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Podstawowe polskie akty prawne

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
o odpadach (t.j . Dz. U. z 2007 r.                       
nr 39, poz. 251, z pó źn. zm.),

ustawa z dnia 13 wrze śnia 1996 r. 
o utrzymaniu czysto ści i porz ądku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2005 r. nr 236, 
poz. 2008, z pó źn. zm.),

ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2006 
r. nr 129, poz. 902, z pó źn. zm.),
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System gospodarki odpadami 
komunalnymi w Polsce

Zadania gminy:
Zapewnienie obj ęcia wszystkich mieszka ńców 

zorganizowanym systemem odbierania odpadów 
komunalnych;

Zapewnienie warunków funkcjonowania system 
selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych;

Zapewnienie budowy, utrzymania 
i eksploatacji instalacji do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów komunalnych;

Zapewnienie warunków ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegaj ących biodegradacji 
kierowanych do składowania .
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System gospodarki odpadami 
komunalnymi w Polsce

Zadania województwa:
Zapewnienie budowy, utrzymania 

i eksploatacji instalacji i urz ądzeń do odzysku 
i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych 
wydzielonych z odpadów komunalnych,

Zasada blisko ści (odzysk i unieszkodliwianie na 
obszarze województwa, gdzie zostały 
wytworzone),

Zac ho dnio pomors kie

P omors kie

Kujawsko -Pomo rs kie

Lubus kie

Wi el ko pols kie
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System gospodarki odpadami 
komunalnymi w Polsce

Narzędzia samorz ądu :
- plan gospodarki odpadami (m.in. miejsca 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów),
- regulamin utrzymania czysto ści i porz ądku 

na terenie gminy (m.in. rodzaje selektywnie 
zbieranych odpadów, rodzaj i wielko ść 
pojemników, cz ęstotliwo ść odbierania, 
maksymalny poziom odpadów 
komunalnych ulegaj ących biodegradacji 
dopuszczonych do składowania na 
składowiskach odpadów),
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System gospodarki odpadami 

komunalnymi w Polsce

- wymagania dla przedsi ębiorców ubiegaj ących si ę                 
o zezwolenie (m.in. opis wyposa Ŝenia technicznego, 
miejsca odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych),

- zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomo ści (m.in. rodzaje odbieranych 
odpadów komunalnych, dopuszczalny do składowania 
poziom odpadów komunalnych ulegaj ących 
biodegradacji, sposób realizacji obowi ązku 
ograniczenia masy tych odpadów na składowisku, 
miejsca unieszkod.), równie Ŝ moŜliwo ść odmowy jego 
wydania,
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System gospodarki odpadami 
komunalnymi w Polsce

- kontrola wykonywanej działalno ści z warunkami 
zezwoleniem-mo Ŝliwo ść wstrzymania działalno ści, 

- okre ślanie górnych stawek wykonywania usług,
- ewidencja umów na odbieranie odpadów,
- decyzja nakładaj ąca obowi ązek uiszczania opłat za 

odbieranie odpadów komunalnych 
i ich wysoko ści – w przypadku braku umowy,

- uchwała rady gminy w sprawie przej ęcia obowi ązków 
od wła ścicieli nieruchomo ści – po przeprowadzeniu 
referendum.
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System gospodarki odpadami                        
komunalnymi w Polsce

Obowi ązki przedsi ębiorcy:
- prowadzenie działalno ści zgodnie 

z zezwoleniem (m.in. selektywne odbieranie 
odpadów, przekazywanie do wskazanych 
miejsc odzysku i unieszkodliwiania –
moŜliwo ść prowadzenia sortowni i 
kompostowni, przestrzeganie dopuszczalnego 
do składowania poziomu odpadów 
komunalnych ulegaj ących biodegradacji),

- comiesi ęczne przekazywanie wykazów 
właścicieli nieruchomo ści, z którymi ma 
podpisan ą umow ę,
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System gospodarki odpadami                  
komunalnymi w Polsce

- coroczne sprawozdanie zawieraj ące m.in. 
informacj ę dotycz ącą masy odpadów 
komunalnych ulegaj ących biodegradacji 
składowanych na składowisku odpadów.
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Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r.  o odpadach 

Art. 14.

Dla osi ągni ęcia celów zało Ŝonych                        
w polityce ekologicznej pa ństwa oraz 
realizacji zasad, o których mowa w art. 5,    
a takŜe stworzenia w kraju zintegrowanej                      
i wystarczaj ącej sieci instalacji i urz ądzeń
do odzysku i unieszkodliwiania odpadów,
spełniaj ących wymagania okre ślone               
w przepisach o ochronie środowiska,
opracowywane s ą plany gospodarki 
odpadami.
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Krajowy Plan Gospodarki Odpadami

W Krajowym Planie Gospodarki Odpadami zwrócono 
uwag ę na nast ępujące zagadnienia, które powinny by ć
uwzgl ędnione w planach ni Ŝszego szczebla. W zakresie 
gospodarki odpadami komunalnymi stwierdzono:
� Brak wystarczaj ącej liczby instalacji do odzysku                         

i unieszkodliwiania odpadów (poza składowaniem), 
w tym w szczególno ści odpadów ulegaj ących 
biodegradacji, i w konsekwencji zbyt niskie ilo ści 
odpadó w poddawanych procesom biologicznego            
i termicznego przekształcania,

� Niska aktywno ść gmin w działaniach zwi ązanych                       
z tworzeniem ponadgminnych jednostek 
organizacyjnych, które realizowałyby kompleksow ą
gospodark ę odpadami komunalnymi,
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� Niskie opłaty za składowanie zmieszanych odpadów 
komunalnych,

� Zbyt niski post ęp w selektywnym zbieraniu odpadów 
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych 
wyst ępujących w strumieniu odpadów 
komunalnych,

�brak kontroli ze strony gmin spełnienia wymogów 
zezwoleń w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od wła ścicieli                                   
nieruchomo ści.
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Kierunki działa ń w zakresie post ępowania 
z  odpadami okre ślone w KPGO:

Rozwój selektywnego zbierania oraz
segregowania odpadów komunalnych,

Budowa regionalnych zakładów zagospodarowywania 
odpadów komunalnych,

Kontrolowanie przez gminy stanu zawieranych umów 
przez wła ścicieli nieruchomo ści z podmiotami 
prowadz ącymi działalno ść w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych
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Zachęcanie inwestoró w publicznych                      
i prywatnych do udziału w realizacji 
inwestycji strategicznych zgodnie                       
z planami gospodarki odpadami,

WdraŜanie systemowych i kompleksowych 
rozwi ązań,
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Podstaw ą gospodarki odpadami komunalnymi 
powinny sta ć się zakłady zagospodarowywania
odpadów ZZO o przepustowo ści wystarczaj ącej 
do przyjmowania i przetwarzania odpadów
z obszaru zamieszkał ego minimum przez                           
150 tys. mieszka ńców , spełniaj ące                         
w zakresie technicznym kryteria najlepszej 
dost ępnej techniki,
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W przypadku aglomeracji i regionów 
obejmuj ących powy Ŝej 300 tys. mieszka ńców 
preferowan ą metod ą zagospodarowania 
zmieszanych odpadów komunalnych jest ich 
termiczne przekształcanie. 

Do spalarni odpadów komunalnych 
przyjmowane b ędą zakaźne odpady medyczne                 
i weterynaryjne po ich wst ępnej dezaktywacji,
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W wojewódzkich planach gospodarki odpadami 
naleŜy okre ślić regiony (poprzez okre ślenie liczby 
gmin) obsługiwane przez zakłady 
zagospodarowywania odpadów ZZO.

W województwie 
łódzkim 
zaproponowano             
10 regionów
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Intensyfikacja edukacji ekologicznej promuj ącej 
właściwe post ępowanie z odpadami oraz 
prowadzenie skutecznej kampanii informacyjno-
edukacyjnej w tym zakresie
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Wspieranie technologii pozwalaj ących na 
odzyskiwanie energii zawartej w odpadach
w procesach termicznego i biochemicznego ich 
przekształcania,

Docelowo nale Ŝy odje ść od budowy i eksploatacji 
małych spalarni odpadów przeznaczonych 
wył ącznie do przetwarzania odpadów medycznych 
i weterynaryjnych,
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W wojewódzkich planach gospodarki odpadami 
zostały szczegółowo przedstawione działania
zmierzaj ące do doprowadzenia do ko ńca 2009 r. 
do stanu, w którym wszystkie składowiska b ędą
spełniały wymagania prawa,
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W planach propagowane s ą systemy 
dwustopniowe transportu odpadów, budowa
stacji przeładunkowych je Ŝeli odległo ść jest 
większa ni Ŝ 30 km od miejsc gromadzenia do 
miejsc unieszkodliwiania odpadów,
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Tworzenie stacjonarnych lub mobilnych punktów 
zbierania odpadów niebezpiecznych,

punkt zbiórki odpadów 
problemowych Wiede ń

Zbiornica odpadów Wiede ń
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Zmiany polskiego prawa

Projekt ustawy o zmianie ustawy 
o odpadach oraz o zmianie niektórych 
innych ustaw (m.in. planowanie 
gospodarki odpadami – regionalizacja, 
zamykanie składowisk z urz ędu, 
finansowanie gospodarki odpadami);

Projekt ustawy o gospodarce 
opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi                                         
(m.in. rejestr);
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Projekt ustawy o zmianie ustawy                             
o odpadach oraz zmianie niektórych innych 
ustaw z dnia  17 pa ździernika 2007 r.

Art.15 ust.7

….. W wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami okre śla się regiony gospodarki 
odpadami licz ące powy Ŝej 150 000 stałych 
mieszka ńców poprzez wyznaczenie 
sąsiaduj ących ze sob ą gmin wchodz ących                    
w skład takiego regionu. Dopuszcza si ę 
tworzenie odr ębnych regionów przez 
pojedyncze gminy  licz ące powy Ŝej 500 000
stałych mieszka ńców. 
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Art.16a 

1. W celu prowadzenia gospodarki odpadami 
komunalnymi  i innymi powstaj ącymi                     
w obiektach u Ŝyteczno ści publicznej oraz 
komunalnymi osadami ściekowymi 
sąsiaduj ące ze sob ą gminy maj ą obowi ązek 
tworzenia zwi ązków mi ędzy gminnych;

Przynale Ŝność do zwi ązków mi ędzygminnych 
poszczególnych gmin okre śla wojewódzki 
plan gospodarki odpadami w formie 
regionów gospodarkim odpadami.

Rozdział 3
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2. Dopuszcza si ę niewchodzenie w zwi ązki 
międzygminne gmin licz ących powy Ŝej              
500 000 stałych mieszka ńców, je Ŝeli                      
w wojewódzkim planie gospodarki 
odpadami zostały one wskazane jako 
odr ębne regiony gospodarki odpadami 
komunalnymi.

3. Związki mi ędzygminne mog ą tworzy ć gminy 
leŜące w s ąsiaduj ących województwach
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Projekt ustawy o zmianie ustawy                        
o odpadach i zmianie innych ustaw              
z dnia  11 lipca 2008 r. zrezygnowano                   
z wcześniejszych zapisów                                 
tzn. brak zmian w art.14,15 i 16 i 16a.
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UWARUNKOWANIA PRAWNE UNII EUROPEJSKIEJ

Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego            
i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów 
zastąpiła Dyrektyw ę Rady 75/442/EWG z dnia                 
15 lipca 1975 r. w sprawie odpadó w                                     
(tzw. dyrektyw ę ramow ą) znowelizowan ą
dyrektywami Rady: 91/156/EWG i 91/692/EWG, 
decyzj ą Komisji 96/350/WE oraz rozporz ądzeniem 
Parlamentu Europejskiego i Rady 1882/2003/WE

Dyrektywa ramowa o odpadach
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MoŜna stwierdzi ć, iŜ dyrektywa 2006/12/WE 
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia                        
5 kwietnia 2006 r. w sprawie odpadów 
wprowadziła w Ŝycie zmiany w zasadzie 
kosmetyczne

Celem znowelizowanej dyrektywy ramowej w sprawie 
odpadów było przeniesienie nacisku na skutki, jakie na 
środowisko naturalne wywiera wytwarzanie odpadów i 
gospodarka nimi przy uwzgl ędnieniu cyklu Ŝycia 
zasobów. Ł ączy „hierarchi ę odpadów”, zawart ą wcześniej 
w art. 3 dyrektywy 75/442/EWG, z tym celem, bez zmia ny 
porz ądku czy te Ŝ charakteru tej hierarchii. Znaczenie 
hierarchii jest uaktualnione w celu uwzgl ędnienia ewolucji 
charakteru u Ŝywanych terminów.
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Dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 
1999 r. w sprawie składowania odpadów 

Dyrektywa składowiskowa
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Wymagania i cele okre ślone w dyrektywie:

- zmniejszenie ilo ści odpadów 
biodegradowalnych, trafiaj ących 
na składowiska odpadów,

- dla zmniejszenia obj ętości oraz ograniczenia 
uci ąŜliwo ści wszystkie odpady powinny by ć
poddane obróbce przed składowaniem. 
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Na posiedzeniu Rady UNII EUROPEJSKIEJ ds. 
Środowiska naturalnego w dniu  9 marca 2006 r. 
w Brukseli, Rada rozpocz ęła debat ę na temat  
„Strategii tematycznej dotycz ącej zapobiegania
powstawaniu odpadów i ich recyklingu”.

Między innymi dyskutowano o:

- celu strategii,

- społecze ństwie recyklingu ,

- hierarchii w gospodarce odpadami.
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Projekt dyrektywy słu Ŝy:
• uproszczeniu i modernizacji 

obowi ązujących obecnie przepisów,
• wprowadzeniu w Ŝycie bardziej ambitnej          

i skutecznej polityki zapobiegania 
powstawaniu odpadów,

• stworzeniu zach ęt do ponownego 
wykorzystywania i recyklingu 
odpadów.
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Zmieniaj ąc obecne ramy prawne, projekt 
dyrektywy wprowadza:
• cel ochrony środowiska;
• wyja śnienie poj ęć odzyskiwania                                     

i unieszkodliwiania,
• wyja śnienie warunków mieszania odpadów 

niebezpiecznych,
• w odniesieniu do wybranych strumieni 

odpadów, procedur ę precyzowania, kiedy 
odpad przestaje by ć odpadem,

• nowy wymóg opracowania krajowych 
programów zapobiegania powstawaniu 
odpadów.
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Rezolucja legislacyjna Parlamentu 
Europejskiego z dnia 17 czerwca 2008 r. 
dotycz ąca wspólnego stanowiska Rady 
mającego na celu przyj ęcie dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie 
odpadów oraz uchylaj ącej niektóre dyrektywy 
(11406/4/2007 – C6-0056/2008 – 2005/0281(COD))

Rewizja dyrektywy ramowej w sprawie odpadów ***II
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(Procedura współdecyzji: drugie czytanie)

Parlament Europejski ,
– uwzgl ędniaj ąc wspólne stanowisko Rady (11406/4/2007 – C6-

0056/2008),
– uwzgl ędniaj ąc stanowisko zaj ęte w pierwszym czytaniu

dotycz ące wniosku Komisji przedstawionego Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie (COM(2005)0667),

– uwzgl ędniaj ąc art. 251 ust. 2 Traktatu WE,
– uwzgl ędniaj ąc art. 62 Regulaminu,
– uwzgl ędniaj ąc zalecenia do drugiego czytania przedstawione 

przez Komisj ę Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpiecze ństwa śywno ści (A6-0162/2008),

1. zatwierdza wspólne stanowisko po poprawkach;
2. zobowi ązuje swojego Przewodnicz ącego do 

przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i Komisji.
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Nowa dyrektywa wprowadza poziomy recyklingu                     
i ponownego u Ŝycia odpadów, które maj ą zosta ć
osiągnięte do 2020 roku. 

Ustanawia tak Ŝe zasady dotycz ące recyklingu                                   
i zobowi ązuje kraje członkowskie do opracowania 
wiąŜących narodowych programów zapobiegania 
powstawaniu odpadów.                                                            
Spalanie odpadów z odzyskiem energii zostanie 
zaklasyfikowane jako proces odzysku, je Ŝeli spełni 
okre ślone kryteria wydajno ści energetycznej. 

Dyrektywa zawiera równie Ŝ definicj ę półproduktów oraz 
zobowi ązuje państwa członkowskie do zach ęcania do 
selektywnej zbiórki bio-odpadów. 
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Pięciostopniowa hierarchia gospodarki odpadami, która 
została ustanowiona w celu zapobiegania i ogranicza nia 
ilo ści wytwarzanych odpadów, została przeniesiona na 
bardziej eksponowane miejsce. 
Hierarchia ustanawia preferowany kierunek działa ń
w gospodarce odpadami od:
- zapobiegania, 
- poprzez ponowne u Ŝycie, 
- recykling, 
- inne procesy odzysku np. odzysk energii,
- do unieszkodliwiania w sposób bezpieczny i przyjazn y 

środowisku. 

Kraje członkowskie b ędą zobowi ązane do traktowania jej 
jako priorytetowej podczas ustanawiania prawodawstw a 
w zakresie gospodarki odpadami. 
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Działania organizacyjne na poziomie 
zarządzania i eksploatacji systemu

• Powołanie podmiotu gospodarczego 
zarządzającego programem,

• Współpraca w ramach zwi ązku gmin lub 
w ramach powiatu,
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POROZUMIENIEPOROZUMIENIE

Gmina A Gmina B Gmina C

Gmina D

Zakład 
Unieszkodliwiania 

Odpadów

Umowa (porozumienie) –
długoterminowa współpraca 
pomi ędzy gminami a gmin ą
będącą właścicielem zakładów 
unieszkodliwiania odpadów. 
Gminy korzystaj ą z tych
zakładów i ponosz ą opłaty od 
ilości unieszkodliwianych 
odpadó w.                                                              
W takich przypadkach nie 
powstaje wi ęc odr ębna 
jednostka organizacyjna. 
Kontrakt powinien by ć
długoterminowy, aby zapewni ć
stabilno ść gminom 
„usługobiorcom”. Formalnie 
taka struktura współpracy 
odpowiada poj ęciu 
porozumienie komunalne. 

Współpraca pomi ędzy gminami 
dwie formy

1.
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WSPÓLNA STRUKTURAWSPÓLNA STRUKTURA

Gmina A Gmina B Gmina C Gmina D

Związek komunalny, spó łka, inne formy

Zakład Unieszkodliwiania 
Odpadów

2.

Powołanie wspólnej 
struktury – gminy 
powołuj ą odr ębny 
podmiot maj ący 
osobowo ść prawn ą, 
struktur ę organizacyjn ą
i statut, w celu realizacji       
i eksploatacji zakładów 
przerobu i składowania 
odpadów lub prowadzenia 
kompleksowo gospodarki 
odpadami komunalnymi. 
W praktyce mo Ŝe dojść do 
utworzenia zwi ązku 
komunalnego lub spółki 
prawa handlowego. 



42

Ocena modelu samodzielnej gospodarki 

odpadami w gminie
ZALETY
� Gmina samodzielnie decyduje 

o prowadzonej gospodarce odpadami 
– swoboda wyboru systemu 
dostosowanego do specyfiki obszaru

WADY
� Rozwiązanie wymaga zgromadzenia

znacznych środków finansowych na 
inwestycje infrastrukturalne,

� Występuje wysokie ryzyko braku 
akceptacji mieszka ńców w s ąsiedztwie 
lokalizacji obiektów infrastruktury 
(składowisk),

� W gminach o małej liczbie 
mieszka ńców, a wi ęc z niewielk ą 
ilo ścią odpadów, pokrycie du Ŝych 
kosztów stałych eksploatacji obiektów 
spowoduje konieczno ść zastosowania 
bardzo du Ŝych stawek cen lub 
znacznych dotacji z bud Ŝetu gminy, 
szczególnie przy korzystaniu z 
kredytów i po Ŝyczek dla realizacji 
inwestycji (dodatkowym obci ąŜeniem 
stanowi ącym koszty finansowe s ą 
spłaty rat kapitałowych z odsetkami),

� Ograniczone mo Ŝliwo ści zatrudniania 
specjalistów,

� Brak bazy finansowej dla 
odpowiednich technologii 
wykorzystania i unieszkodliwiania
odpadów.



43

Ocena modelu mi ędzygminnej gospodarki 

odpadami

ZALETY
� Ograniczenie nakładów 

inwestycyjnych w skali gminy,
� ObniŜenie jednostkowych 

kosztów eksploatacyjnych,
� Baza finansowa dla 

wprowadzenia kompleksowych 
technologii wykorzystania i 
unieszkodliwiania odpadów,

� MoŜliwo ści zatrudnienia 
specjalistów bran Ŝowych,

� Korzystniejsze warunki 
zachowania wymogów ochrony 
środowiska,

� MoŜliwo ść przeniesienia 
znacznej cz ęści obowi ązków 
gminy na struktur ę 
ponadgminn ą.

WADY
� Występuje du Ŝe ryzyko braku 

akceptacji mieszka ńców w 
sąsiedztwie lokalizacji 
obiektów infrastruktury 
(składowisk),

� Ograniczenie samodzielno ści 
decyzyjnej poszczególnych 
gmin,

� Zagro Ŝenie podporz ądkowania 
mniejszych gmin interesom 
duŜych gmin miejskich.
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Porównanie porozumienia mi ędzygminnego i wspólnej struktury

Gminy s ą wspólnie odpowiedzialne za koszty 
spowodowanych zanieczyszcze ń środowiska.

Gmina-wła ściciel zakładu, ponosi 
pełną odpowiedzialno ść za ewentualne 
naruszenie wymogów i 
zanieczyszczenie środowiska

Odpowiedzialno ść 
za zanieczyszcze-
nie środowiska.

Poprzez udział we władzach struktury (spółki, 
związku komunalnego) ka Ŝda gmina 
uczestniczy w procesie decyzyjnym,
Stosowane mog ą być rozwi ązania 
kompromisowe, a w wa Ŝnych sprawach 
moŜna ustali ć zasadę jednomy ślności,
W zaleŜności od przyj ętych zasad 
podejmowania decyzji istnieje 
niebezpiecze ństwo podporz ądkowania 
małych gmin interesom du Ŝych miast.

Ograniczony wpływ gminy-klienta na 
decyzje gminy-wła ściciela zakładu,
Zagro Ŝenie wypowiedzenia umowy 
(porozumienia).

Wpływ gmin na 
podejmowanie 
decyzji

MoŜliwo ść finansowania w zakłady o 
zwiększonej wydajno ści,
MoŜliwo ść działań na większą skalę obni Ŝa 
koszty gospodarki odpadami w gminie,
Korzystniejsze warunki zachowania 
wymogów ochrony środowiska,
Korzystniejsze warunki uzyskania po Ŝyczek i 
kredytów,
Podział ryzyka spłaty kredytów,
UmoŜliwia długoterminowe planowanie 
gospodarki odpadami komunalnymi, co daje 
poczucie stabilno ści gminom

Bior ąc pod uwag ę ograniczone 
moŜliwo ści finansowe jednej gminy, 
moŜe okazać się, Ŝe sfinansowanie 
inwestycji słu Ŝącej kilku gminom lub 
zaciągnięcie kredytów na ten cel 
przekracza mo Ŝliwo ści jednej gminy,
Gmina dysponuj ąca zakładem b ędzie 
starała si ę ustali ć maksymalnie 
korzystne dla siebie stawki cen,
Gminy-klienci nie bior ą udziału w 
finansowaniu inwestycji.

Finansowanie, 
gospodarka

Wspólna struktura organizacyjna Porozumienie mi ędzygminne Problematyka 
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Gminy – udziałowcy spółki BESKID

Wilkowice
Łękawica

Ślemień

Gilowice

śywiec

Łodygowice

Szczyrk

Buczkowice

Lipowa

Czernichów

Świnna

Jeleśnia

Koszarawa
Radziechowy

Wieprz

Węgierska

Górka

Milówka

Rajcza
Ujsoły

 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
ul.Kabaty 2, 34-300 Zywiec  

tel:+48(0)33 860-2271  fax:+48(0)33 860-2270 
e-mail:beskid@iname.com   http://www.beskid-sp.w.pl 
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LOKALIZACJA

po w. s ulęcińs ki

S ulę cin

Drez den ko

Do bieg niew

S kwierz yna

Torzym

G ubin

Lubsko

Nowogród  
Bob rz ańs ki

Ł ęknica

Iło wa

Gozdnica
Prz ewóz

KoŜuc h ów

Czerwieńsk

Sule chów

Ka rgowa

S ła wa

Ws c h owa
Sz lichtyngowa

Bytom
O drzański

Now e
Mias tecz ko

Ma łomice
S zprotawa

Cybinka

Świe cko

Rzepin

Ośno
Lub us kie

Kos trzyn

Witn ica

Lub niew ice

Zbąs zyne k

Tr zc ie l

Babim ost

O lszyna

Zas i eki

śagańśary

Nowa S ó l

Kro sn o 
Od rzańs kie

Świeb odz in

S łubic e

Mi ędzyrzec z

Strzel ce  Kra jeńskie

Zie lo na  Gó ra

Go rzó w Wie lko polski pow.  s t rz e le cko -d rezd ene cki

po w. g orzo ws ki

po w. m iędzyrze c ki

p ow. św iebo dz ińsk i

p ow. s łubicki

po w. krośnień ski

p ow. no wo sols k i

pow. z ie lo nogó rs ki

p ow. Ŝa rs ki

po w. Ŝagański

K rze s zyce
S łoń sk

D ębn o 

Górzyca

po w. w sc ho w ski

W ITNI CA
DĘBNO

LUBNI EWICE
KRZESZYC E

S ULĘCIN

TORZYM

S ŁOŃS K

CYBINKA

RZEP IN

GÓ RZYCA

OŚ NO  LUB.

KO STR ZYN

M IĘDZYR ZECZ

Zac hodn iop om ors kie

P om ors kie

Kujawsk o-Pomors kie

Lubu skie

Wi elko polski e

Łó dzk ie

Mazow ie c kie

Święt okrzys kie

Wa rmi ńsko-Mazu rskie

P od las kie

Lub elsk ie

P odk arp ack ie
Mało pol ski e

Śl ąskie
O po lski e

Dolno ś ląskie

woj. lubuskie

Celowy Związek 
Gmin CZG-12

Zac ho dnio pomors kie

Pomorskie

Ku jawsko-Pomo rs kie

Lubus kie

Wiel ko polskie

Łó dzk ie

Mazo wie ckie

Świ ęto krzy skie

Wa rmińs ko-Mazurs kie

Po d las kie

Lubelsk ie

Podkarpack ie
Ma ło polskie

Ś ląskie
Opo lskie

Do l no ś ląsk ie
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Podstawy prawne zakładania zwi ązków 
celowych w Polsce 

Przedstawiaj ąc podstawy prawne zakładania 
związków celowych w Polsce nale Ŝy podkre ślić, 
iŜ ta mo Ŝliwo ść jest ju Ŝ zagwarantowana                    
w Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 
02.04.1997 r. (Dz. U. nr 78,poz. 483 z 1997r.                   
z póź. zm.), która stwarza mo Ŝliwo ść pełnej 
realizacji fundamentalnej za sady pa ństwa 
prawa jak ą jest wolno ść zrzeszania si ę zgodnie 
z Powszechn ą Deklaracj ą Praw Człowieka                     
i Międzynarodowym Paktem Praw 
Obywatelskich i Politycznych . 
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W odniesieniu do jednostek samorz ądu terytorialnego 
art.172 Konstytucji stanowi: 

1. Jednostki samorz ądu terytorialnego maj ą prawo 
zrzeszania si ę. 

2. Jednostka samorz ądu terytorialnego ma prawo 
przyst ępowania do mi ędzynarodowych zrzesze ń 
społeczno ści lokalnych i regionalnych oraz 
współpracy ze społeczno ściami lokalnymi i 
regionalnymi innych pa ństw. 

3. Zasady, na jakich jednostki samorz ądu terytorialnego 
mog ą korzysta ć z praw, o których mowa w ust. 1 i 2, 
okre śla ustawa. 
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Zasady tworzenia krajowych stowarzysze ń jednostek 
samorz ądu terytorialnego zawarte s ą w art.84 Ustawy
o samorz ądzie gminnym z dnia 08.03.1990 r.                      
(t.j. Dz. U.nr.142 poz. 1591 z 2001 r. z pó ź. zm.), który 
brzmi : 

1. W celu wspierania idei samorz ądu terytorialnego oraz 
obrony wspólnych interesów, gminy mog ą tworzy ć 
stowarzyszenia, w tym równie Ŝ z powiatami                       
i województwami. 

2. Organizacj ę, zadania oraz tryb pracy stowarzyszenia 
okre śla jego statut. 

3. Do stowarzysze ń gmin stosuje si ę odpowiednio przepisy 
Prawa o stowarzyszeniach, z tym, Ŝe dla zało Ŝenia 
stowarzyszenia wymaganych jest co najmniej                      
3 załoŜycieli. 
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Prawo o stowarzyszeniach (t.j. Dz. U.nr 79 poz. 
855 z 2001 r. z pó źn. zm.) reguluj ące zasady 
działania krajowych stowarzysze ń jednostek 
samorz ądu terytorialnego ma rang ę ustawy co 
gwarantuje d ąŜą stabilno ść tych przepisów, 
które daj ą tym stowarzyszeniom samodzielno ść 
w okre ślaniu swych celów, programów działania 
i struktury organizacyjnej oraz aktów 
wewnętrznych dotycz ących ich działalno ści. 
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Natomiast zgodnie z tre ścią Art. 84a. tej Ŝe 
ustawy: „Zasady przyst ępowania gminy do 
międzynarodowych zrzesze ń społeczno ści 
lokalnych i regionalnych okre ślają odr ębne 
przepisy.” którymi s ą przepisy:  Ustawy                           
o zasadach przyst ępowania jednostek 
samorz ądu terytorialnego do mi ędzynarodowych 
społeczno ści lokalnych i regionalnych z dnia 
15.09.2000 r. (Dz.U. nr 91 poz. 1009 z 2000 r.                 
z późn. zm.), która weszła w Ŝycie z dniem                 
28.01. 2001 roku 
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Ustawa okre śla zasady, na jakich jednostki samorz ądu 
terytorialnego mog ą przyst ępowa ć do 
międzynarodowych zrzesze ń społeczno ści lokalnych               
i regionalnych. Przez zrzeszenia rozumie si ę 
organizacje, zwi ązki i stowarzyszenia powoływane przez 
społeczno ści lokalne co najmniej dwóch pa ństw 
zgodnie z ich prawem wewn ętrznym. 

Jednostki samorz ądu terytorialnego mog ą 
przyst ępowa ć do zrzesze ń i uczestniczy ć w nich                  
w granicach swoich zada ń i kompetencji, działaj ąc 
zgodnie z polskim prawem wewn ętrznym, polityk ą 
zagraniczn ą państwa i jego mi ędzynarodowymi 
zobowi ązaniami. 
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Związki mi ędzygminne krajowe i mi ędzynarodowe podlegaj ą 
rejestracji a ich statuty s ą publikowane co reguluje: 
Rozporz ądzenie Ministra Spraw Wewn ętrznych i Administracji      
z dnia 05.10.2001 r. w sprawie prowadzenia rejestru  związków 
międzygminnych oraz ogłaszania statutów zwi ązków (Dz.U. nr 121 
poz. 1307 z 2001 r.) 

Rady gmin tworz ących zwi ązek międzygminny, zwany dalej 
"zwi ązkiem", zgłaszaj ą jego utworzenie do organu prowadz ącego 
rejestr za po średnictwem wojewody wła ściwego ze wzgl ędu na 
siedzib ę związku, zwanego dalej "wojewod ą". Do zgłoszenia 
doł ącza się: 

1) uchwały rad gmin o utworzeniu zwi ązku, 

2) uchwały rad gmin o przyj ęciu statutu, 

3) statut zwi ązku, 

4) informacj ę właściwego wojewody o zgodno ści z prawem 
uchwał, o których mowa w pkt 1 i 2, 

5) odpisy protokołów posiedze ń rad gmin, w cz ęści dotycz ącej 
trybu podejmowania uchwał, o których mowa w pkt 1 i 2. 
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DZIĘKUJĘ PAŃSTWU ZA UWAGĘDZIDZIĘĘKUJKUJĘĘ PAPAŃŃSTWU ZA UWAGSTWU ZA UWAGĘĘ


