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KIERUNKI I SKUTKI PRZEKSZTAŁCEŃ LOKALNEJ
GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI
W ŚWIETLE ZMIAN USTAWOWYCH
Streszczenie: Polska stanęła przed problemem dostosowania się do wymogów wspólnotowych w zakresie gospodarki odpadami. Proces ten wymusił zmiany w obowiązującym prawie, które znacząco wpłynęły na zakres funkcjonowania podmiotów realizujących zadania
z zakresu gospodarowania odpadami, a w szczególności odbioru odpadów komunalnych, prowadzenia instalacji do ich przetwarzania i składowania odpadów. W opracowaniu wskazano
na wybrane problemy związane z implementacją nowelizacji obowiązującego prawa w zakresie gospodarki i gospodarowania odpadami komunalnymi. Autorka zaprezentowała analizę
wpływu zmian prawnych na zasady prowadzenia przez gminy gospodarki odpadami.
Słowa kluczowe: gminy, przekształcenia własnościowe, gospodarowanie odpadami.
DOI: 10.15611/pn.2014.330.08

1. Wstęp
Problematyka gospodarowania odpadami komunalnymi nabiera szczególnego znaczenia, gdyż przed Polską stoi konieczność osiągnięcia zharmonizowanych norm
odzysku i recyklingu odpadów, które zostały ustalone aktami prawa wspólnotowego, i dostosowanie do wymogów stawianych przez Unię Europejską1.
Dostosowanie do prawa UE zmienia dotychczasowe otoczenie prawne i konkurencyjne tysięcy przedsiębiorców prowadzących działalność w sektorze gospodarki
odpadami. Zmianie uległy również zasady i warunki organizacji odbierania odpadów komunalnych od gospodarstw domowych.
Celem niniejszego opracowania jest wskazanie na wybrane problemy związane
z implementacją nowelizacji obowiązującego prawa w zakresie gospodarki i gospodarowania odpadami komunalnymi. W szczególności zostanie dokonana analiza
wpływu zmian prawnych na zasady prowadzenia przez gminy (jako podmioty zobligowane ustawowo) organizowania oraz nadzorowania gospodarowania odpadami,
a zwłaszcza do selektywnej zbiórki i ich przetwarzania.
1
Szerzej na ten temat w pozycjach: [Wladarz 2003; Sztando 2007, s. 248-259; Biegańska, Ciuła
2011, s. 51-60].
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2. Metodyka badań i przebieg procesu badawczego
W artykule zastosowano metodę opisową w celu ustalenia kierunków i skutków
zmian ustawowych, które wywołują zmiany w procesie gospodarowania odpadami
na poziomie gmin. Wykorzystano również analizę aktów prawnych w celu ustalenia
wpływu dokonanych zmian prawnych na sytuację podmiotów – uczestników procesu gospodarowania odpadami. W ocenie kierunków przekształceń lokalnej gospodarki odpadami wykorzystano literaturę przedmiotu, obowiązujące oraz wygasłe
akty prawne regulujące omawiany proces.
Artykuł jest uogólnieniem przeprowadzonego i wdrożonego przy współudziale
autorki przekształcenia własnościowego obejmującego zmianę formy organizacyjno-prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez podmiot będący jednostką
organizacyjną gminy. Dlatego jako podstawową wybrano metodę opisową.

3. Prawne uwarunkowania zmian
w gospodarowaniu odpadami komunalnymi
Dotychczasowe doświadczenia związane z implementacją ustawy o odpadach wskazują na konieczność dokonania oceny skutków zmian w lokalnej gospodarce odpadami komunalnymi [Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r.]. Zasadnicza zmiana dostosowawcza w zakresie organizacji gospodarki odpadami komunalnymi polega na
zwiększeniu zakresu kompetencji i zadań gmin w obszarze organizowania oraz nadzorowania gospodarowania odpadami, zwłaszcza zaś w zakresie zapewnienia selektywnej zbiórki i przetwarzania. Ustawodawca wprowadził również fundamentalne
zmiany, jeżeli chodzi o organizację gospodarowania odpadami, w szczególności
w zakresie selektywnej zbiórki i ich przetwarzania.
Zasadniczą konsekwencją dokonanych zmian jest zmiana stosunków rynkowych dotyczących podmiotów, a w szczególności przedsiębiorców zajmujących się
odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych. Zmianie uległy relacje rynkowe, kompetencje podmiotów dotyczące organizacji procesu i stanowienia cen, ale
również pozycja uczestników samego procesu gospodarki odpadami. Obowiązująca
do momentu zmian ustawowych bezpośrednia relacja pomiędzy gospodarstwami
domowymi (wytwarzającymi) i przedsiębiorcami (przetwarzającymi) została zastąpiona relacją gospodarstwo domowe – gmina – przedsiębiorca.
Gmina pełni w przedstawionej relacji rolę dominującą dzięki posiadanym kompetencjom ustawowym. Nie tylko analizuje stan gospodarki odpadami, ale też tworzy plany gospodarowania nimi, gdyż musi zapewnić osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi
metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania. Ważnym działaniem gminy jest również budowa, a następnie utrzymanie i eksploatacja własnych lub wspólnych z innymi gminami lub przedsiębiorcami instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania
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odpadów komunalnych albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urządzeń do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiębiorców. Przede wszystkim to gmina jest odpowiedzialna za
opracowanie i uchwalenie regulaminów utrzymania czystości i porządku, określenie
wysokości stawek za gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z ustaleniem
metody ich obliczania i zasadami ich ponoszenia. W gminach prowadzone są rejestry działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od gospodarstw domowych. Gminy odpowiadają również za tworzenie punktów selekTabela 1. Zestawienie skutków zmian przepisów prawnych dla przedsiębiorców prywatnych
i komunalnych
Konsekwencje dla przedsiębiorców
prywatnych
utrata rynku spowodowana przez
czynniki pozarynkowe
wzrost kosztów prowadzenia działalności
gospodarczej spowodowany wzrostem
kosztów transportu odpadów jedynie
do składowisk, które uzyskały status
regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych (RIPOK)
administracyjna bariera wejścia na
lokalny rynek odbioru odpadów
komunalnych z konkurencyjnym
w stosunku do zwycięzcy przetargu
produktem rynkowym
konieczność likwidacji działalności
lub jej ograniczenie spowodowane
zaostrzonymi przepisami ustawowymi
ograniczenie zatrudnienia/zwolnienia
pracowników

problem z uzyskaniem licencji,
koncesji, zezwoleń na działalność
(jeżeli postawione zostaną wymagania
posiadania zezwolenia na RIPOK)

Konsekwencje dla przedsiębiorców komunalnych
utrata rynku spowodowana przez czynniki pozarynkowe
wzrost kosztów prowadzenia działalności podmiotu
spowodowany wzrostem kosztów transportu odpadów
jedynie do składowisk, które uzyskały status RIPOK

dodatkowe koszty związane z udziałem
w postępowaniach przetargowych na odbiór odpadów
komunalnych (zwiększone ryzyko i niepewność
prowadzenia działalności)
konieczność likwidacji działalności związanej ze
składowaniem odpadów lub wzrost wydatków
związanych z koniecznością dostosowania dotychczas
prowadzonego składowiska do wymogów stawianych
RIPOK (koszty związane z uzyskaniem statusu RIPOK)
ograniczenie zatrudnienia/zwolnienia pracowników/
utrata statusu pracowników samorządowych
wzrost wydatków administracyjnych związanych
ze zmianą formy organizacyjnej prowadzenia
działalności (konieczność przekształcania zakładów
budżetowych w spółki prawa handlowego lub
powoływania(„wydzielania”) spółek z majątku
zakładów budżetowych zajmujących się odbiorem
odpadów komunalnych)
problem z uzyskaniem lub utrzymaniem licencji,
koncesji, zezwoleń na działalność w związku
z przekształceniami własnościowymi

Źródło: opracowanie własne na podstawie [Styś, Witwicki 2013, s. 12-13 oraz Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r. o odpadach].
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tywnego zbierania odpadów komunalnych [Ustawa z dnia 1 lipca 2011, art. 1, ust. 5
i 6].
Ważnym działaniem władczym (zapewniającym pozycję regulacyjną), jest przygotowanie i przeprowadzenie postępowań przetargowych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych. To daje gminom możliwość nie tylko prowadzenia
polityki wobec podmiotów (spółek) odbierających i przetwarzających odpady, ale
również oddziaływania na sam rynek. Ustawodawca ograniczył również prawo wyboru gospodarstwom domowym, które utraciły w tym procesie swoje znaczenie. Ich
rola została sprowadzona jedynie do podmiotów, które muszą podporządkować się
obowiązującemu prawu. Stały się podmiotami, za które decyzje podejmuje organ
gminy w zakresie wyboru podmiotu odbierającego odpady.
Wprowadzone zostały również zmiany w zakresie funkcjonowania przedsiębiorców na rynku odpadów komunalnych. Do 30 czerwca 2013 r. odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych w gminach zajmowały się podmioty o zróżnicowanej formule instytucjonalnej (samorządowe zakłady budżetowe2, spółki prawa
handlowego), zarówno podmioty podsektora samorządowego (przedsiębiorcy komunalni), jak i przedsiębiorstwa prywatne. Skutki zmian przepisów prawnych dla
przedsiębiorców prywatnych i komunalnych prezentuje zestawienie tabelaryczne
(tabela 1).
Z tabeli 1 wynika, że obydwa podmioty zostały dotknięte poważnymi, negatywnymi w ujęciu organizacyjnym, finansowym, a przede wszystkim gospodarczym,
skutkami zmian ustawowych. O ile przedsiębiorcy komunalni są powiązani z organem założycielskim w postaci organów gminnych, które zawsze będą preferowały je
jako uczestników procesu gospodarowania odpadami, o tyle przedsiębiorstwa prywatne tracą lub mogą stracić swój udział w rynku. W odniesieniu do ostatnich dwu
konsekwencji dla przedsiębiorców komunalnych ujętych w tabeli 1, warto zastanowić się, jakie kierunki działań powinny przyjąć organy gminy, aby dostosować się
do wprowadzonych zmian ustawowych.

4. Kierunki działań właścicielskich w zakresie docelowego modelu
    gospodarki odpadami
Konieczność przekształcenia zakładu budżetowego wynika bezpośrednio z art. 136
ustawy o odpadach [Ustawa z dnia 12 grudnia 2012 r.], zgodnie z którym zarządzającym gminnym składowiskiem odpadów nie może być jednostka sektora finansów
publicznych3. Gmina, jako podmiot posiadający samodzielność prawną, może utworzyć podmiot niebędący jednostką sektora finansów publicznych w celu prowadzenia gminnego składowiska odpadów lub powierzyć wykonywanie praw i obowiązZwane dalej zakładami budżetowymi.
Samorządowy zakład budżetowy jest jednostką sektora finansów publicznych zgodnie z art. 9
pkt 4 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
2
3
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ków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów podmiotowi niebędącemu
jednostką sektora finansów publicznych na zasadach określonych w ustawie o gospodarce komunalnej [Ustawa z dnia 20 grudnia 1996 r.].
Zgodnie z art. 243 ustawy o odpadach, każda gmina została zobligowana do
podjęcia działań dostosowawczych do wymagań art. 136 o odpadach w ciągu roku
od dnia wejścia w życie tej ustawy, w sytuacji, kiedy w dniu wejścia w życie ustawy
o odpadach składowiskiem odpadów zarządzała gminna jednostka sektora finansów
publicznych. Termin ten upłynął 23.01.2014 r.
Rozpatrywane mogły być następujące warianty dokonania przekształcenia:
Pierwszy wariant – gmina nie zamierza tworzyć nowego podmiotu, ale chce
wnieść samorządowy zakład budżetowy jako zorganizowane przedsiębiorstwo do
spółki, której działalność jest powiązana z działalnością zakładu budżetowego (gospodarowanie odpadami komunalnymi). W tym wariancie gmina albo była właścicielem, albo musiała utworzyć spółkę prawa handlowego i objąć w niej udziały. Na
mocy odpowiednich uchwał rady gminy istnieje możliwość powierzenia wykonywania praw i obowiązków zarządzającego gminnym składowiskiem odpadów oraz
(RIPOK) spółce prawa handlowego, której właścicielem jest gmina.
Drugi wariant – przekształcenie zakładu budżetowego w spółkę prawa handlowego.
Trzeci wariant – likwidacja zakładu budżetowego oraz outsourcing usług, czyli
przejście wyłącznie na rynkowy system kontraktowania usług. Wymogiem jest to, że
partner będzie posiadać odpowiednie zezwolenia na świadczenie usług związanych
z zarządzaniem gminnym składowiskiem odpadów oraz (RIPOK) spółkę prawa handlowego, której właścicielem jest gmina.
Przedstawione trzy warianty posłużą do sformułowania modeli i w ich ramach
wariantów prowadzenia gospodarki odpadami. Analiza możliwych działań, które
mogą podjąć organy samorządu gminnego, narzucają dwa rozwiązania modelowe,
które bazują na outsourcingu usług publicznych4.
Pierwszy model oparty jest na wykorzystaniu podmiotu zależnego (spółki prawa
handlowego, której właścicielem jest gmina), który posiada lub nabędzie stosowne
licencje, koncesje i zezwolenia w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami. Gmina kreuje własną politykę, zasady i reguły gospodarki odpadami. Sprawuje pełną
kontrolę nad realizacją usług i realizacją polityki gospodarowania odpadami komunalnymi.
Drugi model opiera się na całkowitym i niepowiązanym z gminą outsourcingu.
Gmina jest podmiotem zlecającym wykonanie konkretnych usług, wytyczającym
politykę i zasady gospodarki odpadami, a podmiot zewnętrzny odpowiada jedynie
przed organami gminy z wywiązania się z kontraktu.
Obydwa modele mogą być realizowane dwuwariantowo. Pierwszy wariant
oznacza, że spółka prawa handlowego będzie dokonywać wyłącznie odbioru odpad4
Szersza charakterystyka podejścia outsourcingowego w usługach znajduje się w pozycjach [Dylewski, Filipiak 2005, s. 467-468; Zysnarski 2003, s. 16].
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ków komunalnych, a przyjęte odpady komunalne będzie następnie przewozić do
instalacji wskazanych przez samorząd gminy. Drugi wariant polega na wykorzystaniu RIPOK, której właścicielem jest spółka prawa handlowego lub też decyduje ona
o miejscu docelowym przekazywania odpadów.
Kluczowe dla procesu gospodarowania odpadami są uprawnienia do prowadzenia składowiska odpadów oraz RIPOK. Ważne jest posiadanie pozwoleń lub pozwolenia zintegrowanego, będących formą licencji na prowadzenie działalności opartej
na wykorzystaniu instalacji, które ze względu na rodzaj i skalę prowadzonej w niej
działalności mogą powodować zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych lub środowiskowych.
Należy podkreślić fakt, że prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi staje się niemożliwe bez licencji, koncesji i zezwoleń. Prowadzenie RIPOK i składowiska odpadów bez zezwolenia może się spotkać z reakcją organu nadzoru (wojewody), który może nałożyć stosowne sankcje ustawowe.

5. Wybrane skutki procedur dostosowawczych
w zakresie prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi
Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa organy gminy muszą kierować się
przepisami ustawy prawo zamówień publicznych w wyborze podmiotu, który będzie
prowadzić wyłącznie odbieranie odpadów komunalnych i będzie przekazywać je do
wskazanego przez gminę RIPOK lub też podmiot będzie odbierać odpady i samodzielnie decydować o przekazaniu do wybranego przez siebie RIPOK [Ustawa
z dnia 29 stycznia 2004 r.]. Problem dostosowawczy polega na prawidłowym zdefiniowaniu treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ), zasad przeprowadzania postępowania, kryteriów oceny złożonych ofert. Co oznacza, że należy
jasno zaznaczyć, czy zamawiający włącza, czy wyłącza usługi związane z RIPOK
z zamówienia.
Drugim newralgicznym i wysoce ryzykownym działaniem dostosowawczym
jest wybór sposobu dokonywania przekształcenia zakładu budżetowego w spółkę
prawa handlowego. W wyniku wniesienia aportem do już istniejącej spółki zakładu
budżetowego, jako zorganizowanego przedsiębiorstwa, nastąpi jego likwidacja
i tym samym wygaśnie między innymi pozwolenie zintegrowane. Bez tego pozwolenia kontynuacja działalności na dotychczasowych zasadach nie będzie możliwa.
Aby pozwolenie takie uzyskała spółka prawa handlowego, możliwe są następujące
ścieżki:
1. Organ stanowiący gminy dokonuje przekształcenia zakładu budżetowego
w spółkę prawa handlowego na mocy art. 16 ustawy o finansach publicznych. Organ
stanowiący gminy określa przeznaczenie mienia znajdującego się w użytkowaniu
likwidowanego zakładu budżetowego, co oznacza, że całość mienia zostanie wniesiona do nowej spółki. Należności i zobowiązania zakładu budżetowego likwidowanego w celu przekształcenia w inną formę organizacyjno-prawną przejmuje utwo-
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rzona jednostka, czyli spółka prawa handlowego. Proces ten jako całość jest
specyficzną formą przekształcenia – ma miejsce likwidacja tego podmiotu przy sukcesji pod tytułem ogólnym. Zachowana jest pełna ciągłość funkcjonowania zakładu
budżetowego, ale w nowej formie organizacyjno-prawnej ustawodawca wyraźnie
wskazuje, że w wyniku przekształcenia powstała spółka wstępuje we wszystkie prawa i obowiązki związane z działalnością likwidowanego zakładu budżetowego5.
2. Po likwidacji i wniesieniu aportem zakładu budżetowego do innej spółki składany jest wniosek o wydanie pozwolenia zintegrowanego i ewentualnie innych
pozwoleń ze względu na brak sukcesji uniwersalnej w oparciu o standardowe procedury ustawowe. Rozwiązanie to niesie z sobą ryzyko strat z tytułu przerwy w prowadzeniu działalności z powodu utraty uprawnień, w tym pozwolenia zintegrowanego.
3. Przed rozpoczęciem procesu likwidacji zakład budżetowy może zostać powierzony (najem lub dzierżawa) spółce prawa handlowego w oparciu o przeprowadzone
postępowanie przetargowe6, co umożliwi spółce wystąpienie do urzędu marszałkowskiego z wnioskiem o przeniesienie praw i obowiązków wynikających z pozwolenia zintegrowanego.
Najmniej ryzykowne i praktycznie niosące z sobą skutki finansowe (np. wycena
majątku zakładu budżetowego, kosztowny proces przekształcenia), organizacyjne
(np. zmiana zasad funkcjonowania), proefektywnościowe (np. przejście podmiotu
na funkcjonowanie na zasadach rynkowych) jest rozwiązanie pierwsze, gdyż nie
wystąpią problemy związane z koniecznością zaprzestania działalności na skutek
braku pozwolenia zintegrowanego.
Rozwiązania drugie i trzecie są najbardziej ryzykowne i brzemienne w negatywne skutki. Następstwem procesu przekształceń własnościowych mogą być ryzyka:
finansowe, utraty płynności finansowej, prawne, ciągłości działania czy też zarządzania (w tym kadrowe). Największy problem będzie stanowić wybór trzeciego
z wymienionych rozwiązań. Gdyż może być ono sprzeczne z art. 3 ust. 2 ustawy
o gospodarce komunalnej, zgodnie z którym: jeżeli do prowadzenia danego rodzaju
działalności, na podstawie innych ustaw, jest wymagane uzyskanie zezwolenia, jednostki samorządu terytorialnego mogą powierzyć wykonywanie zadań wyłącznie
podmiotowi posiadającemu wymagane zezwolenie (pozwolenie zintegrowane). Ta
sytuacja, jeżeli zaistnieje literalnie, uniemożliwi prowadzenie działalności gospodarczej.
Rozwiązanie to także niesie z sobą wysokie ryzyko nie tyle z powodu przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia zintegrowanego, ile raczej z
powodu braku możliwości określenia wyników postępowania przetargowego, które
musi odbyć się z zachowaniem warunków ustawy o gospodarce komunalnej w zakresie sposobu powierzenia zadania prowadzenia i eksploatacji składowiska odpadów oraz regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych.
5
6

Zgodne z sentencją wyroku NSA z dnia 19 lipca 2012 r., sygn. akt II FSK 2651/10.
Tryb musi być zgodny z art. 3 i 4 ustawy o gospodarce komunalnej.
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Do pozostałych skutków, które mogą wywołać szereg ryzyk, a w szczególności
ryzyko zaprzestania działalności, należy zaliczyć:
–– brak zgody organu stanowiącego gminy na zmianę sposobu realizacji zadania w
zakresie składowania i eksploatacji RIPOK,
–– brak zgody lub przeciągający się proces przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia zintegrowanego i pozostałych pozwoleń administracyjnych,
–– przeciągający się proces likwidacji zakładu budżetowego i wyodrębnienia go
jako zorganizowanej części przedsiębiorstwa, wynikający z problemów ze sporządzeniem bilansu zamknięcia,
–– opór pracowników związany z koniecznością przejścia do nowego zakładu pracy,
–– zastrzeżenia organu nadzoru w zakresie sposobu przekształcenia zakładu budżetowego lub sposobu powierzenia zadania w zakresie składowania i eksploatacji
regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych,
–– w przypadku wygaśnięcia pozwolenia zintegrowanego i nieuzyskania pozwolenia przez następcę prawnego (spółkę prawa handlowego): brak możliwości składowania odpadów oraz przetwarzania odpadów ze względu na wysokie kary finansowe, a ponadto konieczność transportu odpadów z terenu gminy do
najbliższego RIPOK.
Należy podkreślić, że nie są to jedyne skutki i ryzyka związane z dokonywaniem
przekształceń własnościowych. Należy wskazać na koszty i znikome korzyści społeczne związane z tym procesem, gdyż w ocenach społeczeństwa dotychczasowy
system był sprawniejszy i tańszy. Ale czy rzeczywiście był tańszy i sprawniejszy –
za wcześnie orzekać.

6. Wnioski
Przeprowadzenie procesu dostosowania do prawa wspólnotowego w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi zostało ustawowo wyznaczone na jeden rok. Dzisiaj można wskazać na podstawie praktyki, że był to niewystarczający czas. Gminy
nie były w stanie dobrze przygotować się do procesu przekształceń własnościowych.
Pojawiło się szereg barier organizacyjnych, a problemy te wynikały przede wszystkim z krótkiego czasu, jaki ustawodawca dał na dokonanie przekształceń (problem
przedłużających się czynności formalnoprawnych).
Pojawiał się też problem wyłonienia podmiotu, który będzie realizować zadania
z zakresu odbioru lub odbioru i przetwarzania odpadów. Podmioty, walcząc o udział
w rynku odpadów, wykorzystywały zapisy ustawy Prawo zamówień publicznych i
często niezasadnie oprotestowywały dokonywane przez komisje przetargowe wybory. Były też błędy w formułowaniu SWIZ.
Największym problemem było uzyskanie zintegrowanego pozwolenia. Często,
chcąc zdobyć korzystniejsze rozwiązania podatkowe, zapominano o konieczności
posiadania lub wystąpienia o zintegrowane pozwolenie.
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Nie należy zapominać o kwestiach ryzyka politycznego. Błędy i niedociągnięcia
w procesie dostosowawczym były i będą przedmiotem dyskusji politycznych oraz zostaną wykorzystane w przyszłych kampaniach wyborczych do władz samorządowych.
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DIRECTIONS AND CONSEQUENCES
OF THE TRANSFORMATION OF LOCAL ECONOMY
OF MUNICIPAL WASTE IN THE LIGHT OF CHANGES
IN THE LAWS
Summary: Poland faced the problem of adapting to the requirements of the Community in
the field of waste management. This process has forced a change in the binding law, which
significantly influenced the scope of the operation of the entities performing tasks in the field
of waste management, in particular municipal waste collection and operation of installations
for processing and storage of waste. The study identifies the selected problems related to the
implementation of amendments to existing legislation in the local economy and management
of waste. The author presented an analysis of the impact of legal changes on the rules of the
municipal waste management.
Keywords: municipalities, ownership transformations, waste management.
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