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I. 
Powrót „in house”



REALIZACJA ZADAO GMINNYCH

1. W celu wykonywania zadao gmina może tworzyd jednostki organizacyjne,
a także zawierad umowy z innymi podmiotami, w tym z organizacjami
pozarządowymi.

2. Gmina oraz inna gminna osoba prawna może prowadzid działalnośd gospodarczą
wykraczającą poza zadania o charakterze użyteczności publicznej wyłącznie w
przypadkach określonych w odrębnej ustawie.

3. Formy prowadzenia gospodarki gminnej, w tym wykonywania przez gminę zadao
o charakterze użyteczności publicznej, określa odrębna ustawa.

4. Zadaniami użyteczności publicznej, w rozumieniu ustawy, są zadania własne
gminy, określone w art. 7 ust. 1, których celem jest bieżące
i nieprzerwane zaspokajanie zbiorowych potrzeb ludności w drodze świadczenia
usług powszechnie dostępnych.

Zob.: art. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)



GMINNE SPÓŁKI HANDLOWE

1. Jednostki samorządu terytorialnego mogą tworzyd spółki z ograniczoną
odpowiedzialnością lub spółki akcyjne, a także mogą przystępowad
do takich spółek.

2. Jednostki samorządu terytorialnego mogą także tworzyd spółki
komandytowe lub komandytowo-akcyjne, o których mowa w art. 14 ust. 1
ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym.

Zob.: art. 9 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)



POWIERZENIE REALIZACJI GOSPODARKI 
KOMUNALNEJ

JST w drodze umowy mogą powierzać wykonywanie zadań z zakresu
gospodarki komunalnej osobom fizycznym, osobom prawnym lub
jednostkom organizacyjnym nieposiadającym osobowości prawnej w trybie:

o przepisów ustawy o partnerstwie publiczno-prywatnym
o przepisów ustawy o koncesji na roboty budowlane lub usługi
o przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych
o przepisów ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie
o przepisów ustawy o publicznym transporcie zbiorowym.

art. 3 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)



GMINNE SPÓŁKI HANDLOWE POZA SFERĄ UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ

Dopuszczalne jeżeli:
o łącznie istnieją niezaspokojone potrzeby wspólnoty samorządowej na rynku lokalnym oraz

występujące w gminie bezrobocie w znacznym stopniu wpływa ujemnie na poziom życia
wspólnoty samorządowej, a zastosowanie innych działań i wynikających z obowiązujących
przepisów środków prawnych nie doprowadziło do aktywizacji gospodarczej, a w szczególności
do znacznego ożywienia rynku lokalnego lub trwałego ograniczenia bezrobocia

o zbycie składnika mienia komunalnego mogącego stanowić wkład niepieniężny gminy do spółki
albo też rozporządzenie nim w inny sposób spowoduje dla gminy poważną stratę majątkową.

Zob.: art. 10 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej
(tekst jedn. Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236 z późn. zm.)



Ograniczenia samodzielności JST:

Art. 3a ucpg - budowa, utrzymanie i eksploatacja „nowych” RIPOK
/z wyjątkiem art. 19 ustawy nowelizującej – dawne RIPOK/

Art. 6d i art. 6e ucpg – obowiązek organizacji przetargu na odbiór odpadów 
komunalnych – wykluczenie działalności zakładów komunalnych



Trybunał 
Konstytucyjny

RM ŚWIDNIK

5 października 
2011 roku

[sygn. K 17/12] 

RM 
INOWROCŁAW

27 września 2012 
roku 

[sygn. K 52/12] 

SLD
18 marca 2013 

roku 
[sygn. K 8/13] 

PiS

8 maja 2013 roku 
[sygn. K 18/13] 



Wyrokiem z dnia 28 listopada 2013 r. (sygn. K 17/12) orzekł, że art. 6d ust. 1 i art. 6e ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i 951
oraz z 2013 r. poz. 21, 228 i 888) są zgodne z art. 2 oraz z art. 16 ust. 2 zdanie drugie w związku z
art. 166 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że wprowadzone mocą art. 6d i art. 6e ustawy o utrzymaniu
czystości ograniczenie w zakresie wykonywania zadania własnego jest uzasadnione w świetle
konstytucyjnych norm i wartości.

Podobny pogląd wyrażony w postanowieniu Trybunału Konstytucyjnego z dnia 26 lutego 2014
roku (sygn. K 52/12)



Przemawia za tym przede wszystkim wzgląd na ochronę społecznej gospodarki rynkowej i wolności
działalności gospodarczej (art. 20 Konstytucji), a także ochrona uzasadnionych konstytucyjnie –
w świetle zasady zaufania do paostwa i stanowionego przez nie prawa - oczekiwao podmiotów
prowadzących dotychczas działalnośd polegającą na odbiorze odpadów komunalnych
(art. 2 Konstytucji).

Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że zakwestionowane przepisy chronią interesy przedsiębiorców
obecnie działających na rynku odbioru odpadów, zapewniając inną niż dotychczas, ale jednak
konkurencję. Jednocześnie nie wykluczają z tego rynku jednostek organizacyjnych gminy.
Organizowanie przetargów zgodnie z prawem zamówieo publicznych oraz ograniczenie udziału
gminnych jednostek organizacyjnych umożliwia zachowanie konkurencji o rynek oraz zapobiega
monopolizacji odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych przez gminne zakłady.

Wprowadzone mocą art. 6d i art. 6e ustawy o utrzymaniu czystości ograniczenie w zakresie
wykonywania zadania własnego przez gminę uzasadnione jest również konstytucyjnym nakazem
ochrony środowiska.



DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 2004/18/WE (Tekst mający znaczenie dla EOG)

Istnieje znaczna niepewność prawna co do tego, w jakim stopniu umowy w sprawie zamówień
zawarte pomiędzy podmiotami sektora publicznego powinny podlegać przepisom dotyczącym
zamówień publicznych. Stosowne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej jest
interpretowane w różny sposób przez poszczególne państwa członkowskie, a nawet przez
poszczególne instytucje zamawiające. Dlatego też konieczne jest doprecyzowanie, w jakich
przypadkach umowy zawierane w obrębie sektora publicznego nie podlegają obowiązkowi
stosowania przepisów dotyczących zamówień publicznych.

Wyjaśnienie takie powinno być zgodne z zasadami okre-ślonymi w stosownym orzecznictwie
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Sam fakt, że obie strony umowy są organami
publicznymi, nie wyklucza jako taki zastosowania przepisów dotyczących zamówień.
Zastosowanie przepisów dotyczących zamówień publicznych nie powinno jednak zakłócać
swobody organów publicznych w zakresie wykonywania powierzonych im zadań dotyczących
usług publicznych poprzez wykorzystanie ich własnych zasobów, co obejmuje możliwość
współpracy z innymi organami publicznymi. Należy zagwarantować, że żadna współpraca
publicznopubliczna podlegająca wyłączeniu nie skutkuje zakłóceniem konkurencji w odniesieniu
do prywatnych wykonawców, w zakresie, w jakim współpraca taka stawia prywatnego
usługodawcę w sytuacji przewagi nad jego konkurentami.



Europejskie prawo zamówieo publicznych
IN 

HOUSE



Kategorie umów 
zawieranych 

pomiędzy 
podmiotami sektora 

publicznego 
wyłączonych spod 
reżimu zamówieo 

publicznych wg 
Dyrektyw

zamówienia typu in-house

odwrócona relacja typu in-house

siostrzana relacja typu in-house

zamówienia udzielane podmiotowi kontrolowanemu 
wspólnie przez kilku zamawiających

powierzenie zadania w ramach horyzontalnej współpracy 
publiczno-publicznej



Polskie prawo zamówieo publicznych
/wg projektu nowelizacji – druk 366/

Tryby 
konkurencyjne

Tryby 
niekonkurencyjne

IN 
HOUSE



Art. 66 PRAWO ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH

1. Zamówienie z wolnej ręki to tryb udzielenia zamówienia, w którym zamawiający
udziela zamówienia po negocjacjach tylko z jednym wykonawcą.

2. Zamawiający, po wszczęciu postępowania, może odpowiednio zamieścid w Biuletynie
Zamówieo Publicznych lub przekazad do Urzędu Publikacji Unii Europejskiej ogłoszenie o
zamiarze zawarcia umowy zawierające co najmniej:
1) nazwę (firmę) oraz adres zamawiającego;
2) określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia;
3) uzasadnienie wyboru trybu zamówienia z wolnej ręki;
4) nazwę (firmę) albo imię i nazwisko oraz adres wykonawcy, któremu zamawiający

zamierza udzielid zamówienia.



Art. 67 PRAWO ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH
/wg projektu nowelizacji – stan na dzieo: 25-03-2016/

Zamawiający może udzielid zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
(…)
12) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–
3a, osobie prawnej, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający sprawuje nad tą osobą prawną kontrolę, odpowiadającą kontroli

sprawowanej nad własnymi jednostkami, polegającą na dominującym wpływie na cele
strategiczne oraz istotne decyzje dotyczące zarządzania sprawami tej osoby prawnej;
warunek ten jest również spełniony, gdy kontrolę taką sprawuje inna osoba prawna
kontrolowana przez zamawiającego w taki sam sposób,

b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadao
powierzonych jej przez zamawiającego sprawującego kontrolę lub przez inną osobę
prawną, nad którą ten zamawiający sprawuje kontrolę, o której mowa w lit. a,

c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;



Art. 67 PRAWO ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH
/wg projektu nowelizacji – stan na dzieo: 25-03-2016/

Zamawiający może udzielid zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
(…)
13) zamówienie udzielane jest przez osobę prawną, będącą zamawiającym, o którym mowa
w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, innemu zamawiającemu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4,
który sprawuje nad nią kontrolę, lub innej osobie prawnej kontrolowanej przez tego
samego zamawiającego, pod warunkiem że w osobie prawnej, której udziela się
zamówienia, nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;



Art. 67 PRAWO ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH
/wg projektu nowelizacji – stan na dzieo: 25-03-2016/

Zamawiający może udzielid zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
(…)
14) zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, osobie prawnej, jeżeli
spełnione są łącznie następujące warunki:
a) zamawiający wspólnie z innymi zamawiającymi, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, sprawuje nad daną

osobą prawną kontrolę, która odpowiada kontroli sprawowanej przez nich nad własnymi jednostkami, przy czym
wspólne sprawowanie kontroli ma miejsce, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:

– w skład organów decyzyjnych kontrolowanej osoby prawnej wchodzą przedstawiciele wszystkich uczestniczących
zamawiających, z zastrzeżeniem, że poszczególny przedstawiciel może reprezentowad więcej niż jednego
zamawiającego,
– uczestniczący zamawiający mogą wspólnie wywierad dominujący wpływ na cele strategiczne oraz istotne decyzje
kontrolowanej osoby prawnej,
– kontrolowana osoba prawna nie działa w interesie sprzecznym z interesami zamawiających sprawujących nad nią
kontrolę,
b) ponad 90% działalności kontrolowanej osoby prawnej dotyczy wykonywania zadao powierzonych jej przez
zamawiających sprawujących nad nią kontrolę lub przez inne osoby prawne kontrolowane przez tych zamawiających,
c) w kontrolowanej osobie prawnej nie ma bezpośredniego udziału kapitału prywatnego;



Art. 67 PRAWO ZAMÓWIEO PUBLICZNYCH
/wg projektu nowelizacji – stan na dzieo: 25-03-2016/

Zamawiający może udzielid zamówienia z wolnej ręki, jeżeli zachodzi co najmniej jedna z
następujących okoliczności:
(…)

15) umowa ma byd zawarta wyłącznie między co najmniej dwoma zamawiającymi, o
których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–3a, jeżeli spełnione są łącznie następujące warunki:
a) umowa ustanawia lub wdraża współpracę między uczestniczącymi zamawiającymi w

celu zapewnienia wykonania usług publicznych, które są oni zobowiązani wykonad, z
myślą o realizacji ich wspólnych celów,

b) wdrożeniem tej współpracy kierują jedynie względy związane z interesem publicznym,
c) zamawiający realizujący współpracę wykonują na otwartym rynku mniej niż 10%

działalności będącej przedmiotem współpracy



Do obliczania procentu działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, 
uwzględnia się średni przychód osiągnięty przez osobę prawną lub zamawiającego w odniesieniu do 
usług, dostaw lub robót budowlanych za 3 lata poprzedzające udzielenie zamówienia. 

W przypadku gdy, ze względu na dzieo utworzenia lub rozpoczęcia działalności przez osobę prawną lub 
zamawiającego lub reorganizację ich działalności, dane dotyczące średniego przychodu za poprzednie 
3 lata są niedostępne lub nieadekwatne, procent działalności, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 – 67 –
lit. b, pkt 14 lit. b i pkt 15 lit. c, ustala się za pomocą wiarygodnych prognoz handlowych. 

Zakazu udziału kapitału prywatnego, o którym mowa w ust. 1 pkt 12 lit. c, pkt 13 i pkt 14 lit. c nie 
stosuje się do: 
1) osób prawnych z udziałem partnera prywatnego wyłonionego w trybie przepisów o zamówieniach 

publicznych lub przepisów na podstawie ustawy z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie 
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777) lub 

2) udziału pracowników reprezentujących w sumie do 15% kapitału zakładowego spółki, 
posiadających łącznie do 15% głosów na zgromadzeniu wspólników lub walnym zgromadzeniu.”;



Art. 7. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 3a;

Art. 3a. [Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych]
1. Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do:1) przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który
będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, lub
2) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do
przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777), lub
3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do
przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na
roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113).
2. W przypadku gdy przetarg, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zakooczy się wynikiem negatywnym albo gdy nie
zostanie dokonany wybór partnera prywatnego na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
albo gdy nie zostanie dokonany wybór koncesjonariusza na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, gmina może
samodzielnie realizowad zadanie polegające na budowie, utrzymaniu lub eksploatacji regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych.
3. Do przetargów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).



Art. 7. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się art. 3a;

Art. 3a. [Regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych]
1. Gminy, realizując zadania polegające na zapewnieniu budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnych instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych, są obowiązane do:1) przeprowadzenia przetargu na wybór podmiotu, który
będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych, lub
2) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do
przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie
publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 i 1777), lub
3) dokonania wyboru podmiotu, który będzie budował, utrzymywał lub eksploatował regionalną instalację do
przetwarzania odpadów komunalnych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 9 stycznia 2009 r. o koncesji na
roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2015 r. poz. 113).
2. W przypadku gdy przetarg, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, zakooczy się wynikiem negatywnym albo gdy nie
zostanie dokonany wybór partnera prywatnego na zasadach określonych w ustawie, o której mowa w ust. 1 pkt 2,
albo gdy nie zostanie dokonany wybór koncesjonariusza na zasadach, o których mowa w ust. 1 pkt 3, gmina może
samodzielnie realizowad zadanie polegające na budowie, utrzymaniu lub eksploatacji regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych.
3. Do przetargów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, w zakresie nieuregulowanym w niniejszej ustawie stosuje się
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164).



Art. 7. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

wprowadza się następujące zmiany:

2) w art. 6d:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielid zamówienia publicznego na odbieranie odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo zamówienia publicznego na odbieranie
i zagospodarowanie tych odpadów.”,

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. W przypadku gdy gmina jest podzielona na sektory, postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia publicznego,
o którym mowa w ust. 1, przeprowadza się odrębnie dla każdego z wyznaczonych sektorów.”,

c) w ust. 4 wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie:
„Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku sporządzania specyfikacji istotnych warunków zamówienia
określa w niej w szczególności:”;



Art. 7. W ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250)

wprowadza się następujące zmiany:

3) uchyla się art. 6e;

Art. 6e. [Odbieranie odpadów komunalnych przez spółki z udziałem gminy]
Spółki z udziałem gminy mogą odbierad odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, na zlecenie gminy,
w przypadku, gdy zostały wybrane w drodze przetargu, o którym mowa w art. 6d ust. 1.
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MIT I – wprowadzenie nowych przepisów uderzających w interesy prywatnych 

przedsiębiorców

MIT II – rekomunalizacja i monopolizacja rynku usług komunalnych

MIT III – koniecznośd rywalizacji rynkowej podmiotów prywatnych i samorządowych

MIT IV – będzie drożej

MIT V – będzie gorzej

MIT VI – ochrona praw nabytych

MIT VII – naruszenie wcześniejszego „kompromisu” w sprawie in-house



II. 
Aktualizacja WPGO



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
UZASADNIENIE

Jednym z najistotniejszych problemów związanych z wojewódzkimi planami gospodarki

odpadami jest przewymiarowanie planowanych mocy przerobowych instalacji

do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

Równie istotną kwestią jest brak uwzględniania w przedmiotowych planach hierarchii
postępowania z odpadami, w tym zaplanowania odpowiednich instalacji do przetwarzania
odpadów.



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
UZASADNIENIE – DRUK 2769

projekt ustawy przewiduje obowiązek sporządzania przez zarządy województw planów
inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi jako uzupełnienie
wojewódzkich planów gospodarki odpadami w zakresie planowania gospodarki odpadami

komunalnymi na terenie województwa. Plany te powinny byd uszczegółowieniem
i uzupełnieniem wojewódzkich planów gospodarki odpadami, poprzez wskazanie

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, które powinny zostad wybudowane
w województwie.

Celem planów inwestycyjnych ma byd wskazanie infrastruktury niezbędnej do osiągnięcia
zgodności z unijnymi dyrektywami w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, w tym
wdrożenia hierarchii sposobów postępowania z odpadami, osiągnięcia wymaganych
poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu oraz ograniczenia
składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Szczególnym wyzwaniem
jest osiągnięcie celów w zakresie przygotowania do ponownego użycia i recyklingu.



Nowelizacja ustawy o odpadach

Zmiana definicji RIPOK

Doprecyzowanie pojęcia instalacji zastępczej 
/od 1-07-2018/

Wprowadzenie instalacji ponadregionalnych (spalarni)

Wprowadzenie (doprecyzowanie ?) możliwości tworzenia regionów 
ponadwojewódzkich

Wprowadzenie planów inwestycyjnych

Ograniczenie możliwości powstawania i finansowania ze środków 
publicznych nowych instalacji

Zmiana procedury uchwalania / zmiany WPGO i uchwały 
wykonawczej

Zmiana podstawy wydania rozporządzenia w sprawie WPGO



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Art. 35 ust. 6. ustawy o odpadach: Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych
jest zakład zagospodarowania odpadów, o mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania
i przetwarzania odpadów z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 120 tys. mieszkaoców,
spełniający wymagania najlepszej dostępnej techniki lub technologii, o której mowa w art. 143
art. 207 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska oraz zapewniający termiczne
przekształcanie odpadów lub, lub technologii, o której mowa w art. 143 tej ustawy,
w tym wykorzystujący NOWE dostępne technologie przetwarzania odpadów lub zapewniający:
1) mechaniczno-biologiczne przetwarzanie zmieszanych odpadów komunalnych i wydzielanie ze
zmieszanych odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub w części do odzysku, lub
2) przetwarzanie selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z
nich produktu o właściwościach nawozowych lub środków wspomagających uprawę roślin,
spełniających wymagania określone w przepisach odrębnych, lub materiału po procesie
kompostowania lub fermentacji dopuszczonego do odzysku w procesie odzysku R10, spełniającego
wymagania określone w przepisach wydanych na podstawie art. 30 ust. 4, lub
3) składowanie odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania
zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych o
pojemności pozwalającej na przyjmowanie przez okres nie krótszy niż 15 lat odpadów w ilości nie
mniejszej niż powstająca w instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych.



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Art. 35 ust. 4a. ustawy o odpadach: Przez instalację przewidzianą do zastępczej obsługi
regionu, o której mowa w ust. 4 pkt 2, rozumie się inną regionalną instalację do
przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczoną do przetwarzania tego samego
rodzaju odpadów.



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Art. 35 ust. 6a. ustawy o odpadach: Ponadregionalną instalacją do przetwarzania
odpadów komunalnych jest spalarnia odpadów komunalnych o mocy przerobowej
wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych
zebranych z obszaru zamieszkanego co najmniej przez 500 tys. mieszkaoców, spełniająca
wymagania najlepszej dostępnej techniki, zwana dalej "ponadregionalną spalarnią
odpadów komunalnych".



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Art. 35 ust. 4b. ustawy o odpadach: Wojewódzki plan gospodarki odpadami może
wskazywad spalarnię odpadów komunalnych jako ponadregionalną instalację
do przetwarzania odpadów komunalnych pochodzących z więcej niż jednego regionu
gospodarki odpadami komunalnymi.

Spalarnia odpadów komunalnych stanowiąca ponadregionalną instalację może obsługiwad
regiony gospodarki odpadami komunalnymi z innych województw, jeżeli przewiduje
to wojewódzki plan gospodarki odpadami województwa, na którego obszarze jest położona
spalarnia odpadów komunalnych, oraz wojewódzki plan gospodarki odpadami
województwa, z którego odpady będą przekazywane.



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Art. 38 ust. 2a ustawy o odpadach: Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami może wskazad spalarnię odpadów komunalnych jako
ponadregionalną spalarnię odpadów komunalnych, jeżeli wynika to z wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Art. 35 ust. 5a. ustawy o odpadach: Region gospodarki odpadami komunalnymi może
obejmowad sąsiadujące ze sobą gminy z różnych województw, jeżeli przewidują to
wojewódzkie plany gospodarki odpadami tych województw.



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw
UZASADNIENIE – DRUK 2769

Wprowadzono także regulację przewidującą możliwośd tworzenia regionów gospodarki
odpadami komunalnymi o charakterze międzywojewódzkim, szczególnie istotnych z punktu
widzenia związków międzygminnych tworzonych przez gminy z różnych województw,
wykonujących zadania z dziedziny gospodarowania odpadami i posiadających
odpowiednią infrastrukturę.



Art. 94 Konstytucji RP

Organy samorządu terytorialnego oraz terenowe organy
administracji rządowej, na podstawie i w granicach upoważnieo
zawartych w ustawie, ustanawiają akty prawa miejscowego
obowiązujące na obszarze działania tych organów. Zasady i tryb
wydawania aktów prawa miejscowego określa ustawa.



Art. 89 ust. 1
ustawy o samorządzie województwa

Na podstawie tej ustawy oraz na podstawie upoważnieo udzielonych
w innych ustawach i w ich granicach sejmik województwa stanowi
akty prawa miejscowego obowiązujące na obszarze województwa
lub jego części.



GMINY 
Z WOJ. 

LUBUSKIEGO

GMINY 
Z WOJ. 

DOLNOŚLĄSKIEGO

GMINY 
Z WOJ. 

DOLNOŚLĄSKIEGO

GMINY 
Z WOJ. 

ŁÓDZKIEGO

GMINY UJĘTE 
W WPGO 
ŁÓDZKIM



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Art. 35a. ustawy o odpadach: 1. Plan inwestycyjny określa potrzebną infrastrukturę
dotyczącą odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, wraz z
mocami przerobowymi, służącą zapobieganiu powstawaniu tych odpadów oraz
gospodarowaniu tymi odpadami, zapewniającą osiągnięcie celów wyznaczonych w
przepisach, o których mowa w art. 35 ust. 8.

2. Plan inwestycyjny zawiera w szczególności:
1) wskazanie planowanych inwestycji;
2) oszacowanie kosztów planowanych inwestycji oraz wskazanie źródeł ich finansowania;
3) harmonogram realizacji planowanych inwestycji.

3. Projekt planu inwestycyjnego podlega uzgodnieniu z ministrem właściwym do spraw
środowiska.

4. Plan inwestycyjny stanowi załącznik do wojewódzkiego planu gospodarki odpadami



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Art. 38a ustawy o odpadach: Jeżeli instalacja, przeznaczona do przetwarzania zmieszanych
odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz przeznaczonych do składowania
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych i pozostałości z procesu mechaniczno-
biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, nie została ujęta w
wojewódzkim planie gospodarki odpadami, odmawia się wydania decyzji o
środowiskowych uwarunkowaniach, pozwolenia na budowę, pozwolenia zintegrowanego
lub zezwolenia na przetwarzanie odpadów w tej instalacji.



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Art. 35 ust. 9 ustawy o odpadach: Warunkiem dopuszczalności finansowania inwestycji,
dotyczących odpadów komunalnych, w tym odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w
zakresie zapobiegania powstawaniu tych odpadów oraz w zakresie gospodarowania tymi
odpadami, ze środków Unii Europejskiej lub funduszy ochrony środowiska i gospodarki
wodnej jest ujęcie ich w planie inwestycyjnym, o którym mowa w art. 35a.



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Art. 5. 1. Sejmik województwa aktualizuje i uchwala wojewódzki plan gospodarki
odpadami z uwzględnieniem zmian wynikających z niniejszej ustawy w terminie
do dnia 30 czerwca 2016 r.

2. Sejmik województwa dostosuje i podejmuje uchwałę w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami do zmian wynikających z niniejszej ustawy
w terminie do dnia 30 czerwca 2016 r.



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Art. 4. 1. Przepisu art. 38a ustawy zmienianej w art. 1 nie stosuje się do instalacji, o
których mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897, Nr
171, poz. 1016 i Nr 224, poz. 1337), jeżeli budowę instalacji rozpoczęto przed dniem
wejścia w życie niniejszej ustawy.

2. Instalację, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, uwzględnia się w
uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, jeżeli budowę
instalacji rozpoczęto przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy.



Procedura 
aktualizacji WPGO



Zarząd województwa opracowuje projekt WPGO

Projekt WPGO podlega zaopiniowaniu przez organy
wykonawcze gmin z obszaru województwa, niebędących
członkami związków międzygminnych, oraz organy
wykonawcze związków międzygminnych, a w zakresie
związanym z ochroną wód - przez właściwego dyrektora
regionalnego zarządu gospodarki wodnej [MAX. 1 MIESIĄC]

Po zaopiniowaniu projektu WPGO, zarząd województwa jest
obowiązany przekazad projekt wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami do zaopiniowania, a projekt planu
inwestycyjnego do uzgodnienia, ministrowi właściwemu do
spraw środowiska [MAX. 1 MIESIĄC].



Ustawa
z dnia z dnia 5 czerwca 1998 r.
o samorządzie województwa

Art. 80a. 1. Jeżeli prawo uzależnia ważnośd rozstrzygnięcia organu samorządu
województwa od jego zatwierdzenia, uzgodnienia lub zaopiniowania przez inny organ,
zajęcie stanowiska przez ten organ powinno nastąpid nie później niż w ciągu 14 dni od dnia
doręczenia tego rozstrzygnięcia lub jego projektu, z zastrzeżeniem ust. 2.

Art. 86. 1. Rozstrzygnięcia organu nadzorczego dotyczące województwa, w tym
rozstrzygnięcia, o których mowa w art. 84 ust. 2 i art. 85 ust. 1, a także stanowisko zajęte w
trybie art. 80a, podlegają zaskarżeniu do sądu administracyjnego z powodu niezgodności
z prawem w terminie 30 dni od dnia ich doręczenia.



Sejmik województwa uchwala
wojewódzki plan gospodarki odpadami
opracowany przez zarząd województwa.

Zarząd województwa przekazuje
ministrowi właściwemu do spraw
środowiska uchwalony wojewódzki
plan gospodarki odpadami, w
postaci papierowej, w terminie
miesiąca od dnia uchwalenia planu.
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Procedura 
aktualizacji uchwały wykonawczej



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Art. 35 ust. 3 ustawy o odpadach: Uchwała w sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami podlega obligatoryjnej zmianie w przypadku:

1) zmiany podziału na regiony gospodarki odpadami komunalnymi lub

2) zakooczenia budowy i oddania do użytkowania regionalnej instalacji do przetwarzania
odpadów komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, lub,

3) zakooczenia budowy i oddania do użytkowania ponadregionalnej spalarni odpadów
komunalnych określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, lub

4) jeżeli instalacja, która uzyskała status regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów
komunalnych lub ponadregionalnej spalarni odpadów komunalnych nie spełnia wymagao
ochrony środowiska lub odpowiednio wymagao dotyczących regionalnej instalacji do
przetwarzania odpadów komunalnych albo ponadregionalnej spalarni odpadów
komunalnych.



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Art. 35 ustawy o odpadach: 3a. Dokonanie zmiany uchwały w sprawie wykonania
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami w przypadkach, o których mowa w ust. 3 pkt 2
i 3, odbywa się na pisemny wniosek prowadzącego instalację.

3b. Do pisemnego wniosku, o którym mowa w ust. 3a, dołącza się dokumenty
potwierdzające zakooczenie budowy i oddanie do użytkowania regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalnej spalarni odpadów
komunalnych, określonej w wojewódzkim planie gospodarki odpadami, przeprowadzenie
kontroli przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska oraz kopię zezwolenia
na przetwarzanie odpadów w instalacji lub pozwolenia zintegrowanego.



Ustawa
z dnia 15 stycznia 2015 r.

o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw

Art. 35 ust. 5 ustawy o odpadach: Instalacja uzyskuje status regionalnej instalacji
do przetwarzania odpadów komunalnych lub ponadregionalnej spalarni odpadów
komunalnych z dniem ogłoszenia uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami.



Kontrola 
aktualizacji WPGO



Skargę na 
uchwałę do 
WSA może 

wnieśd

prokurator

Rzecznik Praw Obywatelskich

Rzecznik Praw Dziecka

Organy nadzoru

Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały 
naruszone przepisem aktu prawa miejscowego, 

wydanym w sprawie z zakresu administracji 
publicznej, może - po bezskutecznym wezwaniu 
organu samorządu województwa, który wydał 

przepis, do usunięcia naruszenia - zaskarżyd przepis 
do sądu administracyjnego.

W imieniu własnym

reprezentując 
grupę mieszkaoców 
gminy, którzy na to 

wyrażą pisemną 
zgodę

Każdy kto ma w tym interes prawny



USTAWA
z dnia 5 czerwca 1998 r.

o samorządzie województwa

Art. 90. 1. Każdy, czyj interes prawny lub uprawnienie zostały naruszone przepisem aktu
prawa miejscowego, wydanym w sprawie z zakresu administracji publicznej, może - po
bezskutecznym wezwaniu organu samorządu województwa, który wydał przepis, do
usunięcia naruszenia - zaskarżyd przepis do sądu administracyjnego.
2. (uchylony).
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli w sprawie orzekał już sąd administracyjny i skargę
oddalił.
4. W sprawie wezwania do usunięcia naruszenia stosuje się przepisy o terminach
załatwiania spraw w postępowaniu administracyjnym.

Art. 91. 1. Przepisy art. 90 stosuje się odpowiednio, gdy organ samorządu województwa
nie wykonuje czynności nakazanych prawem albo, przez podejmowane czynności prawne
lub faktyczne, narusza prawa osób trzecich.
2. W przypadkach, o których mowa w ust. 1, sąd administracyjny może nakazad organowi
nadzoru wykonanie niezbędnych czynności na rzecz skarżącego.



USTAWA
z dnia 30 sierpnia 2002 r.

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi

Art. 50. § 1. Uprawnionym do wniesienia skargi jest każdy, kto ma w tym interes prawny,
prokurator, Rzecznik Praw Obywatelskich, Rzecznik Praw Dziecka oraz organizacja
społeczna w zakresie jej statutowej działalności, w sprawach dotyczących interesów
prawnych innych osób, jeżeli brała udział w postępowaniu administracyjnym.

§ 2. Uprawnionym do wniesienia skargi jest również inny podmiot,
któremu ustawy przyznają prawo do wniesienia skargi.



Wojewódzki plan gospodarki odpadami jest aktem kierownictwa wewnętrznego,
a nie aktem prawa miejscowego, w przeciwieostwie do kolejnej w tym ciągu prawnym
i faktycznym uchwały w sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami,
która z woli ustawodawcy jest aktem prawa miejscowego. Nie wyklucza to możliwości
zaskarżenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami przez podmioty, które wykażą,
że posiadają w tym zakresie interes prawny, a następnie, że ich interes prawny został
naruszony. Jest to o tyle istotne, że ustalenia wojewódzkiego planu gospodarki odpadami -
co jest bezsporne – są następnie wiążące dla uchwały sejmiku województwa w sprawie
wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, co wynika wprost z art. 52 ust. 4
ustawy o odpadach. Natomiast podstawę do wniesienia skargi na uchwałę
w przedmiocie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami stanowi art. 91 ust. 1 ustawy
o samorządzie województwa w związku art. 3 § 2 pkt 6 p.p.s.a

Wyrok NSA z dnia 14 kwietnia 2015r., sygn. II OSK 2154/13



Strony 
postępowania

Organ, który wydał 
zaskarżony akt

Skarżący

Udział w charakterze uczestnika może zgłosid również osoba, która nie brała udziału w
postępowaniu administracyjnym, jeżeli wynik tego postępowania dotyczy jej interesu prawnego, a
także organizacja społeczna, o której mowa w art. 25 § 4, w sprawach innych osób, jeżeli sprawa
dotyczy zakresu jej statutowej działalności. Postanowienie sąd wydaje na posiedzeniu niejawnym.
Na postanowienie o odmowie dopuszczenia do udziału w sprawie przysługuje zażalenie.

/SZERZEJ: postanowienie NSA z dnia 15 kwietnia 2015r., sygn. II OZ 228/15
PATRZ TAKŻE: postanowienie NSA z dnia 29 stycznia 2015r., sygn. II OZ 52/15/



w zaskarżonej uchwale w sprawie wykonania planu wymienione zostały
te regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych, które zostały
wymienione w uchwale w sprawie planu. Sąd I instancji rozpoznając skargę
na uchwałę w sprawie wykonania planu, w części wskazanej w skardze, orzekł
w tej części jej nieważnośd, stwierdzając, że [...] sp. z o.o. nie spełnia wymaganych
przesłanek dla uznania jej za regionalną instalacje do przetwarzania odpadów
komunalnych. Swoje rozstrzygnięcie Sąd I instancji oparł o badanie i ustalenia
dotyczące uchwały w sprawie planu. Mając powyższe na uwadze zasadny
jest główny zarzut skarg kasacyjnych, iż doszło do naruszenia art.134 §1 p.p.s.a.
poprzez przekroczenie granicy sprawy,

Wyrok NSA z dnia 7 lipca 2015r., 
sygn. II OSK 2300/14



III. 
Standaryzacja selektywnej 

zbiórki
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obejmują wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi

ustanawiają selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej 
następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i 

opakowao wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji

tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkaoców gminy, które zapewniają 

przyjmowanie co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i 
chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady 
budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także odpadów 

komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a

zapewniają osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania



USTAWA O ODPADACH 2012
SELEKTYWNE ZBIERANIE - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego
dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania,
obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i
takimi samymi cechami;

USTAWA O ODPADACH 2001
SELEKTYWNE ZBIERANIE - rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany
strumieo odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, obejmuje
jedynie rodzaje odpadów charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takim
samym charakterem;

SELEKTYWNA ZBIORKA



USTAWA O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
dotyczące:

1) wymagao w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny
sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady
wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe
stanowiące odpady komunalne, a także odpadów komunalnych określonych w przepisach
wydanych na podstawie art. 4a,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeo z części nieruchomości służących
do użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź
w innych źródłach,

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;



ŹRÓDŁO: T. Styś, R. Foks, P. Zielioski, Rynek gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce Wybrane regulacje i ich implementacja,
Warszawa 2014 – opracowanie na zlecenie Fundacji na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL



USTAWA NOWELIZUJĄCA 2014

Art. 4a. Minister właściwy do spraw środowiska MOŻE określid,
w drodze rozporządzenia:
1) szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji
odpadów oraz kiedy wymóg selektywnego zbierania uważa się
za spełniony,
2) odpady komunalne podlegające obowiązkowi selektywnego
zbierania spośród wskazanych w art. 3b ust. 1 i art. 3c ust. 1

– kierując się potrzebą ujednolicenia wymagao w zakresie
zbierania i odbierania odpadów komunalnych oraz uzyskania
wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami odpadów komunalnych oraz
ograniczenia masy odpadów komunalnych przekazywanych
do składowania.
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wyznaczeniem i opisaniem stanu stosunków społecznych w dziedzinie wymagającej interwencji organów 
władzy publicznej oraz wskazaniem pożądanych kierunków ich zmiany;

analizą aktualnego stanu prawnego, z uwzględnieniem prawa Unii Europejskiej, umów 
międzynarodowych, którymi Rzeczpospolita Polska jest związana, w tym umów z zakresu ochrony praw 
człowieka, oraz prawodawstwa organizacji i organów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska 

jest członkiem;

ustaleniem możliwości podjęcia środków interwencji organów władzy publicznej, alternatywnych w 
stosunku do uchwalenia ustawy;

określeniem przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych i 
finansowych każdego z rozważanych rozwiązao;

zasięgnięciem opinii podmiotów objętych zakresem interwencji organów władzy publicznej.

ZASADY TECHNIKI PRAWODAWCZEJ

§ 132. Do projektów rozporządzeo stosuje się odpowiednio zasady wyrażone w dziale I w rozdziałach 1-7 i w dziale II, o ile 
zasady zawarte w niniejszym dziale nie stanowią inaczej.



28 XI 2014
ustawa 

nowelizująca

22 I 2015
wstępny projekt 

założeo do 
rozporządzenia

1 II 2015
wejście w życie 

ustawy 
nowelizującej

28 IX 2015
spotkanie 

konsultacyjne w 
Ministerstwie 
Środowiska





ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ZAŁOŻENIA PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA

MODEL 1

Papier

Metal

Tworzywa sztuczne i opak. wielomat.

Szkło

Odpady zmieszane

MODEL 2

Papier

Metal

Tworzywa sztuczne i opak. wielomat.

Szkło

Roślinne odpady ulegające 
biodegradacji

Odpady zmieszane

MODEL 3
Papier

Metal

Tworzywa sztuczne i opak. wielomat.

Szkło

Roślinne odpady ulegające 
biodegradacji

Popioły z gospodarstw

Odpady zmieszane











Postulaty 
Unii Metropolii Polskich

Rozporządzenie powinno przewidywad vacatio legis umożliwiające gminom
dostosowanie obecnie funkcjonujących systemów do nowych wymogów.
Dotychczasowy system zbiórki w gminie powinien obowiązywad jeszcze przez okres
4 lat lub w okresie, na jaki została zawarta aktualnie obowiązująca umowa na odbiór
i zagospodarowanie odpadów.

Należy umożliwid łączne zbieranie: papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowao
wielomateriałowych.

Proponuje się pozostawienie gminom swobody wprowadzenia własnego modelu
selektywnej zbiórki.



Postulaty 
Unii Metropolii Polskich

Proponuje się zrezygnowanie z konieczności odbioru odpadów z metalu
bezpośrednio z nieruchomości.

Należy dopuścid możliwośd opisywania pojemników na odpady zmieszane bez
narzucania kolorystyki.

Sugeruje się zrezygnowad z propozycji zapisu, aby obowiązek selektywnej zbiórki
uznawad za spełniony, jeśli spośród odebranych odpadów od właściciela
nieruchomości w danym miesiącu, odpady selektywnie zebrane stanowiły co
najmniej 50% ogólnej masy odpadów.



Postulaty 
Unii Metropolii Polskich

Sugeruje się, aby zapis mówiący o tym, że gmina spełnia
„obowiązek selektywnego zbierania odpadów” zastąpid
obowiązkiem „ustanowienia selektywnego zbierania odpadów”.

Sugeruje się pozostanie przy określeniu „odpady ze szkła” zamiast
proponowanego „odpady ze szkła opakowaniowego”.

Proponuje się wskazad, że do tworzyw sztucznych wrzuca się tylko
styropian opakowaniowy (tacki, opakowania), lecz nie ten
pochodzący z odpadów remontowych.



Kryterium decydującym ma byd masa odpadów
selektywnie zebranych w danym miesiącu. Jeśli odpady
te stanowid będą co najmniej 50% ogólnej masy odpadów
wówczas powyższy obowiązek zostanie uznany
za zrealizowany.

Jednocześnie do masy odpadów zaliczane mają byd nie
tylko odpady odebrane „u źródła”, ale także odpady
przekazane do PSZOKów.

ZASADY SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI
ZAŁOŻENIA PROJEKTU ROZPORZĄDZENIA



Art. 9f. W przypadku niedopełniania przez właściciela
nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający
odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane odpady
komunalne i powiadamia o tym gminę.

USTAWA 
O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINACH



ŹRÓDŁO: T. Styś, R. Foks, P. Zielioski, Rynek gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce Wybrane regulacje i ich implementacja,
Warszawa 2014 – opracowanie na zlecenie Fundacji na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL



ŹRÓDŁO: T. Styś, R. Foks, P. Zielioski, Rynek gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce Wybrane regulacje i ich implementacja,
Warszawa 2014 – opracowanie na zlecenie Fundacji na rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek po Napojach RECAL



ŹRÓDŁO: T. Styś, R. Foks, P. Zielioski, Rynek gospodarowania odpadami opakowaniowymi w Polsce wobec wyzwao projektu gospodarki o obiegu
zamkniętym



Opłata 
opakowaniowa

Opłata za 
gospodarowanie 

odpadami 
komunalnymi



PODSUMOWANIE

Argument siły 
(kolejny akt normatywny) 

? Siła argumentów
(w tym ekonomicznych) 

?



IV. 
Nowe KPGO a nowelizacja 

UCPG



Ministerstwo Środowiska proponuje m.in. zobowiązanie
gmin do kontroli prawidłowego odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych, w
szczególności poprzez zniesienie rozwiązao prawnych
odnoszących się do:

• możliwości ryczałtowego rozliczania firmy odbierającej
odpady komunalne od mieszkaoców proporcjonalnie
do ich ilości

• łączenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie
odpadów.



Ministerstwo Środowiska w zakresie zbierania i transportu odpadów proponuje
wdrożenie odpowiedniego systemu selektywnego zbierania i odbierania
odpadów u źródła co najmniej następujących frakcji odpadów komunalnych:
a) papier i tektura,
b) metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe,
c) szkło,
d) popiół,
e) bioodpady, w tym odpady zielone.

Ponadto w ocenie resortu wskazanym kierunkiem działania jest:
a) oddzielne zbieranie papieru i tektury oraz oddzielnie szkła opakowaniowego,
aby zapobiec ich zanieczyszczeniu (dzięki temu surowce te będzie cechowad
należyta jakośd i tym samym możliwośd poddania ich recyklingowi),
b) gromadzenie i transport odpadów zebranych selektywnie w sposób
zapobiegający ich zmieszaniu.



V. 
Zmiany dotyczące zakładów 
budżetowych – centra usług 
wspólnych, centralizacja VAT



WSPARCIE 
DZIAŁALNOŚCI 

PODSTAWOWEJ

FUNKCJE WSPARCIA

DZIAŁALNOŚĆ 
PODSTAWOWOWA



GMINA

Przedszkole

Działalnośd 
podstawowa:

wychowanie 
przedszkolne

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Brak pomocy 
prawnej

Szkoła 
podstawowa nr 1

Działalnośd 
podstawowa:

edukacja

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Brak pomocy 
prawnej

Szkoła 
podstawowa nr 2

Działalnośd 
podstawowa:

edukacja

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Brak pomocy 
prawnej

Gimnazjum

Działalnośd 
podstawowa:

edukacja

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Brak pomocy 
prawnej

Miejski Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej

Działalnośd 
podstawowa:

pomoc społeczna

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Prawnik raz w 
tygodniu

Dom Kultury

Działalnośd 
podstawowa:

działalnośd 
kulturalna

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Brak pomocy 
prawnej

Zakład Usług 
Komunalnych

Działalnośd 
podstawowa:

gospodarka 
komunalna

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Prawnik raz w 
tygodniu

Miejski Ośrodek 
Sportu

Działalnośd 
podstawowa:

sport

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Brak pomocy 
prawnej

Urząd Miasta

Działalnośd 
podstawowa:

Zarządzanie 
gminą

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Prawnik trzy razy 
w tygodniu

CENTRUM USŁUG 
WSPÓLNYCH

Księgowośd Kadry Informatyk
Dział zamówieo 

publicznych
Radca prawny



GMINA

Przedszkole

Działalnośd 
podstawowa:

wychowanie 
przedszkolne

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Brak pomocy 
prawnej

Szkoła 
podstawowa nr 1

Działalnośd 
podstawowa:

edukacja

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Brak pomocy 
prawnej

Szkoła 
podstawowa nr 2

Działalnośd 
podstawowa:

edukacja

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Brak pomocy 
prawnej

Gimnazjum

Działalnośd 
podstawowa:

edukacja

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Brak pomocy 
prawnej

Miejski Ośrodek 
Pomocy 

Społecznej

Działalnośd 
podstawowa:

pomoc społeczna

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Prawnik raz w 
tygodniu

Dom Kultury

Działalnośd 
podstawowa:

działalnośd 
kulturalna

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Brak pomocy 
prawnej

Zakład Usług 
Komunalnych

Działalnośd 
podstawowa:

gospodarka 
komunalna

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Prawnik raz w 
tygodniu

Miejski Ośrodek 
Sportu

Działalnośd 
podstawowa:

sport

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Brak pomocy 
prawnej

Urząd Miasta

Działalnośd 
podstawowa:

Zarządzanie 
gminą

Funkcje wsparcia
- księgowośd

- kadry
- informatyk

- zakupy
itp.

Prawnik trzy razy 
w tygodniu

CENTRUM USŁUG 
WSPÓLNYCH

Księgowośd Kadry Informatyk
Dział zamówieo 

publicznych



Gmina MOŻE zapewnid 
wspólną obsługę, 

W  S Z C Z E G Ó L N O Ś C I

administracyjną

finansową 

organizacyjną

JEDNOSTKOM OBSŁUGIWANYM:

jednostkom 
organizacyjnym gminy 
zaliczanym do sektora 
finansów publicznych,

gminnym 
instytucjom kultury

innym zaliczanym do 
sektora finansów 

publicznych gminnym 
osobom prawnym 

utworzonym na 
podstawie odrębnych 

ustaw w celu 
wykonywania zadao 

publicznych, 
z wyłączeniem 

przedsiębiorstw, 
instytutów badawczych, 
banków i spółek prawa 

handlowego



UZASADNIENIE PROJEKTU USTAWY

Posłużenie się przez ustawodawcę zwrotem „w szczególności”
oznacza, że jednostki samorządu terytorialnego oraz samorządowe
osoby prawne będą w zależności od swoich potrzeb w sposób
swobodny dostosowywały zakres wspólnej obsługi.

Ponadto ww. regulacja z uwagi na przykładowy katalog spraw
mogących zostad objętych wspólną obsługą będzie odpowiadała na
nowe zjawiska w funkcjonowaniu administracji samorządowej oraz
rozwiązania techniczne.



Sektor finansów publicznych tworzą:
1) organy władzy publicznej, w tym organy administracji rządowej, organy kontroli paostwowej i ochrony prawa oraz sądy i 
trybunały;

2) jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;

3) jednostki budżetowe;

4) samorządowe zakłady budżetowe;

5) agencje wykonawcze;

6) instytucje gospodarki budżetowej;

7) paostwowe fundusze celowe;

8) Zakład Ubezpieczeo Społecznych i zarządzane przez niego fundusze oraz Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i fundusze zarządzane przez Prezesa Kasy Rolniczego 
Ubezpieczenia Społecznego;

9) Narodowy Fundusz Zdrowia;

10) samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej;

11) uczelnie publiczne;

12) Polska Akademia Nauk i tworzone przez nią jednostki organizacyjne;

13) paostwowe i samorządowe instytucje kultury;

14) inne paostwowe lub samorządowe osoby prawne utworzone na podstawie 
odrębnych ustaw w celu wykonywania zadao publicznych, z wyłączeniem 
przedsiębiorstw, instytutów badawczych, banków i spółek prawa 
handlowego (np. Wojewódzki Ośrodek Ruchu Drogowego, Wojewódzki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wonej)



Wspólną obsługę mogą prowadzid 

JEDNOSTKI OBSŁUGUJĄCE:

urząd 
gminy 

inna 
jednostka 

organizacyjna 
gminy 

jednostka 
organizacyjna 

związku 
międzygminnego

jednostka 
organizacyjna 

związku 
powiatowo-
gminnego



„dana gmina będzie mogła powoład jedną lub kilka jednostek
do obsługi organizacyjnej jednostek realizujących jej zadania.
Instytucja ta ma zatem charakter uniwersalny i dobrowolny.”

Pismo Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji z 14.10.2015 r. (BM-WP.072.343.2015) 
stanowiąceodpowiedź na interpelację poselską nr 34592 Sejmu VII kadencji



Art. 11
ustawy o rachunkowości

1. Księgi rachunkowe są prowadzone przez jednostkę.

2. Jednostka może powierzyd prowadzenie ksiąg rachunkowych:
1) przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 76a ust. 3, lub przedsiębiorcy prowadzącemu

działalnośd w tym zakresie z innego paostwa członkowskiego w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 4 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o świadczeniu usług na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 47, poz. 278, z późn. zm.[13]));

2) w przypadku jednostek sektora finansów publicznych – innej jednostce sektora
finansów publicznych, na zasadach określonych w przepisach odrębnych



Art. 53 ust. 1 - 2 i 5
ustawy o finansach publicznych

1. Kierownik jednostki sektora finansów publicznych, zwany dalej „kierownikiem
jednostki”, jest odpowiedzialny za całośd gospodarki finansowej tej jednostki,
z zastrzeżeniem ust. 5.

2. Kierownik jednostki może powierzyd określone obowiązki w zakresie gospodarki
finansowej pracownikom jednostki. Przyjęcie obowiązków przez te osoby powinno byd
potwierdzone dokumentem w formie odrębnego imiennego upoważnienia albo wskazania
w regulaminie organizacyjnym tej jednostki.

(…)

5. Kierownik JEDNOSTKI OBSŁUGUJĄCEJ (…) jest odpowiedzialny
za gospodarkę finansową oraz rachunkowośd i sprawozdawczośd
JEDNOSTKI OBSŁUGIWANEJ, (…) w zakresie obowiązków
powierzonych uchwałą(…). Przepis ust. 2 stosuje się
odpowiednio.”;



Art. 54
ustawy o finansach publicznych

2a. Jeżeli w ramach wspólnej obsługi, (…), jednostka obsługująca
zaliczana do sektora finansów publicznych zapewnia realizację
zadao głównego księgowego jednostki sektora finansów
publicznych przez osobę spełniającą wymogi, o których mowa

w ust. 2, w jednostce obsługiwanej NIE ZATRUDNIA
się głównego księgowego.



Art. 54
ustawy o finansach publicznych

(…)
4. Główny księgowy, w razie ujawnienia nieprawidłowości w zakresie określonym w ust. 3, zwraca dokument właściwemu
rzeczowo pracownikowi, a w razie nieusunięcia nieprawidłowości odmawia jego podpisania.

5. O odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach główny księgowy zawiadamia pisemnie kierownika jednostki.
Kierownik jednostki może wstrzymad realizację zakwestionowanej operacji albo wydad w formie pisemnej polecenie jej
realizacji.

6. Jeżeli kierownik jednostki wyda polecenie realizacji zakwestionowanej operacji, niezwłocznie zawiadamia o tym w formie
pisemnej dysponenta części budżetowej, a w przypadku jednostki samorządu terytorialnego i jednostek wymienionych w
art. 9 pkt 3, 4, 10, 13 i 14, dla których organem założycielskim jest jednostka samorządu terytorialnego - zarząd jednostki
samorządu terytorialnego, uzasadniając realizację zakwestionowanej operacji. W przypadku gdy polecenie wyda wójt,
burmistrz, prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa, zawiadamia on organ stanowiący jednostki samorządu
terytorialnego oraz właściwą regionalną izbę obrachunkową.

7. W celu realizacji swoich zadao główny księgowy ma prawo:
1) żądad od kierowników innych komórek organizacyjnych jednostki udzielania w formie ustnej lub pisemnej niezbędnych
informacji i wyjaśnieo, jak również udostępnienia do wglądu dokumentów i wyliczeo będących źródłem tych informacji
i wyjaśnieo;
2) wnioskowad do kierownika jednostki o określenie trybu, zgodnie z którym mają byd wykonywane przez inne komórki
organizacyjne jednostki prace niezbędne do zapewnienia prawidłowości gospodarki finansowej oraz ewidencji księgowej,
kalkulacji kosztów i sprawozdawczości finansowej.

(…)

10. Przepisy ust. 4-7 stosuje się odpowiednio do KIEROWNIKA
JEDNOSTKI OBSŁUGUJĄCEJ.



Zakres wspólnej obsługi 
NIE MOŻE 

obejmowad kompetencji kierowników 
jednostek zaliczanych do sektora finansów 

publicznych do

dysponowania 
środkami 

publicznymi

zaciągania 
zobowiązao

sporządzania i 
zatwierdzania 

planu 
finansowego

przeniesieo 
wydatków 

w tym planie



W przypadku powierzenia obowiązków z zakresu rachunkowości
i sprawozdawczości jednostek obsługiwanych będących jednostkami
sektora finansów publicznych lub będących samorządowymi
instytucjami kultury, są one przekazywane w całości.



JEDNOSTKA OBSŁUGUJĄCA 

ma prawo żądania od jednostki obsługiwanej

informacji 

oraz 

wglądu w dokumentację 

w zakresie niezbędnym do wykonywania zadao w ramach wspólnej 
obsługi tej jednostki.



JEDNOSTKA OBSŁUGIWANA

ma prawo żądania od jednostki obsługującej 

informacji 

oraz 

wglądu w dokumentację 

w zakresie zadao wykonywanych przez jednostkę obsługującą 
w ramach wspólnej obsługi.



JEDNOSTKA OBSŁUGUJĄCA jest uprawniona do przetwarzania
danych osobowych przetwarzanych przez jednostkę obsługiwaną
w zakresie i celu niezbędnych do wykonywania zadao w ramach
wspólnej obsługi tej jednostki.



Art. 15
ustawy Prawo zamówieo publicznych

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia przygotowuje i przeprowadza zamawiający.

2. Zamawiający może powierzyd przygotowanie lub
przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia własnej
jednostce organizacyjnej lub osobie trzeciej.

3. Podmioty, o których mowa w ust. 2, działają jako pełnomocnicy zamawiającego.



Art. 16
ustawy Prawo zamówieo publicznych

1. Zamawiający mogą wspólnie przeprowadzid postępowanie i udzielid zamówienia,
wyznaczając spośród siebie zamawiającego upoważnionego do przeprowadzenia
postępowania i udzielenia zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz.

(…)

4. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego MOŻE
wyznaczyd spośród podległych samorządowych jednostek
organizacyjnych jednostkę organizacyjną właściwą do
przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia na rzecz
tych jednostek.

5. Przepisy dotyczące zamawiającego stosuje się odpowiednio do zamawiających, o
których mowa w ust. 1.



Przykładowe korzyści 
udzielenia zamówienia 

wspólnego:

oszczędności w stosunku do zamówieo udzielanych 
przez poszczególnych zamawiających indywidualnie

możliwośd uzyskania zamówienia o wyższej jakości

ujednolicenie rozwiązao stosowanych przez 
współpracujących ze sobą „zamawiających”

zmniejszenie formalności – zamiast  wielu 
postępowao o udzielenie zamówienia prowadzone 

jest jedno postępowanie 

nawiązanie współpracy między poszczególnymi 
„zamawiającymi”

odciążenie zamawiających od nadmiernych 
obowiązków 



Rządowy projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieo publicznych oraz niektórych innych ustaw

/druk sejmowy 366/

22) w art. 15:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Zamawiający może powierzyd pomocnicze działania zakupowe własnej jednostce
organizacyjnej lub osobie trzeciej.”,

b) dodaje się ust. 4 w brzmieniu:
„4. Pomocnicze działania zakupowe polegają na zapewnieniu wsparcia dla działao
zakupowych, w szczególności przez:
1) zapewnienie infrastruktury technicznej umożliwiającej zamawiającemu
udzielanie zamówieo lub zawieranie umów ramowych;
2) doradztwo dotyczące przeprowadzania lub planowania postępowao
o udzielenie zamówienia;
3) przygotowanie postępowao o udzielenie zamówienia i przeprowadzenie ich,
w imieniu i na rzecz zamawiającego.”;



Rządowy projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieo publicznych oraz niektórych innych ustaw

/druk sejmowy 366/

„Art. 15b. 1. Centralnym zamawiającym jest zamawiający, o którym mowa w art. 3 ust. 1
pkt 1–4, prowadzący działalnośd w zakresie:
1) nabywania dostaw lub usług z przeznaczeniem dla zamawiających;
2) udzielania zamówieo lub zawierania umów ramowych, których przedmiotem są
roboty budowlane, dostawy lub usługi z przeznaczeniem dla zamawiających;
3) pomocniczych działao zakupowych.

2. Postępowanie w sprawie udzielenia zamówienia przeprowadzane przez centralnego
zamawiającego odbywa się wyłącznie przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

3. Zamawiający, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 1–4, mogą nabywad dostawy, usługi
lub roboty budowlane na podstawie umów zawartych przez centralnego zamawiającego,
za pomocą dynamicznych systemów zakupów obsługiwanych przez centralnego
zamawiającego lub na podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego
zamawiającego.
(…)



Rządowy projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieo publicznych oraz niektórych innych ustaw

/druk sejmowy 366/

(…)

4. Centralny zamawiający wskazuje w ogłoszeniu o ustanowieniu dynamicznego systemu 
zakupów, czy z obsługiwanego przez niego dynamicznego systemu zakupów mogą 
korzystad inni zamawiający.

5. Centralny zamawiający może zawrzed umowę ramową, na mocy której zamawiający, o 
których mowa w ust. 1, będą uprawnieni do:
1) ponownego przeprowadzenia postępowania konkurencyjnego wśród 
wykonawców objętych tą umową i dokonania wyboru oferty najkorzystniejszej;
2) wskazania, którzy wykonawcy wśród wykonawców objętych tą umową będą 

realizowad składane przez nich zamówienie.

6. Zamawiający ponosi odpowiedzialnośd za wypełnienie obowiązków wynikających z 
ustawy w zakresie części postępowania, które przeprowadza samodzielnie, w 
szczególności:
1) za udzielanie zamówieo objętych dynamicznym systemem zakupów 
obsługiwanym przez centralnego zamawiającego;
2) za udzielenie zamówieo na podstawie umowy ramowej zawartej przez 
centralnego zamawiającego.



Rządowy projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieo publicznych oraz niektórych innych ustaw

/druk sejmowy 366/

Art. 15c. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego MOŻE, w
drodze uchwały:
1) wskazad albo powoład podmiot wykonujący zadania centralnego

zamawiającego, albo określid sposób powoływania takich podmiotów,

2) określid zakres działania tych podmiotów,

3) oznaczyd zamawiających zobowiązanych do nabywania określonych rodzajów
zamówieo od centralnego zamawiającego, udzielania zamówieo na
podstawie umowy ramowej zawartej przez centralnego zamawiającego lub
objętych dynamicznym systemem zakupów obsługiwanym przez centralnego
zamawiającego,

4) określid sposób współdziałania z centralnym zamawiającym

– mając na względzie zapewnienie większej efektywności, profesjonalizacji
udzielania zamówieo oraz zwiększenie konkurencji.



Rządowy projekt ustawy
o zmianie ustawy – Prawo zamówieo publicznych oraz niektórych innych ustaw

/druk sejmowy 366/

w art. 16:
a) uchyla się ust. 5,
b) dodaje się ust. 6 i 7 w brzmieniu:
„6. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia jest prowadzone w całości
w imieniu i na rzecz więcej niż jednego zamawiającego, wszyscy zamawiający
ponoszą odpowiedzialnośd za wypełnienie obowiązków wynikających z ustawy.
Przepis ma zastosowanie również w przypadku, gdy jeden z zamawiających
prowadzi postępowanie o udzielenie zamówienia, występując we własnym
imieniu i w imieniu pozostałych zamawiających.

7. Jeżeli postępowanie o udzielenie zamówienia nie jest prowadzone w całości w
imieniu i na rzecz wszystkich zamawiających, każdy zamawiający ponosi
odpowiedzialnośd za wypełnienie swoich obowiązków wynikających z ustawy
w zakresie części postępowania, które prowadzi w swoim imieniu i na swoją
rzecz.”;



Centrum Usług Wspólnych

C
en

tr
u

m
 u

sł
u

g 
w
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h
skoncentrowanie w jednym miejscu 
wszystkich procesów obsługowych 

(księgowośd, finanse, informatyzacja)

oszczędności, optymalizacja procesów

specjalizacja personelu

wyeliminowanie powtarzania tych samych 
działao

ujednolicenie procedur obowiązujących 
w urzędzie

Źródło: prezentacja MAiC, Sprawne Paostwo – Sprawny Samorząd



Centrum Usług Wspólnych

Źródło: prezentacja MAiC, Centra usług wspólnych w samorządzie terytorialnym

Dlaczego to 
robimy? 

CUW są z 
powodzeniem 
stosowane w 

biznesie jak również 
w sferze publicznej 

edukacji. 

Samorządy chętnie 
korzystają ze 

wspólnej obsługi 
ekonomicznoadmini

stracyjnej szkół i 
placówek 

oświatowych(ponad 
46% wszystkich 
gmin utworzyły 

jednostki obsługi 
oświatowej) 

ponieważ generuje 
to oszczędności. 

Przywracamy 
możliwośd 

dostosowywania do 
uwarunkowao 

lokalnych 

Potencjalne korzyści 
JST z wdrożenia 

CUW - pomiędzy 
350 a 1 060 mln zł.



Centrum Usług Wspólnych

Źródło: PwC Centra Usług Wspólnych – Nowa jakośd w administracji samorządowej

Oszczędności

• Lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów

• Eliminacja dublujących się stanowisk

• Zmniejszenie kosztów operacyjnych

Poprawa jakości i efektywności 
procesów

• Zdolnośd do szybkiego i efektywnego wdrożenia 
najlepszych praktyk opartych na 
ustandaryzowanym podejściu

Harmonizacja

• Zwiększenie efektywności administracji poprzez 
koordynację podstawowych czynności

• Harmonizacja oraz standaryzacja przekazu 
informacji

Łatwośd zarządzania zmianą

• Zwiększony potencjał do kolejnych zmian w 
ramach organizacji dzięki zintegrowanemu 
środowisku

• Wprowadzenie specjalizacji jako sposobu 
zwiększenia efektywności i poprawy poziomu 
usług



Wstępna koncepcja 
utworzenia CUW

Analiza

Wstępna akceptacja 
koncepcji przez radę gminy

Powołanie zespołu ds. 
utworzenia CUW, którego 
skład uzależniony jest od 

przyjętej koncepcji i zakresu 
zadao CUW

Przygotowanie projektów 
niezbędnych dokumentów

Uchwała / 
uchwały 

rady gminy

Regulacje 
wewnętrzne

Organizacja CUW

Ewentualne modyfikacje 
dokumentów

Rozpoczęcie działalności 
przez CUW



ANALIZA

Zakres obsługi

Przedmiotowy

Podmiotowy
Rodzaj instytucji 

obsługiwanej

Zasięg terytorialny

Etapowanie

Korzyści i koszty

Harmonogram



Artykuł 9 ust. 1 dyrektywy Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r.
w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej należy
interpretować w ten sposób, że podmioty prawa publicznego, takie jak gminne
jednostki budżetowe będące przedmiotem postępowania głównego, nie mogą
być uznane za podatników podatku od wartości dodanej, ponieważ nie
spełniają kryterium samodzielności przewidzianego w tym przepisie.

Wyrok TSUE z dnia z dnia 29 września 2015 r. w sprawie C-276/14: 
Gmina Wrocław przeciwko Ministrowi Finansów 



W konsekwencji uznad należy, że samorządowe jednostki budżetowe nie posiadają
odrębności podatkowej na gruncie przepisów o VAT, zatem wszelkie czynności przez nie
dokonywane powinny byd rozliczane przez jednostkę samorządu terytorialnego, która je
utworzyła.

Mając na uwadze powyższe rozstrzygnięcie TSUE zakłada się obowiązkowe
„scentralizowanie” w samorządach rozliczeo w zakresie podatku VAT (ostateczny zakres tej
„centralizacji” zostanie przedstawiony po rozstrzygnięciu kwestii zakładów budżetowych
przez NSA w składzie 7 sędziów, w związku z postanowieniem NSA sygn. akt. I FSK 1725/14
z 17 marca 2015 r.).

 Aby zapewnid samorządom czas na przygotowanie się do nowego modelu rozliczeo, do
połowy 2016 r. nie będą kwestionowane rozliczenia dokonywane
z zastosowaniem obecnego modelu rozliczeo.

komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 29 września 2015 r.



Zakłada się, że „scentralizowanie” rozliczeo nastąpi „w przód”. Samorządy mogą jednak,
zgodnie z wyrokiem TSUE, podjąd decyzję o dokonaniu korekt rozliczeo (uwzględniając
model „scentralizowany) – nieobjętych przedawnieniem, przy czym – celem zachowania
zasady neutralności – korekty muszą zostad sporządzone w odniesieniu do całego
poprzedniego 5 letniego okresu nieobjętego przedawnieniem.

 Nie będzie możliwe sporządzanie korekt wybiórczych, tj. tylko za wybrane przez
samorządy okresy rozliczeniowe. Sporządzenie korekt musi obejmowad w szczególności:
skorygowanie wysokości deklarowanego obrotu, m.in. poprzez uwzględnienie obrotów
jednostek budżetowych dotychczas zwolnionych z VAT oraz zastosowanie w odliczeniach
podatku naliczonego zasad dotyczących tzw. prewspółczynnika.

komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 29 września 2015 r.



W związku z tym, że wyrok TSUE może skutkowad w niektórych przypadkach korzystania
przez samorządy z programów finansowanych ze środków unijnych zmianą
kwalifikowalności wydatków, Ministerstwo Finansów przewiduje brak konieczności zwrotu
tych środków od beneficjentów w przypadku braku korekty podatku naliczonego.
Szczegółowe zasady w tym zakresie zostaną przedstawione odrębnie.

komunikat Ministerstwa Finansów z dnia 29 września 2015 r.
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