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Szanowni Państwo 
 

W imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych przedstawiamy informację o wynikach kontroli 

koordynowanej przeprowadzonej przez regionalne izby obrachunkowe w zakresie dochodów z opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi i ich przeznaczenia w latach 2016 - 2017. 

Koordynatorem kontroli, w imieniu Krajowej Rady Regionalnych Izb Obrachunkowych, była Regionalna Izba 

Obrachunkowa w Szczecinie. 

Celem kontroli była ocena dochodów pozyskiwanych przez wybrane jednostki w poszczególnych województwach 

realizujące zadania w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz wydatków ponoszonych na funkcjonowanie 

tego systemu. W ramach oceny dochodów szczegółowej analizie poddano prawidłowość pobierania opłaty od 

właścicieli nieruchomości składających deklaracje lub takich, którym organ wykonawczy gminy określił wysokość 

zobowiązania z tego tytułu w wydanej decyzji, czynności podejmowane w celu weryfikacji danych zawartych  

w składanych deklaracjach, czynności zmierzających do wyegzekwowania od konkretnych właścicieli nieruchomości 

realizacji ciążącego na nich obowiązku oraz prawidłowość przeprowadzanych postępowań w przedmiocie udzielenia 

ulg w zapłacie opłaty polegających na umorzeniu, odroczeniu terminu zapłaty lub rozłożeniu zaległości na raty.  

Istotnym elementem kontroli było również zbadanie struktury wydatków ponoszonych na funkcjonowanie 

systemu gospodarowania odpadami oraz relacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami do wydatków 

ponoszonych na realizację tego zadania. Zgodnie z przyjętymi założeniami system gospodarowania odpadami 

komunalnymi zorganizowany przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania 

wysokości ponoszonej przez mieszkańców gmin opłaty na poziomie zabezpieczającym pokrycie wydatków na 

funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi lub dostosowania poziomu wydatków do 

osiąganych dochodów. 

W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań w zakresie gospodarowania odpadami określonych  

w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów 

prawa miejscowego, wykonują właściwe organy tego związku (odpowiednio zarząd i zgromadzenie), stąd kontrolą 

objęto zarówno jednostki samorządu terytorialnego jak i związki międzygminne prowadzące działalność w tym zakresie.  

Przeprowadzona w roku 2018 kontrola „Dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich 

przeznaczenie w latach 2016 - 2017” była swoistym dopełnieniem kontroli przeprowadzonej w roku 2016 „Przetargi na 

odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013–2015”. O ile czynności kontrolne prowadzone  

w ramach ostatniej z wymienionych kontroli koncentrowały się na stronie wydatkowej systemu, a w szczególności na 

prawidłowości przeprowadzonych przetargów, to głównym obszarem zainteresowania kontrolujących w 2018 r. była 

strona dochodowa systemu, prawidłowość pobierania opłat za gospodarowanie tymi odpadami, ich windykacja oraz 

udzielanie ulg w zapłacie tego zobowiązania. Podobnie jak w 2016 r. w trakcie kontroli przeprowadzonej w roku 2018 

zgromadzono również wiele informacji o wymiarze finansowym systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Ustalenia kontroli zostały również przedstawione w opracowanym przez Krajową Radę Regionalnych Izb 

Obrachunkowych Sprawozdaniu z działalności regionalnych izb obrachunkowych i wykonania budżetu przez jednostki 

samorządu terytorialnego w 2018 r., które zostało przekazane Sejmowi i Senatowi RP w czerwcu br. 

Wyniki kontroli wskazują, że w podstawowym obszarze badania, to jest w zakresie gromadzenia dochodów  

z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi kontrola nie ujawniła nieprawidłowości istotnych w 

wymiarze finansowym lub ciężarze gatunkowym. Stwierdzone nieprawidłowości nie odbiegają w zasadniczy sposób 

od nieprawidłowości stwierdzanych przy badaniu innych dochodów podatkowych. Niepokojący jest jednak fakt, że  

w większości jednostek występuje trwały niedobór dochodów z tytułu opłaty w stosunku do wydatków związanych  

z systemem gospodarowania odpadami. Jest to niespójne z założeniami ustawy, zgodnie z którymi gminy otrzymały 

zadanie publiczne wraz ze źródłem jego sfinansowania. 

Przekazując w Państwa ręce raport z kontroli wyrażamy przekonanie, że ustalenia zawarte w prezentowanym 

opracowaniu będą stanowić wiarygodne źródło informacji o dochodach z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i strukturze finansowanych z tych opłat wydatków na zagospodarowanie odpadów komunalnych oraz 

przyczynią się do poprawy rozwiązań legislacyjnych obowiązujących w tym zakresie. 
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1. Analiza stanu prawnego 
 

W sprawach dotyczących postępowania z odpadami komunalnymi gminy zobowiązane są do przestrzegania przepisów 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach1. Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą 

warunki niezbędne do ich utrzymania.  

W razie wykonywania przez związek międzygminny zadań w zakresie gospodarowania odpadami określonych w ustawie 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach prawa i obowiązki organów gminy, w tym uchwalanie aktów prawa miejscowego, 

wykonują właściwe organy tego związku2 (odpowiednio zarząd i zgromadzenie), stąd kontrolą objęto również związki 

międzygminne prowadzące działalność w tym zakresie. W dalszej części opracowania przez sformułowanie „organy gmin” 

rozumie się również właściwe organy związków komunalnych. 

Gmina jest zobligowana objąć systemem gospodarowania odpadami wszystkich właścicieli nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy na terenie gminy. Fakultatywnie, w drodze uchwały, rada gminy może postanowić o odbieraniu 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne3.  

Wykonując obowiązek pozbywania się zebranych odpadów komunalnych w przypadku nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy (nieobjętych systemem gospodarowania odpadami komunalnymi), ich właściciele są zobowiązani do 

zawarcia umowy na korzystanie z usług wykonywanych przez gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne, wpisanego do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych4. Rejestr takich umów prowadzony jest przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, właściwego ze względu 

na miejsce odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.5 

Gmina nadzoruje realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości. Ustanawia selektywne zbieranie odpadów komunalnych, obejmujące co najmniej następujące frakcje 

odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji6. 

Do zadań gminy należy również utworzenie co najmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych samodzielnie lub wspólnie z innymi gminami, w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców 

gminy. Ponadto gmina prowadzi działania informacyjne i edukacyjne w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych7. 

Na gminy został nałożony obowiązek udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo 

przyjęty8 informacji o: 

a) podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy, 

b) miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu 

danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania, 

c) punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych,  

d) terminach i punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych. 

Gmina jest zobowiązana do corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi w celu weryfikacji możliwości 

technicznych i organizacyjnych w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi.9 

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) jest zobowiązany udzielić zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych.10 

Rada gminy w drodze uchwały ustala wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jako iloczyn:  

a) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, lub 

b) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, lub 

c) powierzchni lokalu mieszkalnego  

oraz stawki opłaty określonej z uwzględnieniem wybranej metody ustalenia tej opłaty.11 

                                                                 
1  Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454). 
2  Art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.;  

Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.; Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) – dalej ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
3  Art. 6c ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
4  Art. 6 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
5  Art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
6  Art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
7  Art. 3 ust. 2 pkt 6 i pkt 8 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
8  Art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
9  Art. 9tb ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
10 Art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
11 Art. 6k ust. 1 w zw. z art. 6j ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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Uwzględniając konieczność zapewnienia prawidłowego obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ułatwienia składania deklaracji, w drodze uchwały, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

określa12: 

a) wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli 

nieruchomości,  

b) warunki i tryb składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej. 

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi dochód gminy, a w przypadku przejęcia przez związek 

międzygminny zadań gminy w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, opłata za gospodarowanie tymi odpadami 

stanowi dochód związku międzygminnego w całości lub w części odpowiednio do zakresu przejętych zadań.13 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi14, które obejmują: 

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych; 

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) obsługę administracyjną tego systemu; 

4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina może sfinansować również wydatki na15:  

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

2) usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania, 

3) wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowych i technicznym. 

W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina zapewnia właścicielom nieruchomości 

pozbywanie się wszystkich rodzajów odpadów komunalnych, przy czym rozumie się przez to odbieranie odpadów z terenu 

nieruchomości oraz przyjmowanie odpadów przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.16 

 
 
2. Cel i przedmiot kontroli 
 

W 2016 r. Regionalne Izby Obrachunkowe przeprowadziły kontrolę koordynowaną „Przetargi na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych w latach 2013 - 2015”. Kontrola przeprowadzona w roku 2018 jest swoistym dopełnieniem poprzedniej. 

O ile dwa lata temu czynności kontrolne koncentrowały się na stronie wydatkowej systemu, a w szczególności na prawidłowości 

przeprowadzonych przetargów, to głównym obszarem zainteresowania kontrolujących w 2018 r. była strona dochodowa 

systemu, prawidłowość pobierania opłat za gospodarowanie tymi odpadami, ich windykacja oraz udzielanie ulg w ich zapłacie. 

Podobnie jak dwa lata temu w trakcie kontroli zgromadzono również szereg informacji o wymiarze finansowym systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

W ramach kontroli koordynowanej zbadano prawidłowość pobierania opłaty od właścicieli nieruchomości składających 

deklaracje lub takich, którym organ wykonawczy gminy określił wysokość zobowiązania z tego tytułu w wydanej decyzji, 

czynności podejmowane w celu weryfikacji danych zawartych w składanych deklaracjach, czynności zmierzające do 

wyegzekwowania od konkretnych właścicieli nieruchomości realizacji ciążącego na nich obowiązku oraz prawidłowość 

przeprowadzanych postępowań w przedmiocie udzielenia ulg w zapłacie opłaty polegających na umorzeniu, odroczeniu 

terminu zapłaty lub rozłożeniu zaległości na raty. 

Istotnym elementem kontroli było również zbadanie struktury wydatków ponoszonych na funkcjonowanie systemu 

gospodarowania odpadami oraz relacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami do wydatków ponoszonych na 

realizację tego zadania. Zgodnie z przyjętymi założeniami system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany 

przez gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych przez 

mieszkańców gmin opłat na poziomie zabezpieczającym pokrycie wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi lub dostosowania poziomu wydatków do osiąganych dochodów.  

Kontrolę koordynowaną, która obejmowała lata 2016–2017, przeprowadzono we wszystkich województwach, w wybranych 

78 jednostkach. Badaniem objęto 70 jednostek samorządu terytorialnego, co stanowi 2,8% wszystkich gmin17 oraz osiem 

                                                                 
12 Art. 6n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
13 Art. 6r ust. 1 i ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
14 Art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
15 Art. 6r ust. 2a-2c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
16 Art. 6r ust. 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
17 Według danych GUS liczba gmin wyniosła 2 478 (2017 r.), www.bip.stat.gov.pl. 
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związków międzygminnych. Jeśli chodzi o przyjęty model gospodarowania odpadami to 55,0% spośród kontrolowanych 

jednostek (43 w 2016 r. i 42 w 2017 r.) nie objęło systemem gospodarowania odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne. Natomiast spośród gmin, które objęły systemem gospodarowania 

odpadami nieruchomości niezamieszkałe na których powstają odpady komunalne, większość stanowiły gminy miejskie. 

Zestawienie jednostek, z których zgromadzono dane w poszczególnych województwach z podziałem na ich rodzaj 

zawarto w tabeli nr 1. Szczegółowy wykaz jednostek objętych kontrolą ujęto w załączniku nr 1 do informacji. 

 
Tabela 1 Zestawienie jednostek objętych kontrolą 

Lp. 
Regionalna Izba 
Obrachunkowa 

Gmina 
Związek jst Razem 

miejska miejsko-wiejska wiejska 

1 Białystok 1 1 2 - 4 

2 Bydgoszcz 1 1 3 - 5 

3 Gdańsk 1 1 2 1 5 

4 Katowice 1 1 1 - 3 

5 Kielce - 1 4 1 6 

6 Kraków - 3 1 - 4 

7 Lublin - 1 4 1 6 

8 Łódź 1 1 2 - 4 

9 Olsztyn 1 1 1 1 4 

10 Opole 1 1 1 1 4 

11 Poznań - 3 2 - 5 

12 Rzeszów 2 2 1 - 5 

13 Szczecin 1 1 1 - 3 

14 Warszawa 5 2 2 1 10 

15 Wrocław - 4 1 1 6 

16 Zielona Góra - 2 1 1 4 

Razem 15 26 29 8 78 

Źródło: Opracowanie własne  

 

 

3. Dane o dochodach uzyskanych z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i ich przeznaczenie  

 

Na potrzeby kontroli jako dochody z tytułu wpływów z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przyjęto ujęte 

w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” dochody sklasyfikowane w paragrafie 0490 „Wpływy z innych 

lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego”, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie szczegółowej 

klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych18 oraz 

wpływy sklasyfikowane w paragrafach: 0640 „Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów 

upomnień”, 0690 „Wpływy z różnych opłat”, 0830 „Wpływy z usług”, 0910 „Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu 

podatków i opłat”, 0920 „Wpływy z pozostałych odsetek” oraz 0950 „Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów”.  

Po stronie wydatkowej rozróżniono wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe, które zostały sklasyfikowane w paragrafach: 

6050 „Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych”, 6060 „Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych”,  

6650 „Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo- 

-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” oraz 6010 „Wydatki 

na zakup i objęcie akcji”.  

W tabelach zaprezentowanych na kolejnych stronach informacji przedstawiono dochody uzyskane z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz poniesione w latach 2016 i 2017 wydatki ogółem, w tym bieżące i majątkowe, 

a także różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami we wszystkich jednostkach poddanych kontroli. 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
18 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów  

i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.). 
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Tabela 2 Zestawienie dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2016 r. (w zł) 
R

IO
 

Lp. 
Nazwa 

kontrolowanej 
jednostki 

Rodzaj 
jednostki 

Dochody 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 

w tym:  
Różnica 
między 

dochodami  
i wydatkami 

ogółem   

Sfinansowanie 
wydatków 
bieżących 
dochodami 

ogółem 

wydatki 
bieżące 

wydatki 
majątkowe 

B
ia

ły
st

ok
 

1 Sejny gmina (w) 354 414,07 332 776,11 332 776,11 - 21 637,96 21 637,96 

2 Augustów gmina (m) 4 904 717,84 3 956 187,63 3 956 187,63 - 948 530,21 948 530,21 

3 
Dąbrowa 

Białostocka 
gmina (m-w) 1 038 697,45 1 042 260,56 1 042 260,56 - -3 563,11 -3 563,11 

4 Raczki gmina (w) 494 186,40 464 448,75 464 448,75 - 29 737,65 29 737,65 

B
yd

go
sz

cz
 

5 Chełmno gmina (m) 2 531 298,62 2 473 915,96 2 473 915,96 - 57 382,66 57 382,66 

6 Chodecz gmina (m-w) 567 410,11 585 820,49 585 820,49 - -18 410,38 -18 410,38 

7 Osie gmina (w) 594 775,82 582 731,24 582 731,24 - 12 044,58 12 044,58 

8 Gąsawa gmina (w) 709 634,41 682 554,52 681 060,43 1 494,09 27 079,89 28 573,98 

9 Świekatowo gmina (w) 372 292,25 403 254,34 403 254,34 - -30 962,09 -30 962,09 

G
da

ńs
k 

10 Gniew gmina (m-w) 1 873 778,77 2 302 090,13 2 258 890,13 43 200,00 -428 311,36 -385 111,36 

11 Borzytuchom gmina (w) 255 877,93 255 960,00 255 960,00 - -82,07 -82,07 

12 Puck gmina (w) 2 482 099,20 2 026 929,84 2 026 929,84 - 455 169,36 455 169,36 

13 

Związek Gmin 
Wierzyca  

w Starogardzie 
Gdańskim 

związek jst 39 297 413,53 45 536 078,23 45 536 078,23 - -6 238 664,70 -6 238 664,70 

14 Łeba gmina (m) 807 891,59 861 936,04 861 936,04 - -54 044,45 -54 044,45 

K
at

ow
ic

e 15 
Czechowice-

Dziedzice 
gmina (m-w) 4 747 944,77 4 736 364,02 4 717 126,82 19 237,20 11 580,75 30 817,95 

16 Mikołów gmina (m) 7 573 516,98 8 592 290,49 8 591 431,89 858,60 -1 018 773,51 -1 017 914,91 

17 Olsztyn gmina (w) 588 380,69 589 175,85 554 177,93 34 997,92 -795,16 34 202,76 

K
ie

lc
e 

18 

Ekologiczny 
Związek Gmin 

Dorzecza 
Koprzywianki  

w Baćkowicach 

związek jst  5 606 560,15 5 958 470,83 5 878 670,83 79 800,00 -351 910,68 -272 110,68 

19 Łubnice gmina (w) 230 866,51 242 378,64 242 378,64 - -11 512,13 -11 512,13 

20 Opatów gmina (m-w) 1 033 390,93 1 131 971,45 1 131 971,45 - -98 580,52 -98 580,52 

21 Pacanów gmina (w) 359 927,63 377 225,59 377 225,59 - -17 297,96 -17 297,96 

22 Solec-Zdrój  gmina (w) 229 572,67 234 277,61 234 277,61 - -4 704,94 -4 704,94 

23 Nowy Korczyn gmina (w) 288 107,73 357 131,18 357 131,18 - -69 023,45 -69 023,45 

K
ra

kó
w

 

24 Kęty  gmina (m-w) 3 246 185,79 4 275 684,25 4 275 684,25 - -1 029 498,46 -1 029 498,46 

25 Korzenna gmina (w) 738 049,54 658 528,90 658 528,90 - 79 520,64 79 520,64 

26 Andrychów gmina (m-w) 3 774 419,85 3 984 424,58 3 984 424,58 - -210 004,73 -210 004,73 

27 Brzeszcze gmina (m-w) 2 034 688,44 2 072 426,98 2 072 426,98 - -37 738,54 -37 738,54 

Łó
dź

 

28 Sieradz gmina (w) 837 185,11 952 009,57 952 009,57 - -114 824,46 -114 824,46 

29 Zapolice gmina (w) 417 745,53 448 715,78 448 715,78 - -30 970,25 -30 970,25 

30 Wieluń gmina (w-m) 2 490 176,08 2 607 866,60 2 607 866,60 - -117 690,52 -117 690,52 

31 Łęczyca gmina (m) 1 408 340,25 1 611 907,03 1 611 907,03 - -203 566,78 -203 566,78 

Lu
bl

in
 

32 Kamionka gmina (w) 496 916,04 420 697,89 420 697,89 - 76 218,15 76 218,15 

33 Chodel gmina (w) 267 340,90 210 697,76 210 697,76 - 56 643,14 56 643,14 

34 Goraj gmina (w) 233 097,23 230 268,04 230 268,04 - 2 829,19 2 829,19 

35 Frampol gmina (m-w) 341 373,71 329 946,79 329 946,79 - 11 426,92 11 426,92 

36 Radzyń Podlaski gmina (w) 713 366,73 678 429,84 678 429,84 - 34 936,89 34 936,89 

37 

Związek 
Komunalny Gmin 

Ziemi 
Lubartowskiej  
w Lubartowie 

związek jst 4 000 595,09 4 237 632,86 4 237 632,86 - -237 037,77 -237 037,77 
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Tabela 2 (cd.) 

R
IO

 

Lp 
Nazwa 

kontrolowanej 
jednostki 

Rodzaj 
jednostki 

Dochody 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 

w tym:  
Różnica 
między 

dochodami  
i wydatkami 

ogółem   

Sfinansowanie 
wydatków 
bieżących 
dochodami 

ogółem 

wydatki 
bieżące 

wydatki 
majątkowe 

O
ls

zt
yn

 

38 
Lidzbark  

Warmiński 
gmina (m) 3 223 383,11 2 758 657,13 2 582 899,44 175 757,69 464 725,98 640 483,67 

39 Pasym gmina (m-w) 825 953,53 826 910,26 826 910,26 - -956,73 -956,73 

40 Purda gmina (w) 905 943,19 997 369,74 984 865,89 12 503,85 -91 426,55 -78 922,70 

41 

Związek Gmin 
Regionu 

Ostródzko-
Iławskiego 

„Czyste 
Środowisko”  
w Ostródzie 

związek jst 26 869 690,61 25 182 280,87 25 064 221,87 118 059,00 1 687 409,74 1 805 468,74 

O
po

le
 

42 Brzeg   gmina (m) 4 205 144,81 3 931 229,54 3 918 278,87 12 950,67 273 915,27 286 865,94 

43 Niemodlin  gmina (m-w)  1 314 045,84 1 337 667,28 1 337 667,28 - -23 621,44 -23 621,44 

44 Olszanka  gmina (w)  598 891,19 587 005,94 587 005,94 - 11 885,25 11 885,25 

45 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty Region” 
w Kędzierzynie 

Koźlu 

związek jst   20 429 344,80 22 793 003,38 19 669 068,65 3 123 934,73 -2 363 658,58 760 276,15 

P
oz

na
ń 

46 Kawęczyn gmina (w) 462 877,52 664 090,10 664 090,10 - -201 212,58 -201 212,58 

47 Łubowo gmina (w) 712 598,58 748 305,07 748 305,07 - -35 706,49 -35 706,49 

48 Nowy Tomyśl gmina (m-w) 2 419 072,71 2 252 429,86 2 252 429,86 - 166 642,85 166 642,85 

49 Opatówek gmina (m-w) 866 454,63 735 129,11 729 129,11 6 000,00 131 325,52 137 325,52 

50 Trzemeszno gmina (m-w) 1 324 268,11 1 696 115,58 1 696 115,58 - -371 847,47 -371 847,47 

R
ze

sz
ów

 

51 Dębica gmina (w) 1 245 540,43 1 266 271,89 1 241 271,89 25 000,00 -20 731,46 4 268,54 

52 Cieszanów gmina (m-w) 493 948,91 430 611,02 430 611,02 - 63 337,89 63 337,89 

53 
Sędziszów 
Małopolski 

gmina (m-w) 1 538 598,15 1 624 288,29 1 624 288,29 - -85 690,14 -85 690,14 

54 Leżajsk gmina (m) 1 594 767,24 1 586 400,41 1 586 400,41 - 8 366,83 8 366,83 

55 Lubaczów gmina (m) 1 683 998,04 1 708 874,68 1 699 526,68 9 348,00 -24 876,64 -15 528,64 

S
zc

ze
ci

n 56 Wierzchowo gmina (w) 532 105,04 553 719,69 553 719,69 - -21 614,65 -21 614,65 

57 Biały Bór gmina (m-w) 535 595,70 454 592,42 454 592,42 - 81 003,28 81 003,28 

58 Szczecinek gmina (m) 5 750 825,69 5 230 441,92 4 603 576,35 626 865,57 520 383,77 1 147 249,34 

W
ar

sz
aw

a 

59 Białobrzegi gmina (m-w) 1 146 487,09 1 313 176,75 1 313 176,75 - -166 689,66 -166 689,66 

60 Głowaczów gmina (w) 432 102,36 522 439,29 522 439,29 - -90 336,93 -90 336,93 

61 
Nowy Dwór 
Mazowiecki 

gmina (m) 3 246 017,82 3 364 787,21 3 364 787,21 - -118 769,39 -118 769,39 

62 Płońsk gmina (m) 4 552 255,42 4 532 375,81 4 532 375,81 - 19 879,61 19 879,61 

63 Płock gmina (m) 21 879 699,26 25 938 784,04 25 938 784,04 - -4 059 084,78 -4 059 084,78 

64 Ciechanów gmina (m) 6 911 456,30 6 983 796,60 6 969 404,98 14 391,62 -72 340,30 -57 948,68 

65 Myszyniec gmina (m-w) 897 874,03 848 429,98 848 429,98 - 49 444,05 49 444,05 

66 

Związek Gmin 
Regionu 

Płockiego  
w Płocku 

związek jst 12 281 453,32 13 102 073,28 12 853 177,95 248 895,33 -820 619,96 -571 724,63 

67 
Mińsk 

Mazowiecki 
gmina (m) 4 160 468,63 4 212 990,24 4 212 990,24 - -52 521,61 -52 521,61 

68 Pionki gmina (w) 518 266,89 541 630,98 541 630,98 - -23 364,09 -23 364,09 
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Tabela 2 (cd.) 
R

IO
 

Lp 
Nazwa 

kontrolowanej 
jednostki 

Rodzaj 
jednostki 

Dochody 
ogółem 

Wydatki 
ogółem 

w tym:  
Różnica 
między 

dochodami  
i wydatkami 

ogółem   

Sfinansowanie 
wydatków 
bieżących 
dochodami 

ogółem 

wydatki 
bieżące 

wydatki 
majątkowe 

W
ro

cł
aw

 

69 Bolesławiec gmina (w) 1 508 077,72 1 598 805,58 1 588 537,54 10 268,04 -90 727,86 -80 459,82 

70 Bolków gmina (m-w) 1 278 651,65 1 381 139,28 1 381 139,28 - -102 487,63 -102 487,63 

71 Lwówek Śląski gmina (m-w) 2 011 430,03 1 604 594,57 1 604 594,57 - 406 835,46 406 835,46 

72 Prochowice gmina (m-w) 1 070 663,31 1 450 269,96 1 419 519,96 30 750,00 -379 606,65 -348 856,65 

73 Wleń gmina (m-w) 479 505,27 517 940,31 514 483,48 3 456,83 -38 435,04 -34 978,21 

74 

Związek Gmin 
Powiatu 

Dzierżoniowskiego 
ZGPD-7  

w Dzierżoniowie 

związek jst 5 268 833,66 5 566 664,61 5 566 664,61 - -297 830,95 -297 830,95 

 Z
ie

lo
na

 G
ór

a 

75 
Zakład Usług 
Komunalnych  
w Świdnicy  

jednostka 
budżetowa 

gminy 
Świdnica - 

gmina 
wiejska  

694 500,77 799 281,02 799 281,02 - -104 780,25 -104 780,25 

76 Skwierzyna  gmina (m-w)  1 122 049,19 1 218 415,87 1 218 415,87 - -96 366,68 -96 366,68 

77 

Związek 
Międzygminny 

„Eko-Przyszłość”  
w Nowej Soli 

związek jst   18 254 522,80 17 711 714,37 17 711 714,37 - 542 808,43 542 808,43 

78 Małomice gmina (m-w)  456 142,25 485 440,15 485 440,15 - -29 297,90 -29 297,90 

Suma 263 645 741,94 277 505 610,45 272 907 841,31 4 597 769,14 -13 859 868,51 -9 262 099,37 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Z uzyskanych danych wynika, że w 2016 r. najwyższe dochody ogółem z pobranych opłat przeznaczonych na 

funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 39 297 413,53 zł osiągnięto w Związku Gmin 

Wierzyca w Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie), natomiast najniższe w wysokości 229 572,67 zł w gminie wiejskiej Solec-

-Zdrój (woj. świętokrzyskie).  

Również w Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie) poniesiono najwyższe wydatki w kwocie 

45 536 078,23 zł związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Najniższe wydatki w tym 

zakresie w kwocie 210 697,76 zł poniesiono w gminie wiejskiej Chodel (woj. lubelskie). 

W 50 jednostkach (64,1% objętych kontrolą) w 2016 r. zanotowano dochody niższe łącznie o 20 112 570,43 zł w stosunku 

do wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu, w tym w kwotach od 82,07 zł w gminie wiejskiej Borzytuchom  

(woj. pomorskie) do 6 238 664,70 zł w Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie). W pozostałych  

28 jednostkach (35,9% objętych kontrolą) uzyskano dochody wyższe o ogółem 6 252 701,92 zł, kształtujące się od 2 829,19 zł  

w gminie wiejskiej Goraj (woj. lubelskie) do 1 687 409,74 zł w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 

Środowisko” w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie).  

Uzyskane dochody ogółem za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2016 r. były o 17 273 912,96 zł niższe od 

wydatków bieżących systemu w 47 jednostkach (60,3% objętych kontrolą). Największa różnica pomiędzy dochodami ogółem 

systemu a wydatkami bieżącymi związanymi z systemem gospodarowania odpadami w kwocie 6 238 664,70 zł wystąpiła  

w Związku Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim (woj. pomorskie), natomiast najniższa w kwocie 82,07 zł w gminie 

wiejskiej Borzytuchom (woj. pomorskie). W pozostałych 31 jednostkach (39,7% objętych kontrolą) wystąpiły nadwyżki od  

2 829,19 zł w gminie wiejskiej Goraj (woj. lubelskie) do 1 805 468,74 zł w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 

Środowisko” w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie). 

Z przeprowadzonej analizy danych wynika, że w 2016 r. w około 60,0% jednostek objętych kontrolą opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi była niedoszacowana, w związku z czym powstały różnice pomiędzy uzyskanymi 

dochodami i wydatkami poniesionymi na funkcjonowanie tego systemu. 
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Tabela 3 Zestawienie dochodów i wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w roku 2017 (w zł) 

R
IO

 

Lp. 
Nazwa 

kontrolowanej 
jednostki 

Rodzaj 
jednostki 

Dochody 
ogółem  

Wydatki  
ogółem  

w tym:  
Różnica  
między 

dochodami   
i wydatkami 

ogółem  

Sfinansowanie 
wydatków 
bieżących 
dochodami 

ogółem 

wydatki 
bieżące    

wydatki 
majątkowe   

B
ia

ły
st

ok
 

1 Sejny gmina (w) 343 939,55 378 080,17 378 080,17 - -34 140,62 -34 140,62 

2 Augustów gmina (m) 4 376 991,24 4 031 968,31 4 031 968,31 - 345 022,93 345 022,93 

3 
Dąbrowa 

Białostocka 
gmina (m-w) 1 022 729,68 1 035 684,43 1 035 684,43 

- 
-12 954,75 -12 954,75 

4 Raczki gmina (w) 480 127,21 545 654,02 545 654,02 - -65 526,81 -65 526,81 

B
yd

go
sz

cz
 

5 Chełmno gmina (m) 2 579 875,48 2 514 592,00 2 514 592,00 - 65 283,48 65 283,48 

6 Chodecz gmina (m-w) 594 653,48 589 932,70 589 932,70 - 4 720,78 4 720,78 

7 Osie gmina (w) 581 906,35 592 683,91 592 683,91 - -10 777,56 -10 777,56 

8 Gąsawa gmina (w) 716 413,60 765 348,40 753 135,38 12 213,02 -48 934,80 -36 721,78 

9 Świekatowo gmina (w) 401 314,68 429 236,13 429 236,13 - -27 921,45 -27 921,45 

G
da

ńs
k 

10 Gniew gmina (m-w) 1 881 494,18 2 331 126,80 2 331 126,80 - -449 632,62 -449 632,62 

11 Borzytuchom gmina (w) 278 024,48 306 185,11 301 461,03 4 724,08 -28 160,63 -23 436,55 

12 Puck gmina (w) 2 510 183,32 2 595 713,96 2 595 713,96 - -85 530,64 -85 530,64 

13 

Związek Gmin 
Wierzyca w 

Starogardzie 
Gdańskim 

związek jst 22 669 574,15 23 312 060,57 23 306 017,58 6 042,99 -642 486,42 -636 443,43 

14 Łeba gmina (m) 856 318,08 915 736,48 915 736,48 - -59 418,40 -59 418,40 

 K
at

ow
ic

e 15 
Czechowice-

Dziedzice 
gmina (m-w) 4 876 745,02 5 328 491,55 5 328 491,55 

- 
-451 746,53 -451 746,53 

16 Mikołów gmina (m) 7 851 146,29 8 904 072,00 8 904 072,00 - -1 052 925,71 -1 052 925,71 

17 Olsztyn gmina (w) 598 502,26 558 212,59 558 212,59 - 40 289,67 40 289,67 

 K
ie

lc
e 

18 

Ekologiczny 
Związek Gmin 

Dorzecza 
Koprzywianki  

w Baćkowicach 

związek jst  5 634 899,19 5 921 673,93 5 921 673,93 - -286 774,74 -286 774,74 

19 Łubnice gmina (w) 233 830,86 240 577,74 240 577,74 - -6 746,88 -6 746,88 

20 Opatów gmina (m-w) 1 085 207,10 1 189 090,63 1 164 541,63 24 549,00 -103 883,53 -79 334,53 

21 Pacanów gmina (w) 362 992,26 295 462,87 295 462,87 - 67 529,39 67 529,39 

22 Solec-Zdrój  gmina (w) 244 010,09 242 035,59 242 035,59 - 1 974,50 1 974,50 

23 Nowy Korczyn gmina (w) 413 366,42 291 750,02 291 750,02 - 121 616,40 121 616,40 

 K
ra

kó
w

 24 Kęty  gmina (m-w) 3 246 322,06 4 244 205,82 4 244 205,82 - -997 883,76 -997 883,76 

25 Korzenna gmina (w) 737 124,13 833 547,91 833 547,91 - -96 423,78 -96 423,78 

26 Andrychów gmina (m-w) 4 165 086,50 4 866 806,36 4 866 806,36 - -701 719,86 -701 719,86 

27 Brzeszcze gmina (m-w) 2 171 728,64 2 172 433,70 2 172 433,70 - -705,06 -705,06 

 Ł
ód

ź 

28 Sieradz gmina (w) 830 700,13 978 825,25 978 825,25 - -148 125,12 -148 125,12 

29 Zapolice gmina (w) 415 290,68 522 191,55 522 191,55 - -106 900,87 -106 900,87 

30 Wieluń gmina (w-m) 2 335 631,00 2 533 306,63 2 533 306,63 - -197 675,63 -197 675,63 

31 Łęczyca gmina (m) 1 683 270,47 1 692 148,74 1 692 148,74 - -8 878,27 -8 878,27 

 L
ub

lin
 

32 Kamionka gmina (w) 497 772,71 442 876,22 442 876,22 - 54 896,49 54 896,49 

33 Chodel gmina (w) 265 184,60 258 217,32 258 217,32 - 6 967,28 6 967,28 

34 Goraj gmina (w) 220 129,73 245 273,01 245 273,01 - -25 143,28 -25 143,28 

35 Frampol gmina (m-w) 374 514,01 410 167,13 410 167,13 - -35 653,12 -35 653,12 

36 Radzyń Podlaski gmina (w) 710 826,61 769 831,90 769 831,90 - -59 005,29 -59 005,29 

37 

Związek 
Komunalny Gmin 

Ziemi 
Lubartowskiej 
w Lubartowie 

związek jst 4 475 780,86 4 843 940,69 4 843 940,69 - -368 159,83 -368 159,83 

 

 

 



Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych 

14 

Tabela 3 (cd.)  
R

IO
 

Lp. 
Nazwa 

kontrolowanej 
jednostki 

Rodzaj 
jednostki 

Dochody 
ogółem  

Wydatki  
ogółem  

w tym:  
Różnica  
między 

dochodami   
i wydatkami 

ogółem  

Sfinansowanie 
wydatków 
bieżących 
dochodami 

ogółem 

wydatki 
bieżące    

wydatki 
majątkowe   

O
ls

zt
yn

 

38 
Lidzbark 

Warmiński 
gmina (m) 3 195 978,84 2 794 487,79 2 654 920,74 139 567,05 401 491,05 541 058,10 

39 Pasym gmina (m-w) 887 630,34 939 607,64 898 562,54 41 045,10 -51 977,30 -10 932,20 

40 Purda gmina (w) 1 047 762,85 1 107 544,00 1 065 629,77 41 914,23 -59 781,15 -17 866,92 

41 

Związek Gmin 
Regionu 

Ostródzko-
Iławskiego 

„Czyste 
Środowisko” 
w Ostródzie 

związek jst 27 159 035,86 28 648 272,46 25 829 898,87 2 818 373,59 -1 489 236,60 1 329 136,99 

O
po

le
 

42 Brzeg   gmina (m) 4 348 286,14 4 189 761,38 4 189 761,38 - 158 524,76 158 524,76 

43 Niemodlin  gmina (m-w)  1 301 143,86 1 346 157,48 1 346 157,48 - -45 013,62 -45 013,62 

44 Olszanka  gmina (w)  594 502,01 573 340,88 573 340,88 - 21 161,13 21 161,13 

45 

Związek 
Międzygminny 

„Czysty Region”  
w Kędzierzynie 

Koźlu 

związek jst   20 519 604,31 21 120 122,85 20 799 569,98 320 552,87 -600 518,54 -279 965,67 

P
oz

na
ń 

46 Kawęczyn gmina (w) 497 556,62 709 215,91 709 215,91 - -211 659,29 -211 659,29 

47 Łubowo gmina (w) 806 176,57 798 463,33 798 463,33 - 7 713,24 7 713,24 

48 Nowy Tomyśl gmina (m-w) 2 398 072,77 2 965 261,17 2 937 889,17 27 372,00 -567 188,40 -539 816,40 

49 Opatówek gmina (m-w) 858 135,74 823 909,30 823 294,30 615,00 34 226,44 34 841,44 

50 Trzemeszno gmina (m-w) 1 507 360,34 2 068 307,27 2 068 307,27 - -560 946,93 -560 946,93 

R
ze

sz
ów

 

51 Dębica gmina (w) 1 217 065,64 1 210 859,43 1 210 859,43 - 6 206,21 6 206,21 

52 Cieszanów gmina (m-w) 475 923,19 509 505,47 509 505,47 - -33 582,28 -33 582,28 

53 
Sędziszów 
Małopolski 

gmina (m-w) 1 708 633,58 1 615 386,12 1 615 386,12 
- 

93 247,46 93 247,46 

54 Leżajsk gmina (m) 1 944 923,84 1 677 828,72 1 664 834,72 12 994,00 267 095,12 280 089,12 

55 Lubaczów gmina (m) 1 691 033,25 1 683 466,92 1 683 466,92 - 7 566,33 7 566,33 

S
zc

ze
ci

n 56 Wierzchowo gmina (w) 559 436,44 544 611,89 544 611,89 - 14 824,55 14 824,55 

57 Biały Bór gmina (m-w) 536 468,73 519 554,94 519 554,94 - 16 913,79 16 913,79 

58 Szczecinek gmina (m) 5 549 255,17 6 337 784,57 6 089 577,64 248 206,93 -788 529,40 -540 322,47 

W
ar

sz
aw

a 

59 Białobrzegi gmina (m-w) 1 155 889,83 1 317 409,74 1 317 409,74 - -161 519,91 -161 519,91 

60 Głowaczów gmina (w) 427 141,22 641 651,37 631 995,87 9 655,50 -214 510,15 -204 854,65 

61 
Nowy Dwór 
Mazowiecki 

gmina (m) 3 286 756,98 3 412 408,53 3 412 408,53 
- 

-125 651,55 -125 651,55 

62 Płońsk gmina (m) 4 574 460,01 5 378 627,92 5 378 627,92 - -804 167,91 -804 167,91 

63 Płock gmina (m) 22 022 320,54 27 363 158,92 27 363 158,92 - -5 340 838,38 -5 340 838,38 

64 Ciechanów gmina (m) 6 844 427,14 7 042 381,20 7 035 881,38 6 499,82 -197 954,06 -191 454,24 

65 Myszyniec gmina (m-w) 873 931,78 990 570,10 968 577,60 21 992,50 -116 638,32 -94 645,82 

66 

Związek Gmin 
Regionu 

Płockiego  
w Płocku 

związek jst 13 351 053,42 13 341 500,16 13 341 500,16 - 9 553,26 9 553,26 

67 
Mińsk 

Mazowiecki 
gmina (m) 4 121 461,56 4 468 980,01 4 349 024,01 119 956,00 -347 518,45 -227 562,45 

68 Pionki gmina (w) 518 525,20 606 567,72 606 567,72 - -88 042,52 -88 042,52 
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Tabela 3 (cd.)  

R
IO

 

Lp. 
Nazwa 

kontrolowanej 
jednostki 

Rodzaj 
jednostki 

Dochody 
ogółem  

Wydatki  
ogółem  

w tym:  
Różnica  
między 

dochodami   
i wydatkami 

ogółem  

Sfinansowanie 
wydatków 
bieżących 
dochodami 

ogółem 

wydatki 
bieżące    

wydatki 
majątkowe   

W
ro

cł
aw

 

69 Bolesławiec gmina (w) 1 482 455,41 2 590 544,06 2 590 544,06 - -1 108 088,65 -1 108 088,65 

70 Bolków gmina (m-w) 1 267 587,43 1 435 165,17 1 435 165,17 - -167 577,74 -167 577,74 

71 Lwówek Śląski gmina (m-w) 1 972 673,80 1 929 509,98 1 929 509,98 - 43 163,82 43 163,82 

72 Prochowice gmina (m-w) 1 113 808,80 1 379 616,74 1 379 616,74 - -265 807,94 -265 807,94 

73 Wleń gmina (m-w) 455 195,90 535 248,68 535 248,68 - -80 052,78 -80 052,78 

74 

Związek Gmin 
Powiatu 

Dzierżoniowskiego 
ZGPD-7  

w Dzierżoniowie 

związek jst 5 268 333,45 5 505 155,57 5 505 155,57 - -236 822,12 -236 822,12 

Z
ie

lo
na

 G
ór

a 

75 
 Zakład Usług 
Komunalnych  
w Świdnicy  

jednostka 
budżetowa 

gminy 
Świdnica  
- gmina 
wiejska  

838 361,33 848 668,28 848 668,28 - -10 306,95 -10 306,95 

76  Skwierzyna   gmina (m-w)  1 309 016,86 1 338 705,63 1 338 705,63 - -29 688,77 -29 688,77 

77 

Związek 
Międzygminny 

„Eko-Przyszłość”  
w Nowej Soli 

związek jst 20 847 717,68 20 115 690,37 19 977 259,37 138 431,00 732 027,31 870 458,31 

78 Małomice  gmina (m-w)  540 122,29 579 697,55 579 697,55 - -39 575,26 -39 575,26 

Suma 253 798 833,82 271 133 849,36 267 139 144,68 3 994 704,68 -17 335 015,54 -13 340 310,86 

Źródło: Opracowanie własne  

 

W 2017 r. zmniejszeniu uległy zarówno dochody z pobranych opłat jak i wydatki przeznaczone na funkcjonowanie 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Najwyższe dochody ogółem w wysokości 27 159 035,86 zł osiągnięto  

w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie), natomiast 

najniższe – w kwocie 220 129,73 zł w gminie wiejskiej Goraj (woj. lubelskie).  

Najwyższy poziom wydatków ogółem w 2017 r. na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

w wysokości 28 648 272,46 zł wystąpił w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie  

(woj. warmińsko-mazurskie), najniższy zaś – w kwocie 240 577,74 zł w gminie wiejskiej Łubnice (woj. świętokrzyskie).  

W 2017 r. w 55 jednostkach (70,5% objętych kontrolą) zanotowano dochody niższe łącznie o 19 857 030,93 zł w stosunku 

do wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu, w tym w kwotach od 705,06 zł w gminie miejsko-wiejskiej Brzeszcze 

(woj. małopolskie) do 5 340 838,38 zł w gminie miejskiej Płock (woj. mazowieckie), zaś w pozostałych 23 jednostkach  

(29,5% objętych kontrolą) wyższe o ogółem 2 522 015,39 zł, kształtujące się od 1 974,50 zł w gminie wiejskiej Solec-Zdrój 

(woj. świętokrzyskie) do 732 027,31 zł w Związku Międzygminnym „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli (woj. lubuskie). 

Uzyskane dochody ogółem za gospodarowanie odpadami komunalnymi były niższe o 17 483 070,29 zł od wydatków 

bieżących w 54 jednostkach (69,2% objętych kontrolą). W pozostałych 24 jednostkach (30,8% objętych kontrolą) wystąpiły 

nadwyżki od 1 974,50 zł w gminie wiejskiej Solec-Zdrój (woj. świętokrzyskie) do 1 329 136,99 zł w Związku Gmin Regionu 

Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie). Największa różnica pomiędzy 

dochodami ogółem i wydatkami bieżącymi związanymi z systemem gospodarowania odpadami w wysokości 5 340 838,38 zł 

wystąpiła w gminie miejskiej Płock (woj. mazowieckie), natomiast najniższa w kwocie 705,06 zł w gminie miejsko-wiejskiej 

Brzeszcze (woj. małopolskie). 

Należy również zauważyć, że w 2017 r. w porównaniu do roku 2016, z 50 do 55 wzrosła liczba tych jednostek, w których 

dochody były niższe od wydatków poniesionych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami, zaś z 47 do 54 

wzrosła liczba tych jednostek, w których zanotowano wyższe wydatki bieżące w porównaniu do uzyskanych dochodów. 

Ponadto stwierdzono, że w latach 2016 - 2017 udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem na funkcjonowanie 

systemu gospodarowania odpadami był niewielki i wynosił odpowiednio 1,7% i 1,5%. W roku 2016 tylko w 20 jednostkach 

objętych kontrolą poniesiono wydatki majątkowe w łącznej kwocie 4 597 769,14 zł, w tym najwyższe w wysokości  

3 123 934,73 zł w Związku Międzygminnym „Czysty Region” w Kędzierzynie Koźlu (woj. opolskie). W 2017 r. do 18 zmniejszyła 

się liczba jednostek, w których występowały wydatki majątkowe jak również do kwoty 3 994 704,68 zł spadła wysokość tych 

wydatków. Najwyższe wydatki majątkowe w 2017 r. zrealizowano w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste 

Środowisko” w Ostródzie (woj. warmińsko-mazurskie). Ich wysokość wyniosła 2 818 373,59 zł. 
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Szczególną grupą pośród kontrolowanych jednostek są związki międzygminne, które zostały utworzone w celu 

zaspokajania potrzeb mieszkańców gmin – uczestników tych związków w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi oraz 

skorelowanych z nim innych usług publicznych. W tabeli 4 przedstawiono dane dotyczące tych związków, tj. dochodów  

z pobranych opłat oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w latach 2016 i 2017. 

Z zaprezentowanych danych wynika, że w badanym okresie tylko w nielicznych związkach międzygminnych wydatki 

ogółem związane z systemem zostały w pełni sfinansowane z dochodów pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. W latach 2016 i 2017 taka sytuacja miała miejsce w Związku Międzygminnym „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli 

(woj. lubuskie) oraz w 2016 r. w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie  

(woj. warmińsko-mazurskie) i w 2017 r. w Związku Gmin Regionu Płockiego w Płocku (woj. mazowieckie). 

 
Tabela 4 Zestawienie dochodów z pobranych opłat oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi  

w związkach międzygminnych latach 2016 i 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RIO Lp. 
Nazwa kontrolowanej 

jednostki 

Dochody  
ogółem pobrane  

z opłat za 
gospodarowanie 

odpadami  
komunalnymi 

Wydatki  
ogółem na 

funkcjonowanie 
systemu 

gospodarowania 
odpadami 

komunalnymi  

w tym:  
Różnica  
między  

dochodami  
i wydatkami  

ogółem   

Sfinansowanie 
wydatków 
bieżących 
dochodami 

ogółem 

wydatki  
bieżące    

wydatki  
majątkowe   

2016 rok 

Gdańsk 1 

Związek Gmin 
Wierzyca  
w Starogardzie 
Gdańskim 

39 297 413,53  45 536 078,23  45 536 078,23  -  -6 238 664,70  -6 238 664,70  

Kielce 2 

Ekologiczny Związek 
Gmin Dorzecza 
Koprzywianki  
w Baćkowicach 

5 606 560,15  5 958 470,83  5 878 670,83  79 800,00  -351 910,68  -272 110,68  

Lublin 3 

Związek Komunalny 
Gmin Ziemi 
Lubartowskiej  
w Lubartowie 

4 000 595,09  4 237 632,86  4 237 632,86  -  -237 037,77  -237 037,77  

Olsztyn 4 

Związek Gmin 
Regionu Ostródzko-
Iławskiego „Czyste 
Środowisko”  
w Ostródzie 

26 869 690,61  25 182 280,87  25 064 221,87  118 059,00  1 687 409,74  1 805 468,74  

Opole 5 

Związek 
Międzygminny  
„Czysty Region” 
w Kędzierzynie Koźlu 

20 429 344,80  22 793 003,38  19 669 068,65  3 123 934,73  -2 363 658,58  760 276,15  

Warszawa 6 
Związek Gmin 
Regionu Płockiego  
w Płocku 

12 281 453,32  13 102 073,28  12 853 177,95  248 895,33  -820 619,96  -571 724,63  

Wrocław 7 

Związek Gmin 
Powiatu 
Dzierżoniowskiego  
ZGPD-7  
w Dzierżoniowie 

5 268 833,66  5 566 664,61  5 566 664,61  -  -297 830,95  -297 830,95  

Zielona 
Góra 

8 

Związek 
Międzygminny  
„Eko-Przyszłość”  
w Nowej Soli 

18 254 522,80  17 711 714,37  17 711 714,37  -  542 808,43  542 808,43  

Suma 132 008 413,96  140 087 918,43  136 517 229,37  3 570 689,06  -8 079 504,47  -4 508 815,41  
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Tabela 4 (cd.) 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Należy również zauważyć, że uzyskane dochody były wyższe od wydatków bieżących (bez majątkowych) poniesionych 

w latach 2016 i 2017 w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie (woj. warmińsko- 

-mazurskie) i w Związku Międzygminnym „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli (woj. lubuskie) oraz w 2016 r. w Związku 

Międzygminnym „Czysty Region” w Kędzierzynie Koźlu (woj. opolskie) i w roku 2017 w Związku Gmin Regionu Płockiego  

w Płocku (woj. mazowieckie). Powyższe świadczy o relatywnie dobrze skalkulowanej opłacie za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w porównaniu do ponoszonych wydatków. 

W oparciu o dane uzyskane z jednostek objętych kontrolą stwierdzono, że w 2017 r. dochody ogółem uzyskane w ramach 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami zmniejszyły się o 3,7% i wyniosły 253 798 833,82 zł, zaś wydatki ogółem na 

pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi – o 2,3%, tj. do poziomu 271 133 849,36 zł. 

Wyniki kontroli wskazują, że dochody ogółem z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami w znacznej części jednostek 

objętych tą kontrolą nie pokrywają w pełni wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami. Jest to 

niespójne z założeniami ustawy, zgodnie z którymi gminy otrzymały zadanie publiczne wraz ze źródłem jego sfinansowania.19  

Na podstawie danych uzyskanych w wyniku kontroli analizie poddano również dynamikę zmian w dochodach z pobranych 

opłat oraz w wydatkach, w tym bieżących na sfinansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wyniki tej 

analizy przedstawiono w tabeli 5.  

 

                                                                 
19 Art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

RIO Lp. 
Nazwa kontrolowanej 

jednostki 

Dochody  
ogółem pobrane  

z opłat za 
gospodarowanie 

odpadami  
komunalnymi 

Wydatki  
ogółem na 

funkcjonowanie 
systemu 

gospodarowania 
odpadami 

komunalnymi  

w tym:  
Różnica  
między  

dochodami  
i wydatkami  

ogółem   

Sfinansowanie 
wydatków 
bieżących 
dochodami 

ogółem 

wydatki  
bieżące    

wydatki  
majątkowe   

2017 rok 

Gdańsk 1 

Związek Gmin 
Wierzyca  
w Starogardzie 
Gdańskim 

22 669 574,15  23 312 060,57  23 306 017,58  6 042,99  -642 486,42  -636 443,43  

Kielce 2 

Ekologiczny Związek 
Gmin Dorzecza 
Koprzywianki  
w Baćkowicach 

5 634 899,19  5 921 673,93  5 921 673,93  -  -286 774,74  -286 774,74  

Lublin 3 

Związek Komunalny 
Gmin Ziemi 
Lubartowskiej  
w Lubartowie 

4 475 780,86  4 843 940,69  4 843 940,69  -  -368 159,83  -368 159,83  

Olsztyn 4 

Związek Gmin 
Regionu Ostródzko- 
-Iławskiego „Czyste 
Środowisko”  
w Ostródzie 

27 159 035,86  28 648 272,46  25 829 898,87  2 818 373,59  -1 489 236,60  1 329 136,99  

Opole 5 

Związek 
Międzygminny  

„Czysty Region”  
w Kędzierzynie Koźlu 

20 519 604,31  21 120 122,85  20 799 569,98  320 552,87  -600 518,54  -279 965,67  

Warszawa 6 
Związek Gmin 
Regionu Płockiego  
w Płocku 

13 351 053,42  13 341 500,16  13 341 500,16  -  9 553,26  9 553,26  

Wrocław 7 

Związek Gmin 
Powiatu 
Dzierżoniowskiego  
ZGPD-7  
w Dzierżoniowie 

5 268 333,45  5 505 155,57  5 505 155,57  -  -236 822,12  -236 822,12  

Zielona 
Góra 

8 

Związek 
Międzygminny  
„Eko-Przyszłość”  
w Nowej Soli 

20 847 717,68  20 115 690,37  19 977 259,37  138 431,00  732 027,31  870 458,31  

Suma 119 925 998,92  122 808 416,60  119 525 016,15  3 283 400,45  -2 882 417,68  400 982,77  
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Tabela 5 Dynamika dochodów z opłaty oraz wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w jednostkach 

objętych kontrolą w latach 2016 i 2017  

Wyszczególnienie 

Dochody ogółem uzyskane 
z pobranych opłat 

(w zł) 
Dynamika 

(w %) 

Wydatki ogółem na pokrycie  
kosztów funkcjonowania  
systemu gospodarowania  
odpadami komunalnymi 

(w zł) 

Dynamika 
(w %) 

Wydatki bieżące związane  
z funkcjonowaniem systemu 
gospodarowania odpadami 

komunalnymi 
(w zł) 

Dynamika 
(w %) 

31.12.2016 r.  31.12.2017 r.  31.12.2016 r.  31.12.2017 r.  31.12.2016 r.  31.12.2017 r.  

Gminy miejskie 74 433 781,60 74 926 505,03 100,66 77 744 574,73 82 407 403,49 106,00 76 904 402,58 81 880 179,69 106,47 

Gminy miejsko- 
-wiejskie 

38 928 806,30 40 115 706,91 103,05 41 246 006,54 44 994 858,73 109,09 41 143 362,51 44 879 285,13 109,08 

Gminy wiejskie 18 274 740,08 18 830 622,96 103,04 18 427 110,75 20 923 170,54 113,55 18 342 846,85 20 854 663,71 113,69 

Związki jst 132 008 413,96 119 925 998,92 90,85 140 087 918,43 122 808 416,60 87,67 136 517 229,37 119 525 016,15 87,55 

Suma 263 645 741,94 253 798 833,82 96,27 277 505 610,45 271 133 849,36 97,70 272 907 841,31 267 139 144,68 97,89 

Źródło: Opracowanie własne  

 

Z przedstawionych danych wynika, że dochody ogółem uzyskane w ramach funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami w gminach miejsko-wiejskich i wiejskich wzrosły o około 3,0% oraz nieznacznie również w gminach miejskich,  

tj. o 0,7%. Spadek dochodów o około 9,2% zanotowano w związkach międzygminnych. Zarówno spadek dochodów jak  

i wydatków w związkach wynika przede wszystkim ze zmian organizacyjnych polegających na występowaniu poszczególnych 

gmin z tych podmiotów. 

W 2017 r. w porównaniu z rokiem poprzednim we wszystkich jednostkach objętych kontrolą, z wyjątkiem związków 

jednostek samorządu terytorialnego, wzrosły wydatki ogółem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Największy ich wzrost o około 13,6% zanotowano w gminach wiejskich. W gminach miejskich  

i miejsko-wiejskich dynamika wzrostu wydatków wynosiła odpowiednio około 6,0% i 9,1%. Jedynie w związkach jednostek 

samorządu terytorialnego w 2017 r. wydatki ogółem związane z systemem gospodarowania odpadami, w porównaniu do roku 

2016, spadły o 12,3%. 

Należy tutaj zauważyć niepokojącą tendencję, która wskazuje na wyższą dynamikę wzrostu w gminach wydatków na 

sfinansowanie systemu od dynamiki wzrostu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Co więcej, 

z danych zaprezentowanych w tabeli 5 wynika, że najwyższy przyrost wydatków przy jednoczesnym niskim przyroście 

dochodów zanotowano w gminach wiejskich.  

Dynamika wzrostu wydatków bieżących kształtuje się na podobnym poziomie jak dynamika wzrostu wydatków ogółem 

w ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Stopień pokrycia wydatków dochodami pozyskanymi z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

w jednostkach objętych kontrolą przedstawiono w tabeli 6. 

 
Tabela 6 Stopień pokrycia wydatków dochodami z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2016 i 2017 

Wyszczególnienie 

Stopień pokrycia wydatków 
ogółem dochodami ogółem  
w ramach funkcjonowania 
systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi (w %) 

Stopień pokrycia wydatków 
bieżących  dochodami ogółem 

w ramach funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi  
(w %) 

2016 r.  2017 r.  2016 r.  2017 r.  

Gminy miejskie 95,74 90,92 96,79 91,51 

Gminy miejsko-wiejskie 94,38 89,16 94,62 89,39 

Gminy wiejskie 99,17 90,00 99,63 90,29 

Związki jst 94,23 97,65 96,70 100,34 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Z przedstawionych danych wynika jednoznacznie, że w 2017 r. w porównaniu do roku 2016 stopień sfinansowania 

wydatków na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pozyskanymi dochodami ogółem obniżył się 

w gminach miejskich, miejsko-wiejskich i wiejskich. Powyższe potwierdza, że gminy nie pozyskały dochodów w wysokościach 

zapewniających sfinansowanie wydatków ponoszonych na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Najwyższy stopień pokrycia wydatków pozyskanymi dochodami zanotowano w związkach międzygminnych, w których  

w 2017 r. jedynie 2,4% wydatków związanych z systemem gospodarowania odpadami nie zostało sfinansowane z pobranych 
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opłat. Natomiast najniższy stopień sfinansowania wydatków pozyskanymi dochodami w 2017 r. wystąpił w gminach miejsko- 

-wiejskich i wynosił zaledwie 89,2%.  

Biorąc pod uwagę wydatki bieżące systemu okazuje się, że w 2017 r. tylko w związkach jednostek samorządu 

terytorialnego pozyskane dochody ogółem w pełnej wysokości pokrywają wydatki bieżące ponoszone na funkcjonowanie 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Nie bez znaczenia dla pozyskanych dochodów z opłat jest ich windykacja w przypadku niewykonania przez 

zobowiązanych obowiązku wniesienia tej opłaty. Z pozyskanych danych wynika, że wartości należności pozostałych do zapłaty 

według stanu na ostanie dni lat objętych kontrolą wynosiły odpowiednio 38 850 497,92 zł w 2016 r. i 41 607 867,60 zł w roku 

2017 (wzrost o 7,1%). Wykaz należności pozostałych do zapłaty według jednostek objętych kontrolą oraz w podziale na ich 

rodzaje zaprezentowano w tabelach 7 i 8. 

Najwyższe należności pozostałe do zapłaty na koniec lat 2016 i 2017 w kwotach odpowiednio 8 921 949,00 zł  

i 9 908 420,00 zł wystąpiły w Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie (woj. warmińsko- 

-mazurskie), zaś najniższe – w wartościach odpowiednio 11 529,07 zł i 10 094,12 zł w gminie wiejskiej Borzytuchom  

(woj. pomorskie). 

Analiza dynamiki zmian wartości należności pozostałych do zapłaty w roku 2017 w stosunku do roku 2016 wskazuje, że 

ich wzrost wystąpił w 63 jednostkach objętych kontrolą (80,8%), natomiast spadek tylko w 15 (19,2%). Najwyższa dynamika 

wzrostu w 2017 r. należności pozostałych do zapłaty wystąpiła w gminie miejsko-wiejskiej Chodecz (woj. kujawsko-pomorskie) 

i osiągnęła wysokość 97,91%, zaś najniższa w gminie wiejskiej Raczki (woj. podlaskie) – około 0,1%. 

Wśród 15 jednostek objętych kontrolą, w których należności pozostałe do zapłaty na koniec roku 2017 były niższe  

w stosunku do roku poprzedniego najwyższą dynamikę – 26,0% zaobserwowano w gminie wiejskiej Korzenna  

(woj. małopolskie), zaś najniższą – 2,3% w gminie wiejskiej Olsztyn (woj. śląskie). 

 
Tabela 7 Należności pozostałe do zapłaty w jednostkach objętych kontrolą według stanu na koniec lat 2016 i 2017 

RIO L.p. Nazwa i rodzaj kontrolowanej jednostki 

Należności pozostałe do zapłaty 
(w zł)  Dynamika 

(w %) 
2016 2017 

B
ia

ły
st

ok
 1 Sejny gmina (w) 23 379,41 27 632,80 18,19 

2 Augustów gmina (m) 274 497,30 240 845,70 -12,26 

3 Dąbrowa Białostocka gmina (m-w) 60 882,63 56 759,23 -6,77 

4 Raczki gmina (w) 55 277,10 55 316,28 0,07 

B
yd

go
sz

cz
 

5 Chełmno gmina (m) 90 070,26 115 421,10 28,15 

6 Chodecz gmina (m-w) 120 264,30 238 017,00 97,91 

7 Osie gmina (w) 76 416,76 74 178,78 -2,93 

8 Gąsawa gmina (w) 110 472,20 135 884,40 23,00 

9 Świekatowo gmina (w) 70 994,78 76 712,89 8,05 

G
da

ńs
k 

10 Gniew gmina (m-w) 492 501,20 534 239,70 8,47 

11 Borzytuchom gmina (w) 11 529,07 10 094,12 -12,45 

12 Puck gmina (w) 560 236,70 633 064,40 13,00 

13 
Związek Gmin Wierzyca  
w Starogardzie Gdańskim 

związek jst 6 933 894,00 5 219 813,00 -24,72 

14 Łeba gmina (m) 77 436,11 138 867,80 79,33 

K
at

ow
ic

e 15 Czechowice-Dziedzice gmina (m-w) 203 325,70 229 109,40 12,68 

16 Mikołów gmina (m) 262 088,70 300 907,30 14,81 

17 Olsztyn gmina (w) 85 231,81 83 292,61 -2,28 

K
ie

lc
e 

18 
Ekologiczny Związek Gmin 
Dorzecza Koprzywianki  
w Baćkowicach 

związek jst 686 642,00 731 248,70 6,50 

19 Łubnice gmina (w) 29 869,27 24 830,87 -16,87 

20 Opatów gmina (m-w) 152 078,90 142 952,90 -6,00 

21 Pacanów gmina (w) 33 625,51 42 916,78 27,63 

22 Solec-Zdrój  gmina (w) 49 898,52 56 521,85 13,27 

23 Nowy Korczyn gmina (w) 66 400,44 68 418,39 3,04 

K
ra

kó
w

 

24 Kęty  gmina (m-w) 185 947,70 218 563,30 17,54 

25 Korzenna gmina (w) 41 072,93 30 385,85 -26,02 

26 Andrychów gmina (m-w) 254 927,70 306 982,40 20,42 

27 Brzeszcze gmina (m-w) 130 714,50 163 429,70 25,03 

 



Krajowa Rada Regionalnych Izb Obrachunkowych 

20 

Tabela 7 (cd.) 

RIO L.p. Nazwa i rodzaj kontrolowanej jednostki 

Należności pozostałe do zapłaty 
(w zł)  Dynamika 

(w %) 
2016 2017 

Łó
dź

 

28 Sieradz gmina (w) 114 640,50 126 786,30 10,59 

29 Zapolice gmina (w) 76 642,82 78 426,12 2,33 

30 Wieluń gmina (w-m) 288 748,80 349 573,00 21,06 

31 Łęczyca gmina (m) 124 478,00 161 691,90 29,90 

Lu
bl

in
 

32 Kamionka gmina (w) 85 075,52 86 549,25 1,73 

33 Chodel gmina (w) 159 913,40 151 572,80 -5,22 

34 Goraj gmina (w) 19 876,74 24 350,72 22,51 

35 Frampol gmina (m-w) 28 024,94 26 046,20 -7,06 

36 Radzyń Podlaski gmina (w) 98 480,56 101 651,50 3,22 

37 
Związek Komunalny Gmin Ziemi 
Lubartowskiej w Lubartowie 

związek jst 470 207,20 585 747,70 24,57 

O
ls

zt
yn

 

38 Lidzbark Warmiński gmina (m) 339 072,90 263 944,60 -22,16 

39 Pasym gmina (m-w) 112 837,70 117 250,90 3,91 

40 Purda gmina (w) 185 031,10 195 201,60 5,50 

41 
Związek Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego „Czyste 
Środowisko” w Ostródzie 

związek jst 8 921 949,00 9 908 420,00 11,06 

O
po

le
 

42 Brzeg  gmina (m) 597 725,00 580 806,30 -2,83 

43 Niemodlin  gmina (m-w)  144 093,00 168 544,40 16,97 

44 Olszanka  gmina (w)  58 166,17 68 773,86 18,24 

45 
Związek Międzygminny „Czysty 
Region” w Kędzierzynie Koźlu 

związek jst 2 010 834,00 2 328 888,00 15,82 

P
oz

na
ń 

46 Kawęczyn gmina (w) 46 602,66 63 134,61 35,47 

47 Łubowo gmina (w) 107 643,60 133 881,20 24,37 

48 Nowy Tomyśl gmina (m-w) 234 101,60 237 847,90 1,60 

49 Opatówek gmina (m-w) 107 913,20 109 265,60 1,25 

50 Trzemeszno gmina (m-w) 126 471,60 159 531,90 26,14 

R
ze

sz
ów

 

51 Dębica gmina (w) 44 875,67 55 198,90 23,00 

52 Cieszanów gmina (m-w) 15 289,46 21 235,50 38,89 

53 Sędziszów Małopolski gmina (m-w) 55 823,80 66 902,94 19,85 

54 Leżajsk gmina (m) 80 368,64 75 474,48 -6,09 

55 Lubaczów gmina (m) 46 327,43 36 389,00 -21,45 

S
zc

ze
ci

n 56 Wierzchowo gmina (w) 118 779,70 147 131,60 23,87 

57 Biały Bór gmina (m-w) 94 123,36 119 868,00 27,35 

58 Szczecinek gmina (m) 93 296,62 101 932,70 9,26 

W
ar

sz
aw

a 

59 Białobrzegi gmina (m-w) 181 329,30 199 433,30 9,98 

60 Głowaczów gmina (w) 45 602,50 49 892,90 9,41 

61 Nowy Dwór Mazowiecki gmina (m) 167 561,00 187 035,40 11,62 

62 Płońsk gmina (m) 483 250,00 548 783,70 13,56 

63 Płock gmina (m) 3 533 338,00 3 881 376,00 9,85 

64 Ciechanów gmina (m) 255 106,10 279 512,50 9,57 

65 Myszyniec gmina (m-w) 84 493,40 101 448,00 20,07 

66 
Związek Gmin Regionu 
Płockiego w Płocku 

związek jst 4 059 149,00 4 895 855,00 20,61 

67 Mińsk Mazowiecki gmina (m) 75 773,34 88 185,22 16,38 

68 Pionki gmina (w) 32 796,61 33 429,56 1,93 

W
ro

cł
aw

 

69 Bolesławiec gmina (w) 106 773,30 118 371,70 10,86 

70 Bolków gmina (m-w) 126 359,50 137 528,70 8,84 

71 Lwówek Śląski gmina (m-w) 129 629,10 149 831,00 15,58 

72 Prochowice gmina (m-w) 197 212,70 259 736,70 31,70 

73 Wleń gmina (m-w) 59 381,00 77 529,13 30,56 

74 
Związek Gmin Powiatu 
Dzierżoniowskiego ZGPD-7  
w Dzierżoniowie 

związek jst 392 245,20 451 498,10 15,11 
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Tabela 7 (cd.) 

RIO L.p. Nazwa i rodzaj kontrolowanej jednostki 

Należności pozostałe do zapłaty 
(w zł)  Dynamika 

(w %) 
2016 2017 

Z
ie

lo
na

 G
ór

a 

75 
Zakład Usług Komunalnych 
w Świdnicy  

jednostka budżetowa 
gminy Świdnica - 

gmina wiejska  
45 076,13 75 181,38 66,79 

76 Skwierzyna  gmina (m-w)  110 343,40 122 862,90 11,35 

77 
Związek Międzygminny „Eko- 
-Przyszłość” w Nowej Soli 

związek jst 2 497 781,00 3 216 514,00 28,77 

78 Małomice gmina (m-w)  120 207,50 125 435,80 4,35 

Suma 38 850 498,27 41 607 867,72  

Źródło: opracowanie własne 

 

Analiza danych dotyczących należności pozostałych do zapłaty wskazuje na niepokojące zjawisko, z którego wynika, że 

ich ogólne wartości w roku 2017 wzrosły we wszystkich rodzajach jednostek objętych kontrolą. Najwyższą dynamikę wzrostu 

wskazanych wartości zaobserwowano w gminach miejsko-wiejskich (16,3%), zaś najniższą w związkach międzygminnych 

(5,3%). Należy podkreślić, że szczególnie w przypadku gmin miejsko-wiejskich, przyrost należności pozostałych do zapłaty 

znacznie przekracza wzrost dochodów z tego źródła. 

 
Tabela 8 Należności pozostałe do zapłaty według rodzaju jednostek objętych kontrolą w latach 2016 i 2017 (w zł) 

Rodzaj jednostek 2016 2017 
dynamika wzrostu 

(w %) 

gminy miejskie 6 500 389,56 7 001 173,96 7,70 

gminy miejsko-wiejskie 3 817 025,83 4 439 925,42 16,32 

gminy wiejskie 2 560 381,36 2 828 783,94 10,48 

związki jst 25 972 701,17 27 337 984,28 5,26 

Suma 38 850 497,92 41 607 867,60 7,10 

Źródło: opracowanie własne 

 

Na wysokość należności pozostałych do zapłaty bezpośredni wpływ mają działania organu wykonawczego gminy 

(związku) polegające na udzielaniu ulg w zapłacie zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Przestrzeganie obowiązujących zasad stosowanych w jednostkach objętych kontrolą sprawdzono w oparciu o decyzje wydane 

w sprawach umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odroczenia zapłaty lub 

rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wyniki działań kontrolnych 

przedstawiono w tabelach 9, 10 i 11. 

 
Tabela 9 Umorzenie zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Rodzaj kontrolowanej 
jednostki 

Decyzje wydane 
ogółem 

Liczba decyzji 
poddanych kontroli 

Stwierdzone nieprawidłowości: 

liczba decyzji  
w których stwierdzono 

nieprawidłowości 
wymiar finansowy  

Suma 2016 577 234 35 13 459,27 

Suma 2017 462 188 21 4 153,80 

gminy miejskie 

2016 

173 54 4 4 482,50 

gminy miejsko-wiejskie 216 83 7 5 256,47 

gminy wiejskie 97 72 21 2 901,30 

związki jst 91 25 3 819,00 

gminy miejskie 

2017 

135 45 - - 

gminy miejsko-wiejskie 162 61 5 2 341,00 

gminy wiejskie 85 55 14 1 007,60 

związki jst 80 27 2 805,20 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z przeprowadzonej analizy wynika, że w 2016 r. w jednostkach objętych kontrolą wydano łącznie 577 decyzji w zakresie 

umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, z tego 234 (40,6%) poddano kontroli. Nieprawidłowości  

w zakresie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami stwierdzono w 35 decyzjach (15,0% objętych 

kontrolą i 6,1% wydanych decyzji).  
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W 2017 r. wydano łącznie 462 decyzje w zakresie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami,  

z tego 188 (40,7%) poddano kontroli. Nieprawidłowości w zakresie umorzenia zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami stwierdzono w 21 decyzjach (11,2% objętych kontrolą i 4,5% wydanych decyzji). 

Skutki finansowe nieprawidłowości stwierdzonych w podanym zakresie były niewielkie i wyniosły 13 459,27 zł w roku 

2016 oraz 4 153,80 zł w 2017 r.  

W latach 2016 i 2017 w jednostkach objętych kontrolą wydano łącznie tylko 3 decyzje w sprawie odroczenia terminu 

płatności opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z których 2 objęto sprawdzeniem w zakresie ich legalności. 

Nieprawidłowości w podanym zakresie nie stwierdzono. 

 
Tabela 10 Odroczenie zapłaty zaległości za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Rodzaj kontrolowanej 
jednostki 

Decyzje wydane 
ogółem 

Liczba decyzji 
poddanych kontroli 

Stwierdzone nieprawidłowości: 

liczba decyzji  
w których stwierdzono 

nieprawidłowości 
wymiar finansowy  

Suma 2016 4 1 1 351,00 

Suma 2017 5 4 2 1 056,00 

gminy miejskie 

2016 

2 - - - 

gminy miejsko-wiejskie - - - - 

gminy wiejskie 1 1 1 351,00 

związki jst 1 - - - 

gminy miejskie 

2017 

- - - - 

gminy miejsko-wiejskie 1 1 - - 

gminy wiejskie 4 3 2 1 056,00 

związki jst - - - - 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wyniki kontroli wskazują, że w 2016 r. w jednostkach objętych kontrolą wydano łącznie 4 decyzje w sprawie odroczenia 

zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami, z tego 1 (25,0%) poddano kontroli. We wskazanej decyzji 

stwierdzono nieprawidłowość, której wymiar finansowy wynosił 351,00 zł.  

W 2017 r. wydano łącznie 5 decyzji w zakresie odroczenia zapłaty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami, z tego 4 (80,0%) poddano kontroli. Nieprawidłowości w podanym zakresie stwierdzono w 2 decyzjach, których 

wymiar finansowy wynosił 1 056,00 zł. 

 
Tabela 11 Rozłożenie na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Rodzaj kontrolowanej 
jednostki 

Rozłożenie na raty zaległości 

decyzje wydane 
ogółem 

liczba decyzji 
poddanych kontroli 

stwierdzone nieprawidłowości 

liczba decyzji w których 
stwierdzono 

nieprawidłowości 
wymiar finansowy  

Suma 2016 145 85 21 6 073,49 

Suma 2017 157 78 25 7 926,60 

gminy miejskie 

2016 

30 17 2 1 952,00 

gminy miejsko-wiejskie 35 35 12 1 628,65 

gminy wiejskie 36 22 2 220,00 

związki jst 44 11 5 2 272,84 

gminy miejskie 

2017 

19 10 3 2 645,50 

gminy miejsko-wiejskie 18 16 2 208,80 

gminy wiejskie 30 20 6 1 111,90 

związki jst 90 32 14 3 960,40 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W 2016 r. w jednostkach objętych kontrolą wydano łącznie 145 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami, z tego 85 (58,6%) poddano kontroli. Nieprawidłowości w podanym zakresie stwierdzono 

w 21 decyzjach (24,7% objętych kontrolą i 14,5% wydanych decyzji).  

W 2017 r. wydano łącznie 157 decyzji w sprawie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami, z tego 78 (49,7%) poddano kontroli. Nieprawidłowości w podanym zakresie stwierdzono w 25 decyzjach (32,1% 

objętych kontrolą i 15,9% wydanych decyzji). 
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Skutki finansowe nieprawidłowości stwierdzonych w podanym zakresie wyniosły 6 073,49 zł w roku 2016 oraz 7 926,60 zł 

w 2017 r.  

Zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z pobranych opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, które obejmują: 

− odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych, 

− tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

− obsługę administracyjną systemu, 

− edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi. 

Z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jednostka może sfinansować koszty wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych, utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym, a także koszty usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich 

składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy o odpadach20. 

Środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim 

roku budżetowym, mogą być wykorzystane także na wyposażenie, zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych 

do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie  

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowych i technicznym. 

W celu zdiagnozowania przyczyn niedoborów w systemie dokonano analizy struktury wydatków bieżących (bez 

majątkowych) poniesionych przez kontrolowane jednostki w latach 2016 i 2017. Przeznaczenie wydatków bieżących na 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w jednostkach objętych kontrolą przedstawiono na wykresie 1, zaś z podziałem na 

rodzaj jednostek w poszczególnych latach zaprezentowano na wykresie 2. 

 
Wykres 1. Przeznaczenie wydatków bieżących na gospodarowanie odpadami komunalnymi w kontrolowanych jednostkach samorządu 

terytorialnego w 2016 i 2017 r. 

2016 2017 

   

LEGENDA: 

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
2) Tworzenie i funkcjonowanie (utrzymywanie) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 
5) Wyposażanie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie (art. 6r ust. 2a ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 
6) Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (art. 6r ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach) 
7) Wyposażenie zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach) 

8) Inne wydatki wynikające z ustawy 

 

                                                                 
20 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. poz. 21 z późn. zm.; Dz. U. z 2016 r. poz. 1987 z późn. zm.). 
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Największą grupę tworzą wydatki bieżące związane z odbiorem, transportem, zbieraniem, odzyskiwaniem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych. Stanowią one 90,0% w 2017 r., a w 2016 r. 91,0% wydatków bieżących. Znaczący udział 7,0% mają 

również wydatki związane z obsługą administracyjną systemu. Stosunkowo niewielki odsetek, tj. około 2,0%, stanowią wydatki 

ponoszone na tworzenie i utrzymywanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.  

Nieznaczną część wydatków bieżących, tj. poniżej 1,0%, kontrolowane jednostki przeznaczały na zadania takie jak 

edukacja ekologiczna, wyposażanie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów i utrzymywanie pojemników 

w odpowiednim stanie oraz na usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania. 

 
Wykres 2. Przeznaczenie wydatków bieżących na gospodarowanie odpadami komunalnymi ze względu na rodzaj jednostek samorządu 

terytorialnego w latach 2016 i 2017 

Gminy miejskie 

2016 2017 

   

Gminy miejsko-wiejskie 

2016 2017 
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Gminy wiejskie 

2016 2017 

   

Związki międzygminne 

2016 2017 

   

LEGENDA: 

1) Odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 
2) Tworzenie i funkcjonowanie (utrzymywanie) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 
3) Obsługa administracyjna systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
4) Edukacja ekologiczna w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 
5) Wyposażanie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów oraz utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie (art. 6r ust. 2a ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) 
6) Usuwanie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania (art. 6r ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach) 
7) Wyposażenie zgodnie z regulaminem, nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 

komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (art. 6r ust. 2c ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach) 

8) Inne wydatki wynikające z ustawy 

 

Wydatki na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w wydatkach bieżących 

roku 2017 wyniosły od 87,0% w gminach wiejskich do 92,0% w gminach miejskich. W gminach wiejskich i miejsko-wiejskich 

wydatki na obsługę administracyjną systemu w 2017 r. stanowiły odpowiednio 9,0% i 6,0%, w gminach miejskich tylko 4,0% 
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(5,0% w 2016 r.), zaś ich najwyższą wartość zaobserwowano w związkach międzygminnych – w 2017 r. 10,0%. Należy dodać, 

że w 2017 r. wydatki w tej grupie w porównaniu do poprzedniego roku obniżyły się we wszystkich rodzajach gmin, natomiast 

w związkach – wzrosły o 3 punkty procentowe. Warto zaznaczyć, że dane pochodzące ze związków międzygminnych są 

szczególnie interesujące, bowiem te jednostki najczęściej prowadzą tylko jeden rodzaj działalności (cała działalność związku 

wiąże się z gospodarowaniem odpadami). W związku z tym zaprezentowane dane uwzględniają koszty ogólne zarządu, takie 

jak choćby wynagrodzenia kierownictwa czy utrzymania pomieszczeń, które w większości gmin nie są wliczane do kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami.  

Na tworzenie i funkcjonowanie (utrzymanie) punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych najwięcej środków 

przeznaczają gminy miejsko - wiejskie – do 4,0%. W tej grupie wydatków najniższe zanotowano w związkach międzygminnych 

– stanowiły one poniżej 1,0% wszystkich wydatków.  

Wydatki na wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów oraz utrzymywanie pojemników  

w odpowiednim stanie, a także na wyposażenie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych zgodnie z regulaminem 

w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnianie oraz utrzymywanie w odpowiednim stanie 

sanitarnym, porządkowym i technicznym stanowią grupy wydatków, na które jednostki objęte kontrolą poniosły do 3,0% 

wydatków. Na wskazane cele największe wydatki poniosły gminy wiejskie. 

Reasumując, gminy stają przed realnym problemem ciągłego wzrostu wydatków na funkcjonowanie systemu 

gospodarowania odpadami przy niedostatecznych wpływach z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Rozwiązaniem tak trudnej sytuacji może być tylko próba ograniczenia wydatków związanych z obsługą systemu lub 

zwiększenie dochodów poprzez skalkulowanie optymalnej wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami. Prawidłowo 

skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w oparciu o analizę stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi21, powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie systemu odbioru odpadów na terenie gminy,  

z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków jednostki. Rzetelna kalkulacja wysokości opłaty powinna  

w szczególności uwzględniać liczbę mieszkańców gminy, ilość wytwarzanych na jej terenie odpadów komunalnych oraz koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. 

 

 

4. Wyniki kontroli (nieprawidłowości) 
 

W celu ustalenia skali nieprawidłowości w zakresie gospodarowania odpadami przeanalizowano 78 wystąpień 

pokontrolnych skierowanych do jednostek objętych kontrolą. W wystąpieniach wskazano około 70 różnych nieprawidłowości 

związanych z tematyką kontroli oraz zawarto wnioski dotyczące usunięcia ich skutków lub wyeliminowania tych nieprawidłowości 

w przyszłości.  

Tylko w jednym przypadku wniesione zostały zastrzeżenia do wniosków pokontrolnych, skierowanych do 

Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego „Czysty Region” w Kędzierzynie Koźlu (woj. opolskie). W wystąpieniu 

pokontrolnym wskazano, że na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych udzielono zamówienia publicznego  

z pominięciem przepisów o zamówieniach publicznych i sformułowano wniosek pokontrolny, zgodnie z którym przy udzielaniu 

zamówień publicznych w podanym zakresie należy ściśle przestrzegać zasad, określonych art. 6d w zw. z art. 6c ust. 2a 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz art. 7 ustawy Prawo zamówień publicznych. Zgodnie z przywołanymi 

przepisami organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany udzielić zamówienia na odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo zamówienia publicznego na odbieranie i zagospodarowanie tych 

odpadów, przy czym zamówienia udziela się wyłącznie wykonawcy wybranemu zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień 

publicznych. 

Do wymienionego wniosku pokontrolnego Zarząd Związku wniósł zastrzeżenia wskazując, że nie udało się 

przeprowadzić skutecznie postępowań o zamówienie publiczne z uwagi na zmienność realiów rynkowych, na które związek 

nie mógł zareagować z braku odpowiednich środków finansowych. Możliwe było jedynie udzielanie zamówień tymczasowych, 

gdyż środki nie pozwalały na zawarcie umów objętych postępowaniami z uwagi na długi okres, na jaki umowy te miały być 

zawarte. Niezbędne było zatem ponawianie postępowań w celu uzyskania niższych cen – przy jednoczesnym tymczasowym 

powierzeniu odbierania odpadów na krótszy okres z pominięciem przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych. Obecnie 

wskutek podwyżki stawek opłaty za gospodarowanie odpadami Związek posiada możliwość przeznaczenia większych środków 

na udzielenie zamówienia i co za tym idzie uwzględniania ofert, bez konieczności unieważnienia postępowań.  

Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu uchwałą nr 2/4/2019 z dnia 16 stycznia 2019 r. oddaliło zastrzeżenia 

Związku Międzygminnego „Czysty Region”. 

Analiza nieprawidłowości przedstawionych w wystąpieniach pokontrolnych wykazała, że nieprawidłowości związane 

bezpośrednio z tematyką kontroli, tj. prawidłowością pobierania i egzekwowania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, nie były liczne ani nie cechowały się dużym ciężarem gatunkowym. Najczęściej miały one charakter formalny.  

                                                                 
21 Art. 9tb ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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Spośród objętych kontrolą 78 jednostek tylko 4 posiadały nieaktualne uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji  

o wysokości opłaty, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (gminy 

wiejskie: Sejny w woj. podlaskim, Chodel w woj. lubelskim i Purda w woj. warmińsko-mazurskim oraz gmina miejska Mikołów 

w woj. śląskim). 

Najpowszechniej stwierdzaną nieprawidłowością mającą wpływ na egzekwowanie należnych dochodów było 

niewystawianie lub nieterminowe wystawianie upomnień właścicielom nieruchomości w przypadku niezapłacenia lub zapłaty 

tylko części zobowiązania, co było niezgodne z § 7 rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności 

pieniężnych22 w zw. z art. 6 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji23. Wystąpienia pokontrolne z identyfikacją 

wskazanej nieprawidłowości były skierowane do 16 jednostek (20,5%) objętych kontrolą (Chodel – gmina wiejska  

woj. lubelskie, Bolków – gmina miejsko-wiejska woj. dolnośląskie, Sejny – gmina wiejska i Raczki – gmina wiejska  

woj. podlaskie, Gniew – gmina wiejska woj. pomorskie, Czechowice-Dziedzice – gmina miejsko-wiejska i Olsztyn – gmina 

wiejska woj. śląskie, Kamionka – gmina wiejska woj. lubelskie, Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie 

woj. lubelskie, Lidzbark Warmiński – gmina miejska i Pasym – gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie, Chełmno  

– gmina miejska woj. kujawsko-pomorskie, Nowy Tomyśl – gmina miejsko-wiejska i Trzemeszno gmina miejsko-wiejska  

woj. wielkopolskie, Białobrzegi - gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie i Brzeg gmina miejska woj. opolskie).  

Często stwierdzano również, że w przypadku niezapłacenia lub zapłaty tylko części zobowiązania określonego  

w upomnieniu wierzyciel nie podjął czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych polegających na 

wystawieniu tytułu wykonawczego, który jest podstawą wszczęcia postępowania egzekucyjnego. Powyższe było sprzeczne  

z § 9 rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych w zw. z art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu 

egzekucyjnym w administracji. Wskazana nieprawidłowość wystąpiła w 16 jednostkach (20,5%) objętych kontrolą (Związek 

Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli, Małomice – gmina miejsko-wiejska i Radzyń Podlaski – gmina wiejska  

woj. lubelskie, Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy – jednostka budżetowa Gminy Świdnica woj. lubuskie, Bolków – gmina 

miejsko-wiejska woj. dolnośląskie, Chodel – gmina wiejska i Kamionka – gmina wiejska woj. lubelskie, Raczki – gmina wiejska 

woj. podlaskie, Czechowice-Dziedzice – gmina miejsko-wiejska i Olsztyn – gmina wiejska woj. śląskie, Związek Gmin Regionu 

Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” w Ostródzie woj. warmińsko-mazurskie, Nowy Tomyśl – gmina miejsko-wiejska 

woj. wielkopolskie, Cieszanów – gmina miejsko-wiejska woj. podkarpackie, Biały Bór – gmina miejsko-wiejska  

woj. zachodniopomorskie, Płońsk – gmina miejska woj. mazowieckie, Niemodlin – gmina miejsko-wiejska woj. opolskie). 

W 11 jednostkach (14,1% objętych kontrolą) nieterminowo sporządzano tytuły wykonawcze po doręczonych dłużnikom 

upomnieniach, co naruszało obowiązujące w jednostkach, określone procedurami wewnętrznymi zasady w zakresie 

prowadzenia ksiąg rachunkowych w związku z art. 6 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji  

(woj. dolnośląskie: gmina miejsko-wiejska Lwówek Śląski i Bolków, gmina wiejska Bolesławiec woj. dolnośląskie,  

woj. lubelskie: Kamionka – gmina wiejska oraz Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie, Raczki – gmina 

wiejska woj. podlaskie, Czechowice-Dziedzice – gmina miejsko-wiejska woj. śląskie, Trzemeszno – gmina miejsko-wiejska 

woj. wielkopolskie, Sieradz – gmina wiejska woj. łódzkie, Mińsk Mazowiecki – gmina miejska woj. mazowieckie oraz Brzeg  

– gmina miejska woj. opolskie). 

Oprócz nieprawidłowości w zakresie działań egzekucyjnych kontrolujący stwierdzali również uchybienia w zakresie 

prawidłowego wymiaru tej opłaty.  

W 7 przypadkach (9,0% jednostek objętych kontrolą) organ podatkowy nie wydał decyzji określającej wysokość opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla podmiotów, które nie uiściły należności z tytułu tej opłaty, pomimo że 

obowiązek taki wynikał z art. 6m ust. 2b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Związek Międzygminny  

„Eko-Przyszłość” w Nowej Soli woj. lubuskie, Czechowice-Dziedzice – gmina miejsko-wiejska woj. śląskie, woj. lubelskie: 

Frampol – gmina miejsko-wiejska oraz Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie, woj. wielkopolskie: 

Łubowo gmina wiejska i Trzemeszno – gmina miejsko-wiejska). Ponadto w 4 jednostkach (5,1% objętych kontrolą) nie 

wszczęto postępowania z urzędu w celu wydania ww. decyzji, o którym jest mowa w art. 165 § 1 ustawy Ordynacja podatkowa24 

(Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli woj. lubuskie, Lubowo - gmina wiejska woj. wielkopolskie, woj. śląskie: 

Czechowice-Dziedzice – gmina miejsko-wiejska i Mikołów - gmina miejska). 

W 3 związkach jednostek samorządu terytorialnego (Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli  

woj. lubuskie, Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego  „Czyste Środowisko” w Ostródzie woj. warmińsko-mazurskie, 

Związek Międzygminny „Czysty Region” w Kędzierzynie Koźlu woj. opolskie) nie wystawiono tytułów wykonawczych  

w przypadkach, w których egzekucja administracyjna mogła być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia. Powyższe 

                                                                 
22 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych (Dz. U.  

poz. 2367 z późn. zm.; Dz. U. z 2017 r. poz. 1483). 
23 Ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz. U. z 2014 r. poz. 1619 z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. 599 

z późn. zm.; Dz. U. z 2017 r. poz. 1201 późn. zm.). 
24 ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.; Dz. U. z 2017 r. poz. 201 z późn. zm.). 
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było sprzeczne z § 9 rozporządzenia w sprawie postępowania wierzycieli należności pieniężnych w związku z § 2 pkt 2 

rozporządzenia w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może być wszczęta bez uprzedniego 

doręczenia upomnienia25. 

W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że w wysłanych zawiadomieniach o zmianie stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami – wbrew postanowieniom art. 6m ust. 2a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

– w 2 jednostkach (2,6% objętych kontrolą) nie dokonano wyliczenia wysokości opłaty jako iloczynu nowej stawki opłaty  

i danych podanych w deklaracji właściciela nieruchomości oraz nie informowano podatników o braku konieczności składania 

nowej deklaracji przy zmianie stawki opłaty (Skwierzyna – gmina miejsko-wiejska woj. lubuskie oraz Bolesławiec – gmina 

wiejska woj. dolnośląskie). 

Specyficzną dla tej kategorii dochodów była stwierdzona w 4 jednostkach (5,1% objętych kontrolą) nieprawidłowość 

polegająca na nieprowadzeniu ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych, niezobowiązanych do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy  

(woj. lubelskie: Goraj – gmina wiejska i Chodel – gmina wiejska, Gniew – gmina wiejska woj. pomorskie oraz Olszanka – gmina 

wiejska woj. opolskie). Wymóg prowadzenia ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w celu kontroli wykonywania przez właścicieli nieruchomości i przedsiębiorców obowiązków w zakresie 

gospodarowania odpadami został określony art. 3 ust. 3 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Przyjęcie uchwał w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

terminu, częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty jest podstawą do skutecznego egzekwowania opłaty i funkcjonowania 

całego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Tymczasem w 7 jednostkach (9,0%) objętych kontrolą (Chodel   

– gmina wiejska woj. lubelskie, Sejny – gmina wiejska woj. podlaskie, Olszanka – gmina wiejska woj. opolskie, Mikołów  

– gmina miejska woj. śląskie, Purda – gmina wiejska woj. warmińsko-mazurskie, Chełmno - gmina miejska i Świekatowo  

– gmina wiejska woj. kujawsko-pomorskie) ich organ wykonawczy nie przedłożył organowi stanowiącemu projektów uchwał  

w podanym zakresie lub dotychczasowa uchwała nie posiadała mocy prawnej. Nieprzedłożenie organowi stanowiącemu 

projektów uchwał w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz terminu, 

częstotliwości i trybu uiszczania tej opłaty, było sprzeczne z art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym26 oraz art. 6n 

ust. 1 pkt 1 i art. 6l ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W niektórych przypadkach dotychczasowe 

uchwały nie posiadały mocy prawnej z uwagi na regulację art. 11 ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw27, zgodnie z którą dotychczasowe akty prawa miejscowego m.in. w sprawie ustalenie 

wzoru deklaracji i sposobu jej składania zachowywały moc na okres na jaki zostały wydane, jednak nie dłużej niż 18 miesięcy 

od dnia wejścia w życie tej ustawy, tj. do końca lipca 2016 r. 

Wyniki kontroli potwierdzają, iż pobór opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest przez gminy traktowany jako 

kolejny „podatek”, a nieprawidłowości stwierdzane w związku z jego poborem nie odbiegają od tych stwierdzanych przy okazji 

kontroli innych podatków. I tak w 12 jednostkach (15,4% objętych kontrolą) nie podjęto czynności sprawdzających w zakresie 

danych zawartych w deklaracji, mających na celu sprawdzenie formalnej poprawności tych dokumentów, co było niezgodne  

z art. 272 pkt 2 w związku z art. 3 pkt 5 ustawy Ordynacja podatkowa. W wielu przypadkach deklaracje, które nie zostały 

poddane kontroli zawierały błędne informacje, co skutkowało wykazaniem niewłaściwej kwoty opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. Wskazane nieprawidłowości wystąpiły w Skwierzynie – gminie miejsko-wiejskiej (woj. lubuskie),  

w Bolesławcu - gminie wiejskiej (woj. dolnośląskie), w gminie miejsko-wiejskiej Pasym (woj. warmińsko-mazurskie) oraz  

w Związku Komunalnym Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie (woj. lubelskie), w Lidzbarku Warmińskim gminie wiejskiej 

(woj. warmińsko-mazurskie), w gminie miejsko-wiejskiej Chodecz i wiejskiej Świekatowo (woj. kujawsko-pomorskie),  

w Zapolicach – gminie wiejskiej (woj. łódzkie), w Trzemesznie – gminie miejsko-wiejskiej (woj. wielkopolskie), w Nowym 

Dworze Mazowieckim – gminie miejskiej i w Płońsku – gminie miejskiej (woj. mazowieckie), w Sieradzu – gminie wiejskiej (woj. 

łódzkie). W Gniewie – gminie wiejskiej (woj. pomorskie) na deklaracjach brak było podpisu osoby, która dokonywała weryfikacji 

przedstawionych danych. Ponadto w 2 jednostkach, tj. Sejny – gminie wiejskiej w woj. podlaskim oraz Nowy Dwór Mazowiecki 

– gminie miejskiej w woj. mazowieckim złożonych deklaracji nie oznaczono datą wpływu do Urzędu, co było sprzeczne z § 42 

ust. 2 załącznika nr 1 do rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji 

w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych28. Z przywołanych zasad wynika, że po zarejestrowaniu 

przesyłki na nośniku papierowym punkt kancelaryjny umieszcza i wypełnia pieczęć wpływu na pierwszej stronie pisma lub,  

w przypadku gdy nie ma możliwości otwarcia koperty, na kopercie.  

                                                                 
25 rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 30 października 2014 r. w sprawie określenia należności pieniężnych, których egzekucja może 

być wszczęta bez uprzedniego doręczenia upomnienia (Dz. U. z 2017 r. poz. 131). 
26 Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.; Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm., 

Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.). 
27 Ustawa z dnia 28 listopada 2015 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U.  

z 2015 r. poz. 87). 
28 Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej jednolitych rzeczowych wykazów 

akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. Nr 14 poz. 67). 



Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ich przeznaczenie w latach 2016 - 2017 

29 

W gminach woj. śląskiego: miejsko-wiejskiej Czechowice-Dziedzice oraz wiejskiej Olsztyn umarzano należności z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przed terminem ich wymagalności, czym naruszono art. 67a ust. 1 pkt 3 

ustawy Ordynacja podatkowa, zgodnie z którym na wniosek podatnika – w przypadkach uzasadnionych ważnym interesem 

podatnika lub interesem publicznym – organ podatkowy może umorzyć w całości lub w części zaległości podatkowe, odsetki 

za zwłokę lub opłatę prolongacyjną. 

Jako typowe należy również uznać stwierdzane nieprawidłowości w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości.  

W 3 skontrolowanych jednostkach (3,8% objętych kontrolą) polityka rachunkowości nie zawierała szczegółowych 

regulacji w zakresie ewidencji opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W związku z powyższym ww. procedury 

wewnętrzne nie spełniały wymagań, określonych w art. 10 ust. 1 pkt 3a ustawy o rachunkowości29. Wskazane uchybienia 

wystąpiły w Małomicach – gminie miejsko-wiejskiej w woj. lubuskim, w Głowaczowie – gminie wiejskiej w woj. mazowieckim 

oraz w Zakładzie Usług Komunalnych w Świdnicy - jednostce budżetowej gminy Świdnica w woj. lubuskim. 

Koszty wynikające z faktur wystawionych w grudniu za usługę odbioru i zagospodarowania odpadów w 7 jednostkach 

(9,0%) objętych kontrolą (w gminach: Pasym miejsko-wiejskiej w woj. warmińsko-mazurskim, Nowy Dwór Mazowiecki  

– miejskiej, Płońsk – miejskiej i Ciechanów – wiejskiej w woj. mazowieckim, Bolesławiec – wiejskiej w woj. dolnośląskim, 

Sieradz – wiejskiej w woj. łódzkim oraz w Zakładzie Usług Komunalnych w Świdnicy – jednostce budżetowej gminy Świdnica 

w woj. lubuskim) zostały zaksięgowane w nieprawidłowym okresie sprawozdawczym, tj. ujęto je w ciężar kosztów kolejnego 

roku po roku obrotowym, którego zobowiązanie dotyczyło, co było niezgodne z art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowości.  

Pomimo wystąpienia zaległości z tytułu opłaty za odbiór odpadów komunalnych w Związku Gmin Powiatu 

Dzierżoniowskiego ZGPD-7 w Dzierżoniowie w woj. dolnośląskim nie naliczono i pod datą ostatniego dnia kwartału nie 

zaewidencjonowano odsetek należnych na koniec tego kwartału, czym naruszono postanowienia § 8 ust. 5 rozporządzenia  

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej30. Zgodnie z przywołanymi 

zasadami odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące zobowiązań 

podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz nie później niż pod datą ostatniego dnia 

kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału. 

W około 6,0% jednostek objętych kontrolą stwierdzono, że w rocznym Rb-27S sprawozdaniu z wykonania planu 

dochodów budżetowych:  

 zawyżono skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie rozłożenia na raty opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi,  

 zawyżono skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy w zakresie umorzenia zaległości z tytułu opłaty,  

 nie wykazano umorzonych odsetek od zaległości oraz umorzonych odsetek od zaległości wynikających z opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi ujętych w decyzjach umorzeniowych, 

co było sprzeczne z zasadami określonymi § 9 ust. 2 rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej31 w zw. z § 3 

ust. 1 pkt 7, 9 i 11 Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 

stanowiącej załącznik Nr 39 do ww. rozporządzenia (woj. mazowieckie: gminy miejsko-wiejska Muszyniec i miejska Nowy 

Dwór Mazowiecki, woj. dolnośląskie gminy miejsko-wiejskie: Prochowice i Lwówek Śląski, woj. podkarpackie: Dębica – gmina 

wiejska oraz Sędziszów Małopolski – gmina miejsko-wiejska, Gniew – gmina wiejska woj. pomorskie, Pasym – gmina miejsko- 

-wiejska woj. kujawsko-pomorskie, Sieradz – gmina wiejska woj. łódzkie). 

Również w kwartalnym Rb-27S sprawozdaniu z wykonania planu dochodów budżetowych jednostki samorządu 

terytorialnego (w dziale 900 „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska”, w rozdziale 90002 „Gospodarka odpadami 

komunalnymi”) w nieprawidłowej wysokości 4 jednostki (5,1% objętych kontrolą) wykazały skutki wynikające z decyzji 

wydanych przez organ na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa w zakresie rozłożenia na raty zaległości z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, co było sprzeczne z § 9 ust. 1 ww. rozporządzenia w zw. z § 3 ust. 1 pkt 11 lit. a  

i lit. b Instrukcji sporządzania sprawozdań budżetowych w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego, stanowiącej 

załącznik Nr 39 do ww. rozporządzenia (Bolesławiec – gmina wiejska woj. dolnośląskie, Czechowice-Dziedzice – gmina 

miejsko-wiejska woj. śląskie, Lubaczów – gmina miejska woj. podkarpackie, Pionki – gmina wiejska woj. mazowieckie). 

W Rb-28S rocznych sprawozdaniach z wykonania planu wydatków budżetowych gminy miejsko-wiejskiej Małomice  

(woj. lubuskie) w dziale 900, rozdziale 90002 ujęte zostały wyłącznie wydatki z tytułu zapłaty wynagrodzenia wykonawcy za 

świadczoną usługę odbioru odpadów komunalnych oraz wydrukowania książeczek opłat za odpady komunalne. W rozdziale 

                                                                 
29 Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm., Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.). 
30 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 

państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 
funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U.  
z 2013 r. poz. 289 z późn. zm.; Dz. U. z 2017 r. poz. 760). 

31 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015  
z późn. zm.). 
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tym, zarówno w 2016 r., jak i w 2017 r. nie ewidencjonowano innych wydatków związanych z pokrywaniem kosztów 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, w tym w szczególności wynagrodzeń osobowych i pochodnych 

pracowników merytorycznych wykonujących zadania związane z pobieraniem opłat, ich egzekucją, zakupu materiałów  

i wyposażenia, w tym materiałów biurowych, kosztów doręczeń korespondencji. Powyższe było niezgodne z obowiązującymi 

zasadami klasyfikacji tego rodzaju wydatków, określonymi rozporządzeniem w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych. 

W 3 jednostkach (3,8% objętych kontrolą) nieprawidłowo klasyfikowano wydatki na obsługę administracyjną systemu 

gospodarowania odpadami, które zaplanowane zostały w dziale 750 „Administracja publiczna”, rozdział 75023 „Urzędy gmin”, 

podczas gdy zgodnie z postanowieniami załącznika nr 2 do rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, 

wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w zw. z art. 6r ust. 2 pkt 3 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wydatki te powinny być zaplanowane w dziale 900 „Gospodarka komunalna  

i ochrona środowiska”, rozdział 90002 „Gospodarka odpadami komunalnymi” (Olsztyn – gmina wiejska woj. śląskie, Chodel  

– gmina wiejska woj. lubelskie, Sieradz – gmina wiejska woj. łódzkie). 

Incydentalnie w toku kontroli stwierdzano nieprawidłowości związane z zaniechaniem zadań informacyjnych, określonych 

art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Ustalono, że na swojej stronie internetowej ani  

w sposób zwyczajowo przyjęty 6 jednostek objętych kontrolą (7,7%) nie udostępniło informacji o podmiotach odbierających 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, punktach selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych oraz podmiotach zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (Małomice – gmina 

miejsko-wiejska woj. lubuskie, Pasym - gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie, Świekatowo – gmina wiejska woj. 

kujawsko-pomorskie, Kęty – gmina miejsko-wiejska woj. małopolskie, Olszanka – gmina wiejska woj. opolskie, Pionki – gmina 

wiejska woj. mazowieckie). 

Ponadto w 2 gminach (2,6% objętych kontrolą) przeprowadzone przez kierownika jednostki kontrole w zakresie  

m.in. zbierania odpadów komunalnych nie były udokumentowane protokołami wymaganymi art. 9u ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach w zw. z art. 380 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska32 (Lidzbark Warmiński – gmina 

miejska woj. kujawsko-pomorskie, Pasym – gmina miejsko-wiejska woj. warmińsko-mazurskie). 

Kwestia niebilansowania się dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z kosztami 

funkcjonowania systemu bądź nieprawidłowego planowania dochodów i wydatków z tego tytułu jest przede wszystkim domeną 

działalności opiniodawczej izb. Konkretne stany faktyczne skutkowały jednak pojawieniem się tych zagadnień również  

w ramach działalności kontrolnej. Przykładowo w Olszance – gminie wiejskiej w woj. opolskim środki pochodzące z opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wykorzystano na cele niezwiązane z pokrywaniem kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami, co było niezgodne z art. 6r ust.1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Z pobranych opłat w 2016 r. zapłacono karę pieniężną w kwocie 3 000,00 zł nałożoną na jednostkę samorządu terytorialnego 

za niezłożenie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r.  

W 2017 r. środki pochodzące z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczono na pokrycie kosztów odbioru 

odpadów z pojemników oraz koszy ulicznych zlokalizowanych na terenie gminy, zamiast na sfinansowanie kosztów obsługi 

administracyjnej systemu gospodarowania odpadami, które w sytuacji niewystarczających dochodów z wymienionej opłaty 

powinny zostać poniesione w pierwszej kolejności. 

Powyższe ustalenia nie wyczerpują wszystkich nieprawidłowości występujących w jednostkach objętych kontrolą. Poza 

wymienionymi wyżej wystąpiły również nieprawidłowości związane z umorzeniami zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, odroczeniem terminu zapłaty opłaty, odroczeniem zapłaty zaległości, rozłożeniem na raty zapłaty 

oraz rozłożeniem na raty zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

 

5. Dyscyplina finansów publicznych 
 

Wyniki przeprowadzonych kontroli skutkowały skierowaniem dwóch zawiadomień do Rzeczników Dyscypliny Finansów 

Publicznych o okolicznościach wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Dotyczyły one Ekologicznego 

Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach (woj. świętokrzyskie) oraz Związku Międzygminnego „Czysty Region” 

w Kędzierzynie Koźlu (woj. opolskie). W pierwszym przypadku w złożonym zawiadomieniu wskazano, że Przewodniczący 

Zarządu Związku zaniechał sporządzenia i przedłożenia Zarządowi Związku sprawozdań:  

 Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych za okresy sprawozdawcze kończące I - III kwartał 2016 r., co było 

sprzeczne odpowiednio z § 4 pkt 3a rozporządzenia w sprawie sprawozdawczości budżetowej. Z przywołanego przepisu 

                                                                 
32 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. poz. 1232 z późn. zm.; Dz. U z 2016 r. poz. 672 z późn. zm.; 

Dz. U. z 2017 r. poz. 519 z późn. zm.). 
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wynika, że do sporządzenia i przekazywania sprawozdań w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego 

obowiązani są przewodniczący zarządów tych jednostek; 

 Rb-Z o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i gwarancji według stanu na koniec III i IV kwartału 

2017 r., co było niezgodne z § 4 ust. 1 pkt 1 oraz § 6 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie sprawozdań jednostek sektora 

finansów publicznych w zakresie operacji finansowych33. Zgodnie z przywołanymi przepisami sprawozdanie jednostkowe 

Rb-Z sporządzane jest w imieniu jednostki przez jej kierownika na podstawie ksiąg rachunkowych lub ewidencji księgowej 

danej jednostki oraz innych dokumentów dotyczących tej jednostki.  

Ponadto stwierdzono, że przy udzieleniu w dniu 22 listopada 2016 r. zamówienia publicznego na świadczenie w okresie 

od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. usług odbioru i transportu odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na obszarze 

12 gmin zamawiający dopuścił do nieuprawnionego podziału zamówienia i ustalił jego wartość indywidualnie w stosunku do 

poszczególnych jego części, czym naruszył art. 32 ust. 1, 2 i 4 oraz art. 6a w zw. z art. 10 ust. 1 i art. 7 ust. 3 ustawy Prawo 

zamówień publicznych34. 

W podanym zakresie do Rzecznika Dyscypliny Finansów Publicznych skierowano zawiadomienie o okolicznościach 

wskazujących na naruszenie dyscypliny finansów publicznych w Ekologicznym Związku Gmin Dorzecza Koprzywianki  

w Baćkowicach odpowiednio z art. 18 pkt 2 oraz z art. 17 pkt 2, art. 17 ust 1 pkt 5b ustawy o odpowiedzialności za naruszenie 

dyscypliny finansów publicznych35, które polegały odpowiednio na niesporządzeniu oraz nieprzekazaniu w terminie ww. 

sprawozdań z wykonania procesów gromadzenia środków publicznych i ich rozdysponowania oraz na podzieleniu zamówienia 

na odrębne zamówienia publiczne w celu uniknięcia stosowania przepisów o zamówieniach publicznych. 

W zawiadomieniu dotyczącym Związku Międzygminnego „Czysty Region” zarzucono byłemu Przewodniczącemu 

Zarządu udzielanie zamówień publicznych na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z pominięciem przepisów  

z zakresu zamówień publicznych. Nieprawidłowości te były przedmiotem zastrzeżeń i zostały opisane we wcześniejszej części 

opracowania. Czyny te zakwalifikowano jako wypełniające dyspozycję art. 17 ust. 1b pkt 1 ustawy o odpowiedzialności za 

naruszenie dyscypliny finansów publicznych, polegające na udzieleniu zamówienia wykonawcy, który nie został wybrany  

w trybie określonym w przepisach o zamówieniach publicznych.  

 

 

6. Podsumowanie  
 

Kontrolę przeprowadzono we wszystkich województwach w wybranych 78 jednostkach (70 w jednostkach samorządu 

terytorialnego i 8 w związkach międzygminnych) i objęto nią lata 2016 i 2017.  

W podstawowym obszarze badania, to jest gromadzeniu dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi kontrola nie ujawniła nieprawidłowości istotnych w wymiarze finansowym lub ciężarze gatunkowym. Wyniki 

kontroli dają podstawy do uznania, że dochody te trwale wpisały się w system finansowy gmin, a ich realizacja odbywa się  

w przeważającej mierze zgodnie z regułami określonymi przepisami prawa. Stwierdzane nieprawidłowości nie odbiegają  

w zasadniczy sposób od nieprawidłowości ustalanych przy badaniu innych dochodów podatkowych. Wskazania jednak 

wymaga, że zasadnicze znaczenie dla realizacji dochodów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a także 

możliwości finansowania z tych dochodów wydatków na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi mają również czynności windykacyjne wobec dłużników. Mimo że w tym zakresie stwierdzono relatywnie mało 

nieprawidłowości, wyniki kontroli wskazują na systematyczny wzrost zaległości z tytułu tych opłat. Może to oznaczać,  

iż istniejące rozwiązania prawne służące windykacji należności wymagają usprawnienia. 

Z analizy osiągniętych wpływów z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków związanych 

z funkcjonowaniem systemu, a także z danych z poprzedniej kontroli koordynowanej w tym zakresie wynika, że w większości 

jednostek występuje trwały niedobór dochodów z tytułu opłaty w stosunku do wydatków związanych z systemem 

gospodarowania odpadami. Jest to niespójne z założeniami ustawy, zgodnie z którymi gminy otrzymały zadanie publiczne 

wraz ze źródłem jego sfinansowania.  

Najwyższe wydatki bieżące (około 90,0%) jednostki ponoszą na odbiór, transport, zbieranie, odzyskiwanie i unieszkodliwianie 

odpadów komunalnych. W następnej kolejności wydatki ponoszone są na obsługę administracyjną tego systemu (7,0%), 

tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (2,0%). Niewielką część swoich wydatków 

bieżących (poniżej 1,0%) jednostki przeznaczają na edukację ekologiczną oraz na sfinansowanie pozostałych kosztów 

związanych z systemem gospodarowania odpadami.  

Niepokoić też może szybszy wzrost wydatków ogółem (bieżących i majątkowych) niż przyrost dochodów z opłaty, co 

oznacza, że różnica między tymi wielkościami może ciągle się pogłębiać. Konieczność sfinansowania rosnących niedoborów 

                                                                 
33 Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie 

operacji finansowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773). 
34 Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). 
35 Ustawa z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1458). 
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w systemie gospodarowania odpadami może negatywnie oddziaływać na poziom realizacji innych zadań publicznych, a nawet 

stwarzać realne zagrożenie dla stabilności finansowej gmin. Pozytywnie na tle jednostek objętych kontrolą wyróżnia się 

sytuacja tych z nich, które prowadzą bieżącą analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi i podejmują działania w celu 

ustalenia  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w prawidłowej wysokości. Uwaga ta dotyczy w szczególności 

związków komunalnych. 

Z perspektywy wyników kontroli należy zwrócić szczególną uwagę na problem braku przepisów, które umożliwiają 

egzekwowanie samofinansowania się systemu. Podejmując uchwałę w przedmiocie tych stawek, organ stanowiący jest 

zobowiązany do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki, tak aby pobierane opłaty pokrywały rzeczywiste 

koszty związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami na terenie działania jednostki. Prawidłowo 

skalkulowana opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powinna z jednej strony zapewniać sprawne funkcjonowanie 

systemu odbioru odpadów, z drugiej zaś nie powinna stanowić źródła dodatkowych zysków. W praktyce jednak, ewentualna 

interwencja organu nadzoru, w sytuacji gdy uchwalona przez organ stanowiący stawka nie spełnia tego wymogu skutkuje 

„powrotem” do obowiązującej poprzednio stawki, najczęściej niższej. Stąd kwestie związane z samofinansowaniem się 

systemu podnoszone są najczęściej na gruncie działalności opiniodawczej. 

Należy podkreślić, że rzetelna kalkulacja wysokości opłat powinna w szczególności uwzględniać liczbę mieszkańców 

gminy, ilość wytwarzanych na jej terenie odpadów komunalnych oraz koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami. Zaniechania w tym zakresie mogą skutkować koniecznością ograniczania realizacji innych zadań samorządów  

z powodu konieczności sfinansowania niedoborów dochodów w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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Załącznik 1  

Wykaz jednostek objętych kontrolą koordynowaną wg właściwości miejscowej RIO 

Lp. 
Regionalna  

Izba 
Obrachunkowa  

Lp. Nazwa kontrolowanej jednostki Rodzaj kontrolowanej jednostki 

1 Białystok 

1 Sejny gmina wiejska 

2 Augustów gmina miejska 

3 Dąbrowa Białostocka gmina miejsko-wiejska 

4 Raczki gmina wiejska 

2 Bydgoszcz 

5 Chełmno gmina miejska 

6 Chodecz gmina miejsko-wiejska 

7 Osie gmina wiejska 

8 Gąsawa gmina wiejska 

9 Świekatowo gmina wiejska 

3 Gdańsk 

10 Gniew gmina miejsko-wiejska 

11 Borzytuchom gmina wiejska 

12 Puck gmina wiejska 

13 Związek Gmin Wierzyca w Starogardzie Gdańskim związek jednostki samorządu terytorialnego 

14 Łeba gmina miejska 

4 Katowice 

15 Czechowice-Dziedzice gmina miejsko-wiejska 

16 Mikołów gmina miejska 

17 Olsztyn gmina wiejska 

5 Kielce 

18 Ekologiczny Związek Gmin Dorzecza Koprzywianki w Baćkowicach związek jednostki samorządu terytorialnego 

19 Łubnice gmina wiejska 

20 Opatów gmina miejsko-wiejska 

21 Pacanów gmina wiejska 

22 Solec-Zdrój  gmina wiejska 

23 Nowy Korczyn gmina wiejska 

6 Kraków 

24 Kęty  gmina miejsko-wiejska 

25 Korzenna gmina wiejska 

26 Andrychów gmina miejsko-wiejska 

27 Brzeszcze gmina miejsko-wiejska 

7 Łódź 

28 Sieradz gmina wiejska 

29 Zapolice gmina wiejska 

30 Wieluń gmina miejsko-wiejska 

31 Łęczyca gmina miejska 

8 Lublin 

32 Kamionka gmina wiejska 

33 Chodel gmina wiejska 

34 Goraj gmina wiejska 

35 Frampol gmina miejsko-wiejska 

36 Radzyń Podlaski gmina wiejska 

37 Związek Komunalny Gmin Ziemi Lubartowskiej w Lubartowie związek jednostki samorządu terytorialnego 

9 Olsztyn 

38 Lidzbark Warmiński gmina miejska 

39 Pasym gmina miejsko-wiejska 

40 Purda gmina wiejska 

41 
Związek Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” 
w Ostródzie 

związek jednostki samorządu terytorialnego 

10 Opole 

42 Brzeg  gmina miejska 

43 Niemodlin  gmina miejsko-wiejska 

44 Olszanka  gmina wiejska 

45 Związek Międzygminny „Czysty Region”  w Kędzierzynie Koźlu związek jednostki samorządu terytorialnego 

11 Poznań 

46 Kawęczyn gmina wiejska 

47 Łubowo gmina wiejska 

48 Nowy Tomyśl gmina miejsko-wiejska 

49 Opatówek gmina miejsko-wiejska 

50 Trzemeszno gmina miejsko-wiejska 
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Lp. 
Regionalna  

Izba 
Obrachunkowa  

Lp. Nazwa kontrolowanej jednostki Rodzaj kontrolowanej jednostki 

12 Rzeszów 

51 Dębica gmina wiejska 

52 Cieszanów gmina miejsko-wiejska 

53 Sędziszów Małopolski gmina miejsko-wiejska 

54 Leżajsk gmina miejska 

55 Lubaczów gmina miejska 

13 Szczecin 

56 Wierzchowo gmina wiejska 

57 Biały Bór gmina miejsko-wiejska 

58 Szczecinek gmina miejska 

14 Warszawa 

59 Białobrzegi gmina miejsko-wiejska 

60 Głowaczów gmina wiejska 

61 Nowy Dwór Mazowiecki gmina miejska 

62 Płońsk gmina miejska 

63 Płock gmina miejska 

64 Ciechanów gmina miejska 

65 Myszyniec gmina miejsko-wiejska 

66 Związek Gmin Regionu Płockiego w Płocku związek jednostki samorządu terytorialnego 

67 Mińsk Mazowiecki gmina miejska 

68 Pionki gmina wiejska 

15 Wrocław 

69 Bolesławiec gmina wiejska 

70 Bolków gmina miejsko-wiejska 

71 Lwówek Śląski gmina miejsko-wiejska 

72 Prochowice gmina miejsko-wiejska 

73 Wleń gmina miejsko-wiejska 

74 Związek Gmin Powiatu Dzierżoniowskiego ZGPD-7 w Dzierżoniowie związek jednostki samorządu terytorialnego 

16 Zielona Góra 

75 Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy  
jednostka budżetowa Gminy Świdnica - gmina 
wiejska  

76 Skwierzyna  gmina miejsko-wiejska 

77 Związek Międzygminny „Eko-Przyszłość” w Nowej Soli związek jednostki samorządu terytorialnego 

78 Małomice gmina miejsko-wiejska 
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