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 Każda gmina odpowiedzialna jest za zorganizowanie 
systemu gospodarki odpadami na swoim terenie – 
zgodnego z uregulowaniami prawnymi, a także za 
monitorowanie jego funkcjonowania oraz osiągnięcie 
prawnie ustalonych efektów. 

 

 

  

  

 

  

  

Do realizacji tych zadań 

gminy wyposażone zostały  

w narzędzia: 

 

- zarządcze, 

- kontrolne, 

- sankcyjne. 



UPRAWNIENIA  KONTROLNE  WIOŚ 

 Zgodnie z ustawą z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 686 ze zm.), Inspekcja 
Ochrony Środowiska jest powołana do kontroli przestrzegania 
przepisów o ochronie środowiska oraz badania i oceny stanu 
środowiska. 

 

 Do zadań Inspekcji Ochrony Środowiska należy między 
innymi: 

 kontrola podmiotów korzystających ze środowiska w rozumieniu 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, 

 kontrola przestrzegania przepisów ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
– w zakresie nie przypisanym innym organom ochrony 
środowiska. 



UPRAWNIENIA  KONTROLNE  INNYCH 

ORGANÓW 

Do sprawowania kontroli nad realizacją obowiązków 
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach upoważnione są również inne organy 
ochrony środowiska: (rozdział 4c – kontrola) 

 

Art. 9u. - Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje 

kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ustawy. 

 

Art. 9w. - Marszałek województwa sprawuje kontrolę nad 

prowadzącym regionalną instalację do przetwarzania odpadów 

komunalnych w zakresie przyjmowania zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.  

 



 

 
OGÓLNOPOLSKI CYKL KONTROLNY 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie w roku 

2013 oraz 2014 realizował ogólnopolski cyklu kontrolny, 

dotyczący przestrzegania przepisów znowelizowanej 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. 

  

 Cykl kontrolny został przeprowadzony na polecenie Głównego 

Inspektora Ochrony Środowiska. 

  

 Zasady realizacji cyklu określone zostały w „Wytycznych 

opracowanych w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska.  

 



OGÓLNOPOLSKI CYKL KONTROLNY 

Zgodnie z „Wytycznymi…”, cykl kontrolny dotyczył gmin  

i podmiotów eksploatujących regionalne instalacje przetwarzania 

odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości. 

 

Cyklem kontrolnym nie zostały objęte podmioty prowadzące 

instalacje do zastępczej obsługi regionów oraz gminne 

jednostki organizacyjne.  

 

W 2015 r. cykl kontrolny jest kontynuowany i dotyczy podmiotów 

zaangażowanych w gospodarkę odpadami komunalnymi  

o wszystkich formach organizacyjnych, za wyjątkiem 

przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości. Kontrole tego rodzaju podmiotów należą do zadań 

organów gminy.  



KONTROLE GMINNYCH JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH 

 W przypadku, gdy gminna jednostka organizacyjna będąca 

zakładem budżetowym, prowadzi działalność polegającą na 

odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne, musi spełniać wymagania określone dla podmiotu 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, w szczególności spełniać warunki wynikające z 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w 

sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. U. z 2013 r., poz. 

122). 



Obowiązki gminnej jednostki organizacyjnej 

1) Posiadanie wyposażenia umożliwiającego odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 

zapewnienia jego odpowiedniego stanu technicznego;  

2) Utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i 

urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości;  

3) Spełnienie wymagań technicznych dotyczących 

wyposażenia pojazdów przeznaczonych do odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości;  

4) Zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposażenia 

bazy magazynowo-transportowej (art. 9d ust. 1 u.c.p.g.). 

przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 u.o.o. 

(art. 9e ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.). 

 

 



Obowiązki gminnej jednostki organizacyjnej 

5) Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości 

selektywnie zebranych odpadów komunalnych do instalacji 

odzysku i unieszkodliwiania odpadów, zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami, o której mowa w art. 17 u.o.o.  

(art. 9e ust. 1 pkt 1 u.c.p.g.);  

 

6) Przekazywanie odebranych od właścicieli nieruchomości 

zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych 

do składowania do RIPOK (art. 9e ust. 1 pkt 2 u.c.p.g.); 

 

 

 

 



Obowiązki gminnej jednostki organizacyjnej 

7) Osiągnięcie w danym roku kalendarzowym w odniesieniu  

do masy odebranych przez siebie odpadów komunalnych 

poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, określonych  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. 

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami (Dz. U. z 2012 r., poz. 645) 

oraz w rozporządzeniu  Ministra Środowiska z dnia 25 maja 

2012 r. w sprawie poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania 

masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676).  

 



Obowiązki gminnej jednostki organizacyjnej 

8) Utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazdów i 

urządzeń do odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości. 

9) Sporządzanie kwartalnych sprawozdań (od 2015 r. 

półrocznych sprawozdań) i przekazywanie ich wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie do 

końca miesiąca następującego po kwartale, którego 

dotyczy (art. 9n ust. 3 u.c.p.g.).  

 



Wymagany zakres sprawozdania 

1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych 

odpadów komunalnych, w tym odpadów ulegających 

biodegradacji, oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze 

wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady 

odebrane od właścicieli nieruchomości;  

2) informacje o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do 

składowania powstałych z odebranych przez podmiot odpadów 

komunalnych; 

3) informacje o masie odpadów papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła przygotowanych do ponownego użycia i 

poddanych recyklingowi; 

4) informacje o odpadów budowlanych i rozbiórkowych będących 

odpadami komunalnymi, przygotowanych do ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku, 

 



5) liczbę właścicieli nieruchomości, do których zostały odebrane 

odpady komunalne, 

6) wykaz właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady 

komunalne w sposób niezgodny z regulaminem; 

7) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, 

8) wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi w okresie objętym 

sprawozdaniem zawarto umowy na odbieranie odpadów 

komunalnych oraz wykaz właścicieli nieruchomości, z którymi te 

umowy uległy rozwiązaniu lub wygasły. 

 

Wymagany zakres sprawozdania 



WYMAGANIA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW ODBIERAJĄCYCH 

ODPADY KOMUNALNE OD WŁAŚCICIELI 

NIERUCHOMOŚCI   

TAKIE SAME JAK DLA GMINNEJ JEDNOSTKI 

ORGANIZACYJNEJ 

     ORAZ 

1) Obowiązek uzyskania wpisu do rejestru działalności 

regulowanej w gminie, na terenie której zamierza odbierać 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

2) Podmiot, który nie działa na podstawie umowy, o której mowa w 

art. 6f ust. 1 i nie świadczy takiej usługi w trybie zamówienia z 

wolnej ręki, o którym mowa w art. 6f ust. 2, jest obowiązany do 

osiągnięcia w danym roku kalendarzowym w 

odniesieniu do masy odebranych przez siebie odpadów 

komunalnych poziomów recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania oraz do 

przekazania właścicielom nieruchomości, od których odbiera 

odpady komunalne, rachunku, w którym są wyszczególnione 

koszty odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 



SANKCJE DOTYCZĄCE GMINNNYCH JEDNOSTEK 

ORGANIZACYJNYCH ODBIERAJĄCYCH ODPADY 

KOMUNALNE  

OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 

Zgodnie z Art.9k wojewódzki inspektor ochrony środowiska 

zakazuje, w drodze decyzji, wykonywania przez gminną 

jednostkę działalności w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości na okres 3 lat gdy: 

 1) nie spełnia ona wymagań określonych dla podmiotu 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

 2) po raz drugi przekazuje zmieszane odpady komunalne lub 

odpady zielone do instalacji innych niż regionalne instalacje do 

przetwarzania odpadów komunalnych, 

 3) nie osiągnęła w kolejnym roku kalendarzowym poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych  ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, określonych w przepisach wydanych na podstawie 

art. 3b ust. 2 i art. 3c ust. 2 

 

 



KARY  PIENIĘŻNE 

 

Wojewódzki  Inspektor  Ochrony Środowiska zobowiązany 

jest do wymierzenia administracyjnych kar pieniężnych 

gminnym jednostkom organizacyjnym. 
 

Art. 9y.  1. Gminna jednostka organizacyjna, która:  

1) odbiera odpady komunalne pomimo zakazu wykonywania 

działalności, o którym mowa w art. 9k - w wysokości 5 000 zł 

za pierwszy miesiąc wykonywania działalności pomimo 

zakazu oraz 10 000 zł za każdy kolejny miesiąc 

wykonywania działalności pomimo zakazu 

2) miesza selektywnie zebrane odpady komunalne ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi lub selektywnie zebrane odpady 

różnych rodzajów ze sobą - w wysokości od 10 000 zł do  

      50 000 zł; 
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KARY  PIENIĘŻNE 

 3) nie przekazuje odebranych od właścicieli nieruchomości  

zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych [do 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych  

albo w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do instalacji 

przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu – w 

wysokości od 500 zł do 2 000 zł za pierwszy ujawniony 

przypadek; 

4)  przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n 

w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie 

uzupełnione lub poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, a w przypadku 

niezastosowania się do wezwania w wysokości od 500 zł do  

     5 000 zł; 

3)  przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n  

 sprawozdania podmiotu odbierającego odpady komunalne –  

 w wysokości 100 zł za każdy dzień  opóźnienia.  

 



Art. 9y. 2. Gminna jednostka organizacyjna odbierająca odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, która nie wykonuje: 

1)   obowiązku określonego w art. 9g wymóg osiągnięcia poziomu 

recyklingu przez podmiot odbierający odpady komunalne – 

podlega karze pieniężnej, obliczonej odrębnie dla 

wymaganego poziomu:  

2) recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku 

innymi metodami; 

3) ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania.  

 

3. Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się w sposób 

określony w art. 9x odpowiedzialność przedsiębiorcy 

odbierającego odpady komunalne za naruszenie przepisów 

ustawy ust. 3. 

KARY  PIENIĘŻNE 
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Kary pieniężne nakładane przez organ gminy 

Ustawa nakłada także na wójta obowiązek nakładania kar 

pieniężnych na przedsiębiorców odbierających odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy:  

 

1) odbierają odpady komunalne bez wymaganego wpisu  

– w wysokości 5000 zł za pierwszy miesiąc wykonywania 

działalności bez wymaganego wpisu do rejestru oraz 10 000 zł 

za każdy kolejny miesiąc wykonywania działalności bez 

wymaganego wpisu do rejestru;  

 

2) mieszają selektywnie zebrane odpady komunalne ze 

zmieszanymi odpadami komunalnymi lub selektywnie zebrane 

odpady różnych rodzajów ze sobą - w wysokości od 10 000 zł do 

50 000 zł;  

 



3) nie przekazują odebranych od właścicieli nieruchomości 
zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do 
regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych 
albo w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy 
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, do instalacji 
przewidzianych do zastępczej obsługi tego regionu odebranych od 
właścicieli nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych, 
odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 
komunalnych przeznaczonych do składowania do regionalnej 
instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – w wysokości 
od 500 zł do 2000 zł za pierwszy ujawniony przypadek; 

4) przekazują nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – 
podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 500 zł, jeżeli 
sprawozdanie zostanie uzupełnione lub poprawione w terminie 14 
dni od dnia doręczenia wezwania, o którym mowa w art. 9p ust. 2, 
a w przypadku niezastosowania się do wezwania od 500 zł  
do 5 000 zł;  

5) przekazują po terminie sprawozdanie, o którym mowa w art. 9n – 
podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za każdy dzień 
opóźnienia. 

 

Kary pieniężne nakładane przez organ gminy 



Ponadto istnieje obowiązek nałożenia kary pieniężnej, gdy 

przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, który nie działa na podstawie umowy z gminą lub 

nie został przez gminę wybrany w trybie z wolnej ręki, nie 

wykonuje obowiązku określonego w art. 9g tj. nie osiąga 

wymaganych przepisami ustawy poziomu recyklingu 

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania.  

Karę pieniężną, o której mowa w ust. 2, oblicza się jako iloczyn 

stawki opłaty za umieszczenie niesegregowanych (zmieszanych) 

odpadów komunalnych na składowisku, określonej w przepisach 

wydanych na podstawie art. 290 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

– Prawo ochrony środowiska, i brakującej masy odpadów 

komunalnych, wyrażonej w Mg, wymaganej do osiągnięcia 

odpowiedniego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami lub ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania. 

Kary pieniężne nakładane przez organ gminy 



Sankcje z ustawy o odpadach 

Kto wbrew przepisowi art. 20 ust. 7 przetwarza, poza obszarem 

regionu gospodarki odpadami komunalnymi, na którym zostały 

wytworzone: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) pozostałości z sortowania odpadów komunalnych lub pozostałości z 

procesu mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów 

komunalnych, przeznaczone do składowania, 

3) odpady zielone, podlega karze aresztu albo grzywny. 

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew przepisowi art. 20 ust. 8 

przywozi na obszar regionu gospodarki odpadami komunalnymi 

odpady, o których mowa w ust. 1, wytworzone poza obszarem tego 

regionu. 

Kto, będąc posiadaczem odpadów, zleca, wbrew przepisowi art. 27 

ust. 2, gospodarowanie odpadami podmiotom, które nie uzyskały 

wymaganych decyzji lub wymaganego wpisu do rejestru, podlega 

karze aresztu albo grzywny. 

Kto wbrew obowiązkowi nie prowadzi ewidencji odpadów albo 

prowadzi tę ewidencję w sposób nieterminowy lub niezgodnie ze 

stanem rzeczywistym, podlega karze grzywny. 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ  
 

 

 

 

 

 

 

 

  

JAN TRZEBIŃSKI 


