
RRG.6232.4.39.2018              Pasym, dnia 20.08.2018 r.

 Informacja dla firm  i osób fizycznych świadczących usługi 
w zakresie prac remontowo-budowlanych

o przepisach prawnych w zakresie gospodarki odpadami 
powstającymi w wyniku wykonywanej usługi

    W związku z pojawiającymi się niejasnościami osób prowadzących działalność w zakresie usług 
remontowo-budowlanych, pragnę Państwa poinformować w zakresie zagospodarowania odpadów 
pochodzącychz wykonywanych usług:

1.  Wytwórcą odpadów powstających w wyniku świadczenia usług w zakresie budowy, rozbiórki, 
remontu obiektów, sprzątania, konserwacji, czy napraw jest podmiot, który świadczy usługę, chyba 
że umowa o świadczenie usługi stanowi inaczej (art.  3 ust.  1 pkt 32 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach [t.j. Dz.U. 2018, poz. 992 ze zm.]).

2.  Obecny  system  gospodarowania  odpadami  komunalnymi  nie  obejmuje m.in.  odpadów 
powstających  w  wyniku  świadczenia  tego  typu  usług.  Wykonawcy  usług  są  zobowiązani  do 
zagospodarowywania   odpadów  remontowo-budowlanych  poprzez  podmiot  odbierający  tego 
rodzaju  odpady.  Może  to  być  każdy  podmiot  posiadający  zezwolenie  na  zbieranie  i  transport 
odpadów czy tez  podmiot  wpisany do Rejestru działalności  regulowanej  w zakresie  odbierania 
odpadów  komunalnych  na  terenie  gminy  Pasym,  które  również 
zajmują  się  odbiorem  indywidualnym  odpadów  remontowo-budowlanych  od  firm 
(http://pasym.pl/2854,Wykazy-rejestry.html).

3.  Pracownicy  gminy  będą  systematycznie  weryfikować  podmioty  wykonujące  tego  typu 
działalność, m. in.  w związku z pojawiającymi się licznymi podrzuceniami odpadów remontowo-
budowlanych  do  pojemników  zbiorczych  na  rekreacjach,  wyrzucanych  w  różnych  miejscach 
na terenie gminy oraz przywożonych do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
w Pasymiu.

4.  Odpady remontowo-budowlane do 1m3/rok, które są odbierane w ramach obecnej  opłaty za 
gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  dotyczą  odpadów  pochodzących  z  drobnych  prac 
remontowych  prowadzonych  przez  mieszkańców  we  własnym  zakresie  nie  wymagających 
pozwolenia  na  budowę  ani  zgłoszenia  w  Starostwie  Powiatowym  w  Szczytnie.  Jeżeli  jest 
prowadzona  budowa,  przebudowa  lub  rozbiórka,  które  wymagają  stosownych  dokumentów 
budowlanych  to  powstające  odpady zagospodarowywuje,  zgodnie  z  ustawą  z  dnia  14  grudnia 
2012 r. o odpadach, wykonawca robót zatrudniony przez właściciela obiektu.

 Dodatkowo  informuję,  że  w  przypadku  wątpliwości  skąd  pochodzi  odpad  budowlany, 
upoważniony  pracownik  Urzędu  przeprowadzi  czynności  kontrolne  pod  wskazanym  adresem 
pochodzenia odpadu.

    Z poważaniem

  Burmistrz Miasta Pasym
    /-/ Cezary Łachmański


