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Regulacje prawne

• Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień

publicznych

• Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach



DYNAMIKA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

• Etap przygotowawczy – oszacowanie, wybór trybu i

przygotowanie dokumentów postępowania przez

Zamawiającego

• Etap poprzedzający składanie ofert po opublikowaniu 

ogłoszenia o zamówieniu i dokumentów zamówienia

• Składanie ofert

• Badanie i ocena ofert 

• Wybór oferty najkorzystniejszej

• Etap po wyborze oferty najkorzystniejszej a przed 

zawarciem umowy

→ REALIZACJA ZAMÓWIENIA



UCPG

• Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

określa m.in. warunki wykonywania działalności w

zakresie odbierania odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych

odpadów.

• Przepis art. 1a UCPG

W sprawach dotyczących postępowania z odpadami

komunalnymi w zakresie nieuregulowanym w niniejszej

ustawie stosuje się przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2020 r. poz. 797, 875 i 2361).



UCPG

• Art.  6c UCPG

1. Gminy są obowiązane do zorganizowania odbierania

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

na których zamieszkują mieszkańcy.

2. Rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt

prawa miejscowego, postanowić o odbieraniu

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają

odpady komunalne.



Obowiązek przeprowadzenia postępowania 

w trybie ustawy PZP

• Art. 6d ust. 1 UCPG

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić

zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od

właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 6c, albo zamówienia

publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.

• Art. 6c ust. 2a UCPG

W przypadku gdy rada gminy w drodze uchwały, o której mowa w ust.

2, postanowi o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, wójt, burmistrz

lub prezydent miasta jest obowiązany udzielić zamówienia publicznego

w trybie przetargu zorganizowanego na podstawie przepisów ustawy z

dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych na odbieranie

odpadów komunalnych od właścicieli tych nieruchomości.



Nieruchomości zamieszkałe

• Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na

odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów

komunalnych w trybach konkurencyjnych

• Możliwość zastosowania trybów niekonkurencyjnych w

sytuacji gdy spełnione są ustawowe przesłanki

określonego trybu, w tym zamówienie z wolnej ręki na

podstawie art. 12 ust. 1 pkt 12 PZP (tzw. in-house)



• Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może udzielić 

zamówienia publicznego w trybie przetargu łącznie na 

odbieranie odpadów z nieruchomości zamieszkałych i 

niezamieszkałych



Zagospodarowanie odpadów

• Zagospodarowanie odpadów może odbywać się we

własnych instalacjach gminnych, w instalacjach

będących przedmiotem partnerstwa publiczno-

prawnego lub może zostać powierzone w drodze

zamówienia publicznego

• Ustawodawca nie przewidział w UCPG szczegółowej 

regulacji dotyczącej przetargu w przedmiocie 

obejmującym wyłącznie zagospodarowanie odpadów



Zagospodarowanie odpadów komunalnych

• Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na odbiór i

zagospodarowanie odpadów

• Postępowanie o udzielenie zamówienia na samo zagospodarowanie

odpadów

• Powierzenie realizacji obowiązku zagospodarowania w trybie art. 3

ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej

samorządowemu zakładowi budżetowemu lub komunalnej spółce

prawa handlowego

→ Umowa spółki

→ Uchwała rady gminy o w sprawie powierzenia spółce komunalnej

wykonywania zadań własnych Gminy i umowa wykonawcza



Porozumienia międzygminne

• Wyrok KIO z 20.12.2021 r., KIO 3561/21

Zamawiający - Gmina Ruja od wielu lat realizuje zadanie własne w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów

poprzez ogłaszanie postępowania przetargowego na odbiór i transport odpadów i zobowiązywania wybranego

wykonawcę do przekazywania ich do instalacji zagospodarowującej odpady wskazanej przez Miasto i Gminę Legnica.

W tym zakresie strony zawarły w dniu 2 grudnia 2011 roku Umowę o świadczenie usług publicznych, która była

wielokrotnie aneksowana - w br. był to aneks nr 11. W dokumentacji postępowania w zał. nr 1 do SWZ - OPZ oraz

Ogłoszeniu o wszczęciu postępowania zamawiający w sekcji IV p 4.2.2. podał - transport wszystkich odebranych

odpadów komunalnych winien być dokonany do Zakładu Zagospodarowania Odpadów zlokalizowanego przy ul.

Rzeszotarskiej w Legnicy, prowadzonej przez Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. z siedzibą

przy ul. Nowodworskiej 60, 59- 220 Legnica. W treści wskazanego Porozumienia z dnia 10 czerwca 2021 roku strony, tj.

Gmina Ruja (dalej określana także jako "Gmina") i Gmina Legnica ustaliły, że przedmiotem Porozumienia jest

przekazanie przez Gminę na rzecz Legnicy zadań własnych obejmujących między innymi przyjmowanie i

zagospodarowanie odpadów komunalnych, wytworzonych na terenie Gminy i odebranych z terenu Gminy. Zadania

związane z odbiorem i transportem odpadów komunalnych pozostają poza zakresem Porozumienia, a tym samym nie

są tam uregulowane. Następnie w pkt 4 ustalono, że Legnica samodzielnie dokona wyboru sposobów realizacji

przyjętych na siebie zadań zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a Gmina Ruja nie będzie uprawniona do ich

wiążącego zatwierdzania lub kwestionowania. Nadto w pkt 5, ustalono, iż w okresie obowiązywania Porozumienia

Gmina nie będzie wykonywała zadań przekazanych Porozumieniem.

(…) Izba nie znajduje jakichkolwiek podstaw prawnych do przyjęcia stanowiska zamawiającego, że Gminy w ramach

Porozumienia mogą wyłączyć w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych w Gminie

przepisy ustawy Pzp i przekazać innej Gminie te zadania, jako jej zadanie własne w trybie bezprzetargowym,



Stosowanie PZP

• Ustawa Pzp w sposób pełny i kompletny reguluje

sytuacje, kiedy w danym stanie faktycznym przepisów

ustawy Pzp się nie stosuje

• Aby podmiot zobowiązany do stosowania przepisów

ustawy Pzp mógł odstąpić od stosowania ustawy to

winien najpierw ustalić i wskazać przepis Pzp

zezwalający na takie odstąpienie.



IN-HOUSE art. 214 ust. 1 pkt 11 PZP

Zamówienie udzielane jest przez zamawiającego, o którym mowa w art. 4 i art. 5 

ust. 1 pkt 1, 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 zadań 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.



WARUNKI Z ART. 12 DYREKTYWY 2014/24/UE W 

SPRAWIE ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 

Zamówienie publiczne udzielone przez instytucję zamawiającą osobie prawa prywatnego

lub publicznego nie jest objęte zakresem stosowania niniejszej dyrektywy, jeżeli spełnione są

wszystkie następujące warunki:

a) instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną do kontroli,

jaką sprawuje nad własnymi jednostkami;

b) ponad 80 % działalności kontrolowanej osoby prawnej jest prowadzone w ramach

wykonywania zadań powierzonych jej przez instytucję zamawiającą sprawującą kontrolę lub

przez inne osoby prawne kontrolowane przez tę instytucję zamawiającą; oraz

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

wyjątkiem form udziału kapitału prywatnego o charakterze niekontrolującym i

nieblokującym, wymaganych na mocy krajowych przepisów ustawowych, zgodnie z

Traktatami, oraz nie wywierających decydującego wpływu na kontrolowaną osobę prawną.

Uznaje się, że instytucja zamawiająca sprawuje nad daną osobą prawną kontrolę podobną 

do kontroli, jaką sprawuje nad własnymi jednostkami w rozumieniu akapitu pierwszego lit. a), 

jeżeli wywiera decydujący wpływ zarówno na cele strategiczne, jak i na istotne decyzje 

kontrolowanej osoby prawnej. Kontrolę tę może sprawować także inna osoba prawna, która 

sama jest kontrolowana w ten sam sposób przez instytucję zamawiającą.



IN-HOUSE

KIO 2138/21 wyrok KIO z dnia 10.09.2021 r.

Możliwość udzielenia zamówienia z wolnej ręki jest jednym z wyjątków

od zasady prymatu trybów konkurencyjnych, do których odsyła przepis

art. 10 ust. 2 pzp, a który jednocześnie stanowi, że takamożliwość istnieje

tylko w przypadkach wskazanych w ustawie. Dla możliwości udzielenia

zamówienia tzw. in-house konieczne jest łączne spełnienie ustawowych

przesłanek, opisanych m.in. w art. 67 ust. 1 pkt 12 pzp, ale zarazem ich

spełnienie jest wystarczające, aby zamawiający mógł skorzystać z
wyboru tego trybu udzielenia zamówienia. Ustawodawca nie wymaga

bowiem spełnienia żadnych dodatkowych przesłanek, oprócz tych

wymienionych w powołanym powyżej przepisie ustawy.



IN-HOUSE

• Stanowisko, że z obowiązujących przepisów prawa nie

wynika, aby dla udzielenia zamówienia in-house

konieczne było spełnienie innych przesłanek, niż wprost

wymienione w art. 67 ust. 1 pkt 12 p.z.p. czy na gruncie

art. 214 p.z.p. z 11 września 2019 roku wyrażone zostało:

→ wyrok KIO 4.10.2019 r., KIO 1842/19

→ wyrok KIO z 16.12.2020 r., KIO 3069/20

→ wyrok KIO z 22.10.2021 r. KIO 731/21; KIO 747/21



IN-HOUSE

KIO 950/20 - wyrok KIO z dnia 24-06-2020

(…) to na zamawiającym spoczywa obowiązek wykazania istnienia przesłanek do

zastosowania trybu zamówienia z wolnej ręki, a wykazanie to i zastosowanie trybu

niekonkurencyjnego, jako odstępstwo od zasady udzielania zamówień w trybach

konkurencyjnych, nie może budzić żadnych wątpliwości. Obowiązek publikacji ogłoszenia o

zamiarze zawarcia umowy w trybie zamówienia z wolnej ręki, ma na celu umożliwienie innym

podmiotom dokonania oceny, czy faktycznie istnieją podstawy do udzielenia zamówienia w

trybie in-house. Zobowiązując zamawiającego do zamieszczenia takiej informacji

ustawodawca zapewnił ochronę zasady konkurencji i przejrzystości, a potencjalnym

wykonawcom dał możliwość zweryfikowania spełniania m.in. przesłanek z art. 67 ust. 1 pkt 12

ustawy - Prawo zamówień publicznych, którzy w przypadku przekonania, że brak jest podstaw

do udzielenia zamówienia in-house w oparciu o ten przepis mają prawo wnieść odwołanie i

w takim kontekście przedmiotowe odwołanie jest rozpoznawane przez Izbę.



IN-HOUSE

KIO 1842/19, wyrok KIO z dnia 4.10.2019 r.

Do działalności dotyczącej wykonywania zadań powierzonych należy zaliczyć działalność

polegającą na realizowaniu w imieniu gminy jej zadań własnych, przy czym podkreślić

trzeba, że nie należy ograniczać pojęcia zadania powierzonego wyłącznie do zadań

własnych jednostki samorządu terytorialnego, podobnie jak nie jest zasadne ograniczanie

powierzenia zadań wyłącznie do sytuacji ich przekazania w drodze aktu utworzenia danej

osoby prawnej. Istotne jest, aby działalność kontrolowanej osoby prawnej była działalnością

ściśle związaną z konkretnym poleceniem zamawiającego, który tę osobę kontroluje i nie

miała charakteru komercyjnego. Okoliczność w jakiej formie następuje powierzenie zadań

do realizacji (czy to w trybie określonym ustawą o gospodarce komunalnej czy np. poprzez

zawarcie umów powierzenia zadań) ma znaczenie drugorzędne - wybór formy zlecenia

zadań leży w gestii zamawiającego i może podlegać ewentualnym ograniczeniom

wynikającym z właściwych przepisów prawa, które zamawiający zobowiązany jest stosować.



Art. 6d ust 4 UCPG

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta w przypadku sporządzania 

dokumentów zamówienia określa w nich w szczególności:

1) wymogi dotyczące przekazywania odebranych

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do

instalacji komunalnych;

2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie

od właścicieli nieruchomości;

3) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony

środowiska;

4) obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z

działalnością objętą zamówieniem;



Art. 6d ust. 4 UCPG – c.d.

4a) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia

nieselektywnego zbierania odpadów;

5) instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany

przekazać odebrane odpady - w przypadku udzielania zamówienia publicznego

na odbieranie odpadów od właścicieli nieruchomości lub zobowiązuje do

wskazania takich instalacji w ofercie - w przypadku udzielania zamówienia

publicznego na odbieranie i zagospodarowywanie tych odpadów; w przypadku

niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest

wskazanie podmiotu zbierającego te odpady;

6) szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady

komunalne od właścicieli nieruchomości;

7) obowiązek zagospodarowania odpadów komunalnych zgodnie z hierarchią

sposobów postępowania z odpadami.



Art. 6f ust. 1a UCPG

Umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w części dotyczącej odbierania odpadów określa w szczególności:

1) wymogi dotyczące przekazywania odebranych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów 

komunalnych do instalacji komunalnych;

2) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości;

3) standard sanitarny wykonywania usług oraz ochrony środowiska;

4) obowiązek prowadzenia dokumentacji związanej z działalnością objętą zamówieniem;

5) instalacje, w szczególności instalacje komunalne, do których podmiot odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości jest obowiązany przekazać odebrane odpady komunalne; w przypadku 

niewielkich ilości odebranych odpadów selektywnie zbieranych możliwe jest wskazanie podmiotu 

zbierającego te odpady;

6) szczegółowe wymagania stawiane przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości;

7) szczegółowy sposób postępowania w przypadku stwierdzenia nieselektywnego zbierania odpadów.



Co w przypadku zaniechania zobowiązania 

wykonawców do wskazania w ofercie 

instalacji po terminie składania ofert?

• Sprzeczne orzecznictwo KIO w tym zakresie

→ Przesłanka do unieważnienia postępowania na 

podstawie art. 255 pkt 6 p.z.p 

Wyrok KIO z 9.10.2020 r., KIO 2348/20

→ Nie zachodzą podstawy do unieważnienia 

postępowania

Wyrok KIO z 27.12.2021 r., KIO 3596/21



Wyrok KIO z 9.10.2020 r., KIO 2348/20

Izba stanęła na stanowisku, że nie można lekceważyć wymogu zawartego w treści art. 6d

ust. 4 pkt 5 u.c.p.g. Po pierwsze jest to obowiązek wynikający z ustawy i jeśli

ustawodawca uznał informację dotyczącą podania w ofercie instalacji w przypadku

zamówień na odbiór i zagospodarowanie odpadów na tyle istotną, że zobowiązał

zamawiającego do wskazania w SIWZ, aby wykonawcy ją podawali, to nie ma żadnych

podstaw do zakwestionowania czy pominięcia tego wymogu. Po drugie treść tego przepisu

jest jasna, jednoznaczna i nie może budzić żadnych wątpliwości. Po trzecie przepis ten

należy potraktować jako lex specialis względem przepisów Pzp i w związku z tym jest to

kolejny obowiązek jaki ustawodawca nakłada na zamawiającego. Tym samym w wyniku

działań zamawiającego postępowanie zostało obarczone wadą, ponieważ nie

zobowiązał on w SIWZ wykonawców do wskazania w ofercie instalacji, do których podmiot

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, będzie obowiązany

przekazać odebrane odpady. Dodatkowo przedmiotowa wada była niemożliwa do

usunięcia ponieważ – jak ustaliła Izba z okoliczności sprawy oraz stanowisk stron –

powstała od dnia opublikowania postępowania i została ujawniona już po upływie terminu

składania ofert.



Wyrok KIO z 27.12.2021 r., KIO 3596/21

Zamawiający, mimo że wymagał od wykonawców przekazania odpadów do

instalacji, co wynika z treści SWZ i załączników do SWZ, to nie zamieścił w

dokumentach zamówienia jednoznacznego obowiązku wskazania na etapie

składania ofert instalacji komunalnych, do których będą przekazywane odpady.

Wobec powyższego Zamawiający na etapie badania i oceny ofert, działając na

podstawie art. 223 ust. 1 ustawy Pzp, wezwał wykonawcę do złożenia wyjaśnień

treści oferty, w zakresie wskazania instalacji, do których Wykonawca będzie

przekazywał odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy

Grudziądz i taką informację otrzymał. Powstała wada została więc skorygowana.

Tymczasem wada skutkująca unieważnieniem postępowania musi mieć

charakter nieusuwalny. Obecnie obowiązujące przepisy nowej ustawy Pzp

ograniczają katalog podstaw do unieważnienia postępowania wyłącznie do

podstaw wskazanych w treści art. 457 ust. 1 ustawy Pzp. Tym samym ograniczona

została możliwość unieważnienia umowy wyłącznie do okoliczności

wymienionych enumeratywnie w art. 457 ust. 1 ustawy Pzp.



Warunki udziału w postępowaniu 

Art.  112  PZP

1. Zamawiający określa warunki udziału w postępowaniu w sposób

proporcjonalny do przedmiotu zamówienia oraz umożliwiający ocenę

zdolności wykonawcy do należytego wykonania zamówienia, w szczególności

wyrażając je jako minimalne poziomy zdolności.

Warunki udziału w postępowaniu ≠ warunki realizacji zamówienia



Warunki udziału w postępowaniu mogą 

dotyczyć:

1) zdolności do występowania w obrocie

gospodarczym

2) uprawnień do prowadzenia określonej działalności

gospodarczej lub zawodowej, o ile wynika to z

odrębnych przepisów

3) sytuacji ekonomicznej lub finansowej

4) zdolności technicznej lub zawodowej



Uprawnienia do prowadzenia określonej 

działalności gospodarczej lub zawodowej  

• Wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie określonej Gminy, o którym 

mowaw art. 9c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach

→Spory dotyczące zakresu weryfikacji wpisu wykonawcy do 

rdr

→ Zależy od tego, jak określone zostało to w SWZ



Wpis do rdr

W wyroku z dnia 23 stycznia 2019 r., sygn. akt: KIO 42/19, Izba przyjęła, że w sytuacji gdy
Zamawiający wymaga od wykonawcy posiadania wpisu do rejestru działalności
regulowanej w zakresie wszystkich odpadów wymienionych w opisie przedmiotu zamówienia,
to powinien w specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokładnie opisać swój wymóg,
czyli w tym wypadku zawrzeć sformułowanie typu „w zakresie odpadów objętych
przedmiotem zamówienia”, „w zakresie odpadów wymienionych w punkcie 3.1. specyfikacji
istotnych warunków zamówienia”, gdyż to zamawiający muszą sformułować swoje
wymagania, a nie wykonawcy się ich domyślać.

W wyroku z dnia 22 lutego 2021 r., sygn. akt: KIO 312/21, Izba uznała, że istotne znaczenie dla
możliwości wykluczenia wykonawcy z uwagi na niespełnienie warunków udziału w
postępowaniu ma sposób sformułowania warunków udziału w postępowaniu przez
Zamawiającego. Jeżeli w SIWZ brak odniesienia do oczekiwanego zakresu wpisu do rejestru
działalności regulowanej, to zarzut zaniechania wykluczenia wykonawcy z postępowania i

uznania jego oferty za odrzuconą, nie może zostać uznany za zasadny.



BDO

• Wpis do Rejestru, o którym mowa w art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach

• Wpis do BDO, który zezwala Wykonawcy na transport odpadów zgodnie z zapisami

art. 24 ustawy o odpadach obejmujący kody odpadów→WSKAZAĆ KODY!

Marszałek województwa prowadzi rejestr podmiotów:

1) wprowadzających produkty,

2) wprowadzających produkty w opakowaniach,

3) prowadzących jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane

torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową, o której mowa w art.

40a ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami

opakowaniowymi gospodarujących odpadami

- zwany dalej "rejestrem".

→ UWAGA PAMIĘTAĆ, że po zmianie w posiadanej decyzji należy złożyć wniosek

aktualizacyjny w BDO w ciągu 30 dni



BDO 

Posiada aktualny wpisu do rejestru zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

prowadzonego zgodnie z art. 84 ustawy z dnia 01.09.2015 r. o zużytym sprzęcie

elektrycznym i elektronicznym

Art. 84 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym

Podmiot będący:

• 1) wprowadzającym sprzęt,

• 2) autoryzowanym przedstawicielem,

• 3) zbierającym zużyty sprzęt,

• 4) prowadzącym zakład przetwarzania,

• 5) prowadzącym działalność w zakresie recyklingu,

• 6) prowadzącym działalność w zakresie innych niż recykling procesów odzysku,

• 7) organizacją odzysku sprzętu elektrycznego i elektronicznego

• - podlega wpisowi do rejestru na zasadach i w trybie określonych w ustawie z dnia 14 

grudnia 2012 r. o odpadach.



Zezwolenie na zbieranie

Prawomocne zezwolenie na zbieranie odpadów przewidywanych do zbierania, o 

którym mowa w art. 41 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach na terenie 

bazy magazynowo – transportowej, o której mowa w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia 2013 r. 



POZIOMY RECYKLINGU

• Orzecznictwo KIO niekorzystne dla wykonawców jeżeli

chodzi o kwestie przerzucania odpowiedzialności przez

Zamawiających na wykonawców → kary umowne za

nieosiągnięcie poziomów recyklingu

– Wyrok z 21.08.2020 r., KIO 1543/20, KIO 1577/20, KIO 

1610/20, KIO 1611/20

– Wyrok z 25.01.2022, KIO 81/22



Dziękuję za uwagę!

W razie jakichkolwiek pytań, wątpliwości,

konsultacji, proszę o kontakt:

adwokat dr Anna Banaszewska

ECO LEGAL Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

tel. 509 857 574, e-mail: a.banaszewska@ecolegal.pl


