spółki z udziałem gminy. Wskazał 
w nim, iż spółki te mogą odbierać odpady komunal-
ne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy, 
w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetar-
gu, o którym mowa w art. 6d ust. 1.

Z powyższych przepisów wynika, iż podmioty odbie-
rające odpady komunalne od właścicieli nierucho-
mości powinni zostać wyłonieni tylko i wyłącznie 
w trybie przetargowym stosując w kwestiach nieure-
gulowanych ustawę Prawo zamówień publicznych

Biorąc pod uwagę powyższe przepisy nasuwają się 
wątpliwości czy w świetle obowiązującej ustawy gmi-
na może we własnym zakresie zorganizować odbiór 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomo-
ści przez własną jednostkę organizacyjną w postaci 
samorządowego zakładu budżetowego. O ile kwestia 
spółek prawa handlowego z udziałem gminy została 
wprost uregulowana w ustawie o tyle ustawodawca 
nie wypowiedział się w zakresie samorządowych 
zakładów budżetowych. Zagadnienie to wzbudzi-
ło poważne rozbieżności na tle których pojawiły się 
dwa skrajne stanowiska. Pierwsze z nich zakłada, iż 
gminna jednostka organizacyjna może funkcjonować 
na rynku odpadowym bezprzetargowo, z kolei drugi 
pogląd stanowi, iż funkcjonowanie tych podmiotów 
jest kategorycznie zabronione1. 

czy według ustawy tryb przetargowy 
czy bezprzetargowy?

M. Duczmal wskazała, iż ustawa wprost stanowi, iż 
powierzenie wykonywania usług odbioru odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości może 
odbywać się wyłącznie w trybie przetargu. Ponadto 
zaznaczyła również, iż nie można odwoływać się do 
treści art. 3a ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, który stanowi 
że gminy, realizując zadania polegające na zapewnie-
niu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 
są obowiązane do m.in. dokonania wyboru podmio-
tu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploato-
wał regionalną instalację do przetwarzania odpadów 
komunalnych, na zasadach określonych w ustawie 
z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-
-prywatnym (Dz. U. z 2009 r. Nr 19, poz. 100 oraz 
z 2010 r. Nr 106, poz. 675), lub na zasadach określo-
nych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o konce-
sji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. Nr 19, 
poz. 101, z późn. zm.), ponieważ kwestia ta została 
bezpośrednio uregulowana w art. 6d ustawy2. Po-
gląd ten podziela również B. Kardas, który wskazuje, 
iż jednoznaczne sformułowania ustawowe przewi-
dują obowiązek zlecania podmiotom zewnętrznym 
przedmiotowych zadań. Zdaniem autora w praktyce 
znowelizowana ustawa nie przewiduje możliwości re-
alizacji powyższych zadań poprzez własne jednostki 
organizacyjne gminy. B. Kardas wskazuje również, iż 

ustawa wprowadza zakaz zlecania zadania z zakresu 
odbierania odpadów komunalnych spółkom z udzia-
łem gminy w innym trybie niż tryb przetargowy3. 

Z kolei W. Radecki jest zdania, iż więcej argumentów 
przemawia za stanowiskiem możliwości funkcjono-
wania na tym rynku samorządowych zakładów bu-
dżetowych w trybie bezprzetargowym. Wywodzi to 
m.in. z treści art. 3 ust. 2 pkt. 1 ustawy na mocy któ-
rego gmina tworzy warunki do wykonywania prac 
związanych z utrzymaniem czystości i porządku na 
jej terenie lub zapewnia wykonanie tych prac przez 
tworzenie odpowiednich jednostek organizacyjnych. 
Autor skłania się ku poglądowi, iż wybierając drugą 
z opcji gmina ma możliwość odbioru odpadów ko-
munalnych poprzez samorządowy zakład budżetowy. 
W. Radecki pogląd swój wywodzi również z treści art. 
15 nowelizowanej ustawy, który stanowi, że gminne 
jednostki organizacyjne, które w dniu wejścia w ży-
cie ustawy (tj. 1 stycznia 2012 r.) wykonują działalność 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, są obowiązane dostoso-
wać się do wymagań, o których mowa w art. 9d ust. 
1 ustawy w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia jej 
w życie (tj. do 1 stycznia 2013 r.). Zdaniem autora wy-
pływa z tego logiczny i spójny wniosek, iż w przy-
padku dostosowania się do tych wymagań gminne 
jednostki organizacyjne mogą nadal odbierać odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości4. 

Również M. Górski wskazał, iż nie odniesienie się 
przez ustawodawcę w nowelizowanej ustawie do 
kwestii odbioru odpadów przez gminną jednostkę 
organizacyjną, pozostawia gminom swobodę wyboru 
w tym zakresie. Zdaniem autora z treści art. 6d ust. 1 
można wnioskować, iż w sytuacji zlecenia wykony-
wania zadań podmiotom zewnętrznym, w tym rów-
nież spółkom gminnym, gmina nie działa w oparciu 
o zasady ogólne wynikające z ustawy o gospodar-
ce komunalnej, lecz musi zorganizować przetarg. 
M. Górski uważa także, iż argumentem przemawiają-
cym za jego stanowiskiem jest art. 9k ustawy, zgodnie 
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z którym ustawodawca przewidział sankcję zakazu 
prowadzenia działalności przez gminną jednostkę 
organizacyjną na okres 3 lat w przypadku m.in. nie 
spełnienia wymagań wskazanych ustawą przy odbio-
rze odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości5. 

podsumowanie

Reasumując należy stwierdzić, że pomimo tak roz-
bieżnych stanowisk przedstawicieli doktryny należy 
skłaniać się ku poglądowi, iż w świetle treści przy-
toczonych powyżej przepisów gmina ma obowiązek 
wybrania podmiotu odbierającego odpady komunal-
ne od właścicieli nieruchomości wyłącznie w drodze 
przetargu co oznacza, że ustawa wykluczyła moż-
liwość realizowania tego obowiązku w inny sposób 
i w innym trybie, w tym poprzez jednostki organiza-
cyjne gminy. 

Potwierdzeniem takiego poglądu jest m.in. treść pro-
jektu jaki wpłynął do laski marszałkowskiej dotyczą-
cego zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i po-
rządku w gminach, który dodaje w art. 6d m.in. ust. 
1a w brzmieniu „W przypadku zlecenia odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nierucho-
mości, o których mowa w art. 6c, albo odbierania 
i zagospodarowania tych odpadów, działającym 
w gminie zakładowi budżetowemu zajmującemu 
się gospodarką komunalną lub spółce komunal-
nej, w której gmina jest jedynym udziałowcem, 
jeżeli zakład lub spółka ta wykonuje działalność 
użyteczności publicznej w przeważającej mierze 
na terenie gminy i na jej rzecz, wójt, burmistrz 
lub prezydent miasta nie jest obowiązany do or-
ganizowania przetargu”. W uzasadnieniu do pro-
jektu czytamy, iż „(…) projekt ustawy przewiduje 
zachowanie uprawnienia do udzielania zleceń 
na odbiór odpadów wyłącznie dla komunalnych 
zakładów budżetowych i jednoosobowych spół-
ek komunalnych, w przypadku, gdy podmioty te 
wykonują działalność użyteczności publicznej na 
terenie gminy i na jej rzecz. W przypadku jakich-
kolwiek zmian statusu własnościowego, zlecenie 
takie zostanie zerwane, a organ wykonawczy 
jednostki samorządu terytorialnego będzie zo-
bowiązany do zorganizowania przetargu, w któ-
rym będą mogły uczestniczyć wszystkie podmioty 
działające na rynku, również te, które dotychczas 
wykonywały zlecenie”.

Przedstawienie projektu zmiany ustawy w takiej 
treści podyktowane jest zamiarem umożliwienia za-
równo samorządowym zakładom budżetowym jak 
i jednoosobowym spółkom komunalnym odbierania 
odpadów bez konieczności organizowania przetar-
gów, w przypadku, gdy podmioty te wykonują dzia-
łalność użyteczności publicznej na terenie gminy i na 
jej rzecz. 

Nie należny jednak zapominać, iż obowiązująca usta-
wa jest kompromisem wypracowanym pomiędzy rzą-
dem, samorządami i przedsiębiorcami i dzięki niemu 
doszło do zakończenia prac legislacyjnych i uchwale-
nia ustawy w obowiązującym brzmieniu. W związ-
ku z tym mogą pojawić się wątpliwości czy zmiana 
ustawy w zaproponowanym kształcie będzie miała 
pozytywny wpływ na konkurencyjność na rynku 
usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. 


