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Zapytanie
w sprawie regulowania przez gminy sposobu odbioru odpadów komunalnych
Jedna z firm, zajmujących się wywozem odpadów, zwróciła się do mnie z problemem,
który pojawił się w jej relacjach z samorządem. Chodzi o narzucanie firmie sposobu organizacji
wywozu odpadów komunalnych z osiedli. Gminy, realizując zadania wynikające z ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z dnia
28.11.2013 r., poz. 1399), prezentują różne podejście co do metody opróżniania pojemników.
Zwykle jednak nie ustanwiają nazbyt szczegółowych zasad, uznając, że jest to wewnętrzna sprawa
firm. Nie zawsze jednak tak jest, o czym świadczy następujący problem, dotyczący opróżniania
kontenerów KP-7.
Do wykonywania tej czynności firmy używają tzw. śmieciarek bezpylnych ze zgniotem,
posiadających hydrauliczne uchwyty do opróżniania wszystkich kontenerów, w tym KP-7.
Urządzenia są homologowane przez producenta. Jak zwracają uwagę firmy prowadzące
działalność wywozu odpadów, niektóre gminy mają zastrzeżenia co do opróżniania kontenera KP7 (dostosowanego do samodzielnego przewożenia samochodami ciężarowymi za pomocą
urządzenia hakowego) poza ich stałym miejscem.
Firma, która zgłosiła ten problem, ma następującą metodę opróżniania kontenerów KP-7 –
z osiedli (zwłaszcza tam, gdzie jest gęsta zabudowa). Otóż nie opróżnia ich na miejscu, ale dowozi
je do wybranego miejsca (uzgodnionego z administracją osiedla), najbliżej, jak to możliwe, ale i w
pewnej odległości od budynków mieszkalnych, gdzie stoi śmieciarka bezpylna ze gniotem o
pojemności 24 m3. Do niej tzw. samochody „hakowce” dowożą kontenery KP-7 z opadami
zmieszanymi z osiedla. Ponieważ zwykle kontenery nie są wypełnione w 100%, do śmieciarki
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mieści się zawartość nawet18-20 kontenerów KP-7. Metoda ta niczego nie zmienia w
harmonogramie odbioru odpadów, bowiem odpady są odbierane w ustalone dni zgodnie z planem
uzgodnionym z gminą. Z kolei śmieciarka po całkowitym wypełnieniu, udaje się każdego dnia do
właściwego RIPOK (Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych) w celu
przekazania odpadów. Zwykle jest to jeden kurs, czasami dwa w ciągu dnia. Gdyby nie stosować
tej metody, ale system bezpośredniego wywozu, to dziennie musiałoby się odbyć 18-20 kursów
samochodów do RIPOK. Skutek środowiskowy jest ewidentny (spaliny, zwiększanie ruchu na
drogach itd.), nie mówiąc o następstwach ekonomicznych.
Trzeba wyjaśnić, że warunek konkretnego sposobu opróżniania pojemników KP-7 nie był
ujęty w warunkach przetargu. (Inna kwestia, czy gdyby warunki przetargu go uwzględniały, to czy
wynikałby z ustawy, a więc czy byłby zgodnych z prawem?). Kwestia ta pojawiła się później, w
trakcie realizacji zadań.
Mając na względzie to, jak informuje firma, że opisana metoda uwzględnia zarazem
aspekty środowiskowe i ekonomiczne (nie trzeba kilkanaście razy jeździć przez miasto na
wysypisko, ale raz z zawartością kilkunastu kontenerów), uprzejmie proszę o wyjaśnienie:
1. Czy Gmina ma prawo kwestionować metodę opisaną powyżej, tj. niebezpośredniego
opróżniania pojemników KP-7, ale w nieodległym miejscu do śmieciarki
zgniatającej?
2. Czy Gmina ma prawo narzucać konkretne rozwiązania dotyczące organizacji
odbioru odpadów, np. takie, jak powyżej, jeżeli te, stosowane przez firmę
rozwiązania, nie zagrażają środowisku, są zgodne z przepisami, mają uzgodnienia
administracji osiedla (w wypadku odbioru z osiedli) itp.?
3. Czy opisana powyżej metoda odbioru odpadów przez opróżnianie pojemników KP-7
nie na miejscu, a tam, gdzie w danym dniu stacjonuje tzw. śmieciarka bezpylna ze
zgniotem, może być niezgodna z prawem, w tym zwłaszcza z ustawą o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach? Jeśli tak, to na mocy jakiego przepisu?
Z poważaniem
Dariusz Piontkowski
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