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               Warszawa, 11 kwietnia 2016r. 

KOMUNIKAT 

KRAJOWEJ IZBY GOSPODARKI ODPADAMI 

WS. OŚWIADCZENIA POLSKIEJ IZBY GOSPODARKI ODPADAMI Z DNIA 4 KWIETNIA 2016r. 

 

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami - organizacja samorządu gospodarczego zrzeszająca 125 
krajowych – rdzennie polskich przedsiębiorstw gospodarki odpadami głównie o kapitale 
samorządowym – nie zgadza się z opiniami wyrażonymi w oświadczeniu Polskiej Izby Gospodarki 
Odpadami z dnia 4 kwietnia 2016r.  i uważa je za bezpodstawne.  

Krajowa Izba Gospodarki Odpadami nie żąda likwidacji konkurencji i swych prywatnych konkurentów 
(jak podaje PIGO w swoim oświadczeniu), a opowiada się za umożliwieniem  samorządom gminnym 
stosowania metody in-house (powierzenie) w odniesieniu do udzielania zamówień w zakresie 
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych własnym podmiotom komunalnym w oparciu 
o stabilne podstawy prawne, jakie przewiduje nowelizacja Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, w zakresie przewidzianym 
powyższą Dyrektywą. Kraje Wspólnoty zobligowane są do wprowadzenia nowych przepisów do 
regulacji krajowych najpóźniej do 18 kwietnia 2016 roku.  

W Polsce brakuje rzetelnej, merytorycznej debaty na temat zamówień typu in house. Większość 
przebijających się w ostatnim czasie do mediów wypowiedzi jest mocno nacechowana emocjonalnie i 
nie ma uzasadnienia w rzeczywistości.  

Zdaniem Krajowej Izby Gospodarki Odpadami obecny system gospodarki odpadami komunalnymi 
wymaga uszczelnienia, gdyż wciąż na rynku funkcjonują nieetyczne przedsiębiorstwa i brak jest 
skutecznej kontroli. Bezprzetargowe zlecanie zadania własnego gminy, polegające na odbiorze i 
zagospodarowaniu odpadów jest zaś jak pokazują doświadczenia innych krajów europejskich obecnie 
najskuteczniejszym sposobem organizacji systemu gospodarki odpadami. W obecnie procedowanych 
nowelizacjach Prawa Zamówień Publicznych i ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
procedura ta pojawia się jako jeden z możliwych do wykorzystania trybów.  

Strona samorządowa i przedstawiciele sektora komunalnego walczą o dopuszczenie zamówień in 
house jako jeszcze jednej (nie jedynej) możliwości kreowania systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi. Ta strategia ma niezwykle korzystne znaczenie dla jakości realizacji zadania własnego 
gminy, a także dla rozwoju lokalnych społeczności. Jak pokazują liczne przykłady krajów, które stosują 
zamówienia in house w gospodarce odpadami komunalnymi, jest to najefektywniejszy sposób 
organizacji systemu, podlegający ponadto ścisłej kontroli zlecającego (obecnie odpowiedzialność jest 
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rozmyta na wielu uczestników łańcucha tworzenia wartości). Taki system gwarantuje skoncentrowanie 
na najważniejszych celach – poszanowaniu hierarchii postępowania z odpadami, dbałości o dobro 
środowiska naturalnego i społeczności lokalnych, dążeniu do optymalizacji procesów, a także 
możliwości wydłużenia czasu amortyzacji inwestycji na okres kilkunastu lat, co gwarantuje najwyższą 
jakość, bezpieczeństwo i ograniczenie zbędnych kosztów. Regulacje unijne nie narzucają żadnej 
gminie konkretnego rozwiązania i na takim samym stanowisku stoją przedstawiciele polskich gmin 
oraz środowisko przedsiębiorstw komunalnych zajmujących się gospodarką odpadami. W Polsce jest 
jednak grupa samorządów, które są gotowe wziąć pełną odpowiedzialność za realizację zadania 
własnego, zlecając je własnej spółce komunalnej, której kompetencje i doświadczenie są 
niepodważalne.  

Bardzo ważnym elementem jest kwestia finansowa. Przedsiębiorstwa prywatne, decydując się na 
zainwestowanie w określoną gałąź gospodarki szacują rentowność tego przedsięwzięcia. Żadne 
przedsiębiorstwo prywatne nie działa pro publico bono, co jasno wynika choćby z Kodeksu Spółek 
Handlowych. Powzięta inwestycja musi zatem przynosić zysk inwestorowi. Samorząd za 
pośrednictwem swoich spółek komunalnych może natomiast działać nie w celu osiągnięcia zysku, a 
wyłącznie w celu zapewnienia dostępu do usług publicznych lokalnym społecznościom. Jest to 
podstawowy argument przemawiający za umożliwieniem zainteresowanym gminom stosowania 
zamówień in house także w gospodarce odpadami komunalnymi. Zdaniem Ministerstwa Środowiska 
spółki komunalne nawet w warunkach konkurencji rynkowej wykonują swoje zadania związane z 
gospodarką odpadami taniej i skuteczniej.  

Warto podkreślić fakt, iż mechanizm in house nie wiąże się z zagrożeniem monopolizacji rynku, 
ponieważ spółki komunalne nie mogą wykraczać terytorialnie poza obszar gminy lub związku. 
Pozostanie przy obecnym modelu może natomiast doprowadzić do monopolizacji rynku. Jak 
wskazuje prof. Zbigniew Grzymała, SGH, po dwóch, trzech przetargach (czyli w perspektywie zaledwie 
kilku lat) mechanizmy rynkowe ustaną, nastąpi segmentacja rynku i jego stabilizacja, która skutkować 
będzie utworzeniem oligopolu, co może się skończyć pogorszeniem jakości usług i wzrostem cen, na 
który nikt nie będzie miał już wpływu. Rola gminy w kreowaniu systemu gospodarki odpadami jest 
zatem kluczowa – tylko rzeczywisty wpływ JST na realizację zadania własnego (czyli także związanego 
z utrzymaniem czystości i porządku) może zagwarantować jakość za rozsądną cenę.  

Mechanizm ten jest skutecznym narzędziem stosowanym w krajach wysoko rozwiniętych, tj. m.in. 
Szwecja, Dania czy Niemcy. Nieprawdą jest więc twierdzenie, jakoby w tych krajach nie 
funkcjonowały wcześniej mechanizmy rynkowe w gospodarce odpadami – Szwecja była wielokrotnie 
skarżona przez spółki prywatne i zawsze procesy wygrywała, ponieważ ochrona środowiska, a więc 
także należyte gospodarowanie odpadami, nie jest rynkiem a działalnością na rzecz lokalnych 
społeczności i ochrony ekosystemów.  

Przeciwnicy mechanizmu „In-house” zapominają także, że zastosowanie zapisów Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 
w krajach Unii zmierza do realizacji jednolitej polityki unijnej mającej na celu pozyskanie jak najlepszego 
efektu środowiskowego, co wpisuje się także do projektowanych przepisów Circular Economy Package 
(Gospodarka o obiegu zamkniętym), które niedługo staną się naszą rzeczywistością, a przy braku 
szczelnego systemu gospodarki odpadami realizacja tych przepisów będzie bardzo trudna. 

W dyskusji na temat „in-house” oponenci tego rozwiązania wciąż zapominają o tym, że spółki 
komunalne w gospodarce odpadami zostały powołane przez gminy w celu zaspokojenia potrzeb 
lokalnych społeczności. Zasady realizacji zadań gminnych za pośrednictwem spółek komunalnych 
reguluje ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej. Zgodnie z art. 9 tej ustawy, gminy 
dysponują uprawnieniem do powoływania i przystępowania do spółek kapitałowych oraz wybranych 
spółek osobowych. Jednocześnie, dopuszczalny przedmiot działalności tych spółek jest ściśle 



ograniczony i sprowadza się w praktyce do zakresu zadań własnych gminy, określonego w art. 7 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (oraz niektórych ustawach szczegółowych). Wobec 
powyższego uznajemy jako nieuzasadnione wyrażane przez niektóre środowiska obawy, iż w wyniku 
wprowadzenia trybu in-house do regulacji Prawa Zamówień Publicznych, samorządy gminne przejmą 
szereg lokalnych rynków, np. w zakresie działalności produkcyjnej czy budowlanej, ponieważ 
uregulowanie bezprzetargowego trybu zawierania umów pomiędzy gminą a jej spółką nie eliminuje 
wymogu konieczności przestrzegania reguł w zakresie prawnie dopuszczalnego przedmiotu działalności 
spółek gminnych. Podkreślić należy także, że to samorząd ponosi odpowiedzialność za realizację 
zadań związanych z gospodarką odpadami dlatego powinien mieć możliwość kreowania systemu 
według potrzeb lokalnej społeczności. W takim razie eliminacja lub zawężenie dopuszczalności 
stosowania trybu in-house w gospodarce odpadami stanowi systemową niespójność w kontekście 
rozwiązań obowiązujących  w zakresie innych zadań własnych gmin.  

Osadzenie systemu gospodarki odpadami na stabilnym rozwiązaniu, jakim jest in house nie spowoduje 
załamania rynku pracy. Odpady komunalne niezależnie od systemu są generowane przez 
konsumentów, co oznacza, że wdrożenie mechanizmu in house nie spowoduje ich zniknięcia. 
Dopuszczenie jeszcze jednego narzędzia kreacji systemu gospodarki odpadami nie oznacza 
masowego powstawania spółek komunalnych, a ułatwienie wykorzystania potencjału mienia 
komunalnego, w które zainwestowały samorządy. Wart podkreślenia jest fakt, iż  spółki samorządowe 
działają lokalnie i nie w każdej gminie, co oznacza, że nie ma zagrożenia nagłego wykluczenia sektora 
prywatnego. Ponad to w przypadku, gdy gmina zdecyduje się samodzielnie realizować zadanie własne 
musi dysponować wystarczającymi zasobami, także ludzkimi, by móc należycie się ze swoich 
obowiązków wywiązać.  

Dlatego też Krajowa Izba Gospodarki Odpadami opowiada się z całą stanowczością o umożliwienie 
samorządom gminnym stosowania metody in-house (powierzenie) w odniesieniu do udzielania 
zamówień w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych własnym podmiotom 
komunalnym w oparciu o stabilne podstawy prawne, jakie przewiduje nowelizacja Dyrektywy 
Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, 
w zakresie przewidzianym powyższą Dyrektywą. Kraje Wspólnoty zobligowane są do wprowadzenia 
nowych przepisów do regulacji krajowych najpóźniej do 18 kwietnia 2016 roku.  
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