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I. WSTĘP 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Rzeszowie, w ramach realizacji 

ogólnopolskiego cyklu kontrolnego, dotyczącego przestrzegania przepisów ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w okresie od kwietnia do 

września 2017 roku, prowadził kontrole 16 gmin. Ww. zadanie było kontynuacją działań 

podejmowanych w ramach cykli kontrolnych realizowanych w latach 2013 - 2016. 

Zasady realizacji cyklu oraz zakres raportu określone zostały w opracowanych w Głównym 

Inspektoracie Ochrony Środowiska, „Wytycznych do przeprowadzenia w 2017 r. przez 

Inspekcję Ochrony Środowiska ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania przez 

gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (u.c.p.g.) oraz kontroli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(PSZOK)”. 

Tematyką cyklu kontrolnego objęto: 

1) organizację systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w gminach oraz sposób 

wdrażania i realizacji przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(u.c.p.g.), 

2) funkcjonowanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) 

obsługujących kontrolowane gminy.  

Celem podejmowanych w ramach cyklu działań kontrolnych w gminach, była ocena 

wypełniania przez nie obowiązków wynikających z ustawy u.c.p.g. oraz postępów we 

wdrażaniu jej przepisów, zaś w przypadku PSZOK-ów – zobrazowanie faktycznie 

prowadzonej selektywnej zbiórki odpadów na terenie gmin objętych kontrolą, a także 

przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych w tym zakresie.  

 

II.  WYNIKI I USTALENIA KONTROLI GMIN 

Województwo podkarpackie podzielone jest na 160 gmin. Zgodnie z ww. 

„Wytycznymi….”, skontrolować należało, podobnie jak w latach poprzednich, 10% gmin 

z terenu województwa, które nie zostały objęte kontrolą w poprzednich cyklach kontrolnych. 

Oceny przestrzegania przez kontrolowane podmioty przepisów u.c.p.g. oraz ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach (u.o.o.), dokonano za okres od 1 stycznia 2013 r. do dnia 

zakończenia kontroli. 

Podstawę prawną przeprowadzenia kontroli, stanowi art. 2 ust. 1 pkt 1a) ustawy z dnia 

20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

Przy wyborze gmin kierowano się charakterem funkcjonowania gmin oraz 

rozmieszczeniem geograficznym. Do kontroli wybrano następujące gminy: 

1. Gmina Strzyżów 

2. Gmina Miasto Leżajsk 

3. Gmina Sędziszów Małopolski 

4. Gmina Miasto Dębica 

5. Gmina Brzozów 

6. Gmina Miasto Sanok 

7. Gmina Tarnowiec 

8. Gmina Zagórz 

9. Gmina Chłopice  

10. Gmina Lutowiska 

11. Gmina Laszki 

12. Gmina Roźwienica 

13. Gmina Radomyśl Wielki 

14. Gmina Pysznica 
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15. Gmina Mielec  

16. Gmina Ulanów 

W oparciu o przeprowadzone kontrole dokonano następujących ustaleń:  

1. Gmina Strzyżów jest gminą miejsko-wiejską w powiecie strzyżowskim, obejmującą 

obszar o powierzchni ponad 140,23 km2, który zamieszkuje 20 652 mieszkańców. Nie należy 

do związku międzygminnego, samodzielnie realizuje zadania wynikające z ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Rada Miejska w Strzyżowie podjęła wszystkie uchwały w zakresie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, przy czym systemem gospodarki odpadami objęto tylko 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W Gminie Strzyżów uchwalono dwie 

uchwały fakultatywne: w sprawie poboru w drodze inkasa opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, wyznaczenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzeń za inkaso 

i uchwałę określającą rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów oraz wysokość cen za te usługi. 

Gmina Strzyżów wypełniła obowiązek ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów 

(5 przetargów). Przedmiotem wszystkich przetargów był odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Strzyżów. Po 

zakończeniu postępowania przetargowego, zawierano stosowne umowy. W umowach nie 

określono instalacji, w tym regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 

do których przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest 

obowiązany przekazać odebrane odpady. 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna jest od liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi aktualnie 12,00 zł od osoby za 

zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych. Przy selektywnym zbieraniu odpadów 

komunalnych miesięczna stawka wynosi 6,00 zł od osoby w nieruchomości zamieszkującej 

do pięciu osób włącznie oraz 5,00 zł miesięcznie od osoby w nieruchomości zamieszkującej 

sześć i więcej osób. Burmistrz Strzyżowa nie wydawał decyzji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

przeznaczane są na cele wymienione w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych uchwalona przez Radę Miejską uzależniona 

jest od rodzaju zabudowy, rodzaju odpadów oraz pory roku. Odpady komunalne zmieszane 

i selektywnie zebrane odbierane są dwa razy w miesiącu z zabudowy zagrodowej, 

jednorodzinnej i osiedli. Z zabudowy wielolokalowej odpady zmieszane – dwa razy 

w tygodniu, a zbierane selektywnie – dwa razy w miesiącu lub w miarę napełnia pojemników. 

Odpady biodegradowalne odbierane są w okresie od kwietnia do października dwa razy 

w miesiącu z zabudowy zagrodowej, jednorodzinnej i osiedli, natomiast z zabudowy 

wielolokalowej raz w tygodniu. 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne lub przez prowadzącego PSZOK mogą być zgłaszane do Urzędu Miejskiego 

osobiście, telefonicznie w godzinach pracy urzędu, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

Mieszkańcy gminy nie korzystali z powyższej dyspozycji. Przedsiębiorca odbierający odpady 

komunalne nie zgłaszał przypadków niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przejęcie ich jako 

zmieszane odpady komunalne. 

Gmina Strzyżów na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Nie partycypuje również w kosztach budowy takich instalacji wspólnie 

z innymi gminami. 
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W ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami, 

zapewniono odbiór bez ograniczeń ilościowych następujących frakcji odpadów komunalnych: 

papier, tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne 

i kolorowe, odpady wielkogabarytowe, meble, opony, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, odpady ulegające, zmieszane odpady komunalne, zimne popioły. 

Na terenie Gminy Strzyżów utworzono jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, który prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. ul. Południowa 3, 38-100 Strzyżów, posiadająca decyzję Starosty Strzyżowskiego 

znak: OS.6233.9.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. udzielającą zezwolenia na zbieranie odpadów 

z terminem obowiązywania do dnia 15 grudnia 2024 r. 

Gmina Strzyżów w latach 2012-2015 osiągnęła wymagane ustawą poziomy ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych nie został osiągnięty w 2012 r. natomiast osiągnięty 

w pozostałych latach.  

Burmistrz Strzyżowa przeprowadził kontrolę Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie w zakresie spełniana przez podmiot wpisany do 

rejestru działalności regulowanej wymagań, ustanowionych dla przedsiębiorcy wykonującego 

działalność, polegającą na odbiorze odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Kontrola udokumentowana została protokołem kontroli. Kontrola nie wykazała 

nieprawidłowości. 

W ustawowym terminie, Burmistrz Strzyżowa przesłał sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok do 

Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska. Gmina na bieżąco prowadziła weryfikację sprawozdań podmiotów 

odbierających odpady, a ewentualne uwagi i nieścisłości wyjaśniane były telefonicznie.  

Gmina Strzyżów na stronie internetowej www.strzyzow.pl w zakładce Nowe zasady 

gospodarowania odpadami udostępnia wszystkie informacje wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Gmina Strzyżów nie ograniczyła się do jednorazowej kampanii informacyjnej przed wejściem 

w życie nowego systemu gospodarowania odpadami i nadal prowadzi działalności 

informacyjno-edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do rejestru wpisanych jest 7 podmiotów. Od dnia 

funkcjonowania rejestru wykreślono 3 podmioty, wykreślenie z rejestru nastąpiło na wniosek 

przedsiębiorcy. 

Gmina Strzyżów w ustawowym terminie dokonała analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi za lata 2013-2016. Analizy udostępnione są na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Strzyżowie. 

Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Burmistrza Strzyżowa, aby w procedurze 

udzielania zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów uwzględniać wymagania 

określone w art. 6f ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  tj. określenia 

w umowie instalacji, w tym regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, 

do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest 

obowiązany przekazać odebrane odpady. W wyznaczonym terminie Burmistrz Strzyżowa 

poinformował o sposobie realizacji zarządzenia pokontrolnego.  
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2. Miasto Leżajsk jest gminą miejską w powiecie leżajskim, obejmującą obszar 

o powierzchni ponad 20,29 km2, który zamieszkuje 13 912 mieszkańców. Nie należy do 

związku międzygminnego, samodzielnie realizuje zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

Rada Miejska w Leżajsku podjęła wszystkie uchwały wymagane na podstawie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku. Podjęto jedną uchwałę fakultatywną w sprawie przejęcia 

obowiązku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

znajdujących się na terenie Miasta Leżajska, na których powstają odpady komunalne.  

Miasto Leżajsk wypełniło obowiązek ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów 

(5 przetargów). Przedmiotem wszystkich przetargów był odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Leżajska. Po 

zakończeniu postępowania przetargowego, zawierano stosowne umowy. W umowach 

wskazano instalacje regionalne do których należy przekazać odebrane odpady.  

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn ilości zużytej wody w danej 

nieruchomości i stawki opłaty, która wynosi 7,60 zł za 1m3 zużytej wody, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane w sposób nieselektywny. Przy selektywnym zbieraniu odpadów 

miesięczna stawka wynosi 3,80 zł za 1m3 zużytej wody. Burmistrz Leżajska wydał 29 decyzji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Główną przyczyną wydania 

powyższych decyzji było nie złożenie deklaracji przez właścicieli nieruchomości 

w wymaganym terminie. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są 

na cele wymienione w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. 

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

tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz obsługę 

administracyjną tego systemu. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych uchwalona 

przez Radę Miejską uzależniona jest od rodzaju zabudowy, rodzaju odpadów oraz pory roku. 

Zmieszane odpady komunalne odbierane są jeden raz w tygodniu w okresie od kwietnia do 

końca października, jeden raz na dwa tygodnie od listopada do końca marca z zabudowy 

jednorodzinnej i nieruchomości niezamieszkałych. Z zabudowy wielorodzinnej – 

sukcesywnie w miarę napełnienia pojemników nie rzadziej jednak niż jeden raz w tygodniu. 

Odpady zebrane selektywnie – z obszarów zabudowy jednorodzinnej i nieruchomości 

niezamieszkałych – jeden raz w miesiącu, z obszarów zabudowy wielorodzinnej – 

sukcesywnie w miarę zapełnienia pojemników, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. Odpady 

biodegradowalne odbierane są z obszarów zabudowy jednorodzinnej i nieruchomości 

niezamieszkałych – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do końca października, 

jeden raz w miesiącu w okresie od listopada do końca marca, z obszarów zabudowy 

wielorodzinnej – sukcesywnie w miarę napełnienia się pojemników nie rzadziej jednak niż 

raz w tygodniu. 

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne lub przez prowadzącego PSZOK mogą być zgłaszane do Biura Ochrony 

Środowiska w Urzędzie Miejskim w Leżajsku. W okresie objętym kontrolą odnotowano 

30 przypadków korzystania przez właścicieli z powyższej dyspozycji. Przedsiębiorca 

odbierający odpady komunalne w 2013 r. zgłosił 52 przypadki niedopełnienia przez 

właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych oraz przejęcie ich jako zmieszane odpady komunalne, w roku 2014 – 206, 

w roku 2015 – 173, w roku 2016 – 311 przypadków. 

Miasto Leżajsk na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Nie uczestniczy również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji 

wspólnie z innymi gminami. 
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W ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami, 

zapewniono odbiór następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, makulatura 

i opakowania wielomateriałowe, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne i metal, 

przeterminowane leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, 

zużyte opony, odpady biodegradowalne – zielonych, pozostałe zmieszane odpady komunalne. 

Na terenie Miasta Leżajsk utworzono jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, który prowadzi Miejski Zakład Komunalny Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 3, 

37-300 Leżajsk, posiadający decyzję Starosty Leżajskiego na zbieranie odpadów znak: 

OŚ.6233.2.2015 z dnia 23 stycznia 2015 r. z terminem obowiązywania do dnia 23 stycznia 

2025 r. 

Miasto Leżajsk w latach 2012-2016 osiągnęło wymagane ustawą poziomy ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

Burmistrz Leżajska nie przeprowadził żadnej kontroli podmiotu odbierającego odpady 

komunalne z terenu Miasta Leżajska. 

W ustawowym terminie, Burmistrz Leżajska przesłał sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok do 

Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska. Gmina na bieżąco prowadziła weryfikację sprawozdań podmiotów 

odbierających odpady, a ewentualne uwagi i nieścisłości wyjaśniane były telefonicznie.  

Miasto Leżajsk na stronie internetowej www.miastolezajsk.pl w zakładce System 

gospodarowania odpadami udostępnia wszystkie informacje wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Miasto Leżajsk nie ograniczyło się do jednorazowej kampanii informacyjnej przed wejściem 

w życie nowego systemu gospodarowania odpadami i nadal prowadzi działalności 

informacyjno-edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Miasto Leżajsk prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do rejestru wpisanych jest 12 podmiotów. Od 

dnia funkcjonowania rejestru wykreślono 3 podmioty, wykreślenie z rejestru nastąpiło na 

wniosek przedsiębiorcy. 

Miasto Leżajsk w ustawowym terminie dokonało analiz stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi za lata 2014-2016. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Miasta Leżajska za 2013 r. sporządzona została w kwietniu 2015 r. Analizy udostępnione są 

na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta. 

Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Burmistrza Leżajska do przeprowadzenia kontroli 

podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu Miasta Leżajska. W wyznaczonym 

terminie Burmistrz Leżajska poinformował o sposobie realizacji zarządzenia pokontrolnego. 

 

3. Gmina Sędziszów Małopolski jest gminą miejsko-wiejską w powiecie ropczycko-

sędziszowskim, obejmującą obszar o powierzchni ponad 154,3 km2, który zamieszkuje 

23 670 mieszkańców. Nie należy do związku międzygminnego, samodzielnie realizuje 

zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Rada Miejska podjęła wszystkie uchwały obowiązkowe ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, przy czym systemem gospodarki odpadami objęto tylko 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W Gminie Sędziszów Małopolski nie 

uchwalono żadnej z uchwał fakultatywnych. 
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Gmina Sędziszów Małopolski wypełniła obowiązek ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów 

(5 przetargów). Przedmiotem wszystkich przetargów był odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sędziszów 

Małopolski. Po zakończeniu postępowania przetargowego, zawierano stosowne umowy. 

W umowach nie określono instalacji, w tym regionalnych instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych, do których przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady. 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna jest od liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 15,00 zł od osoby za zbieranie 

zmieszanych odpadów komunalnych. Przy selektywnym zbieraniu odpadów miesięczna 

stawka wynosi 7,60 zł od osoby gdy liczba mieszkańców zamieszkujących daną 

nieruchomość jest mniejsza lub równa 5 oraz 6,70 zł, gdy liczba mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość jest większa niż 5. Burmistrz Sędziszowa 

Małopolskiego nie wydawał decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są na cele 

wymienione w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych uchwalona przez Radę Miejską uzależniona 

jest od rodzaju zabudowy oraz rodzaju odpadów. Odpady komunalne zmieszane i selektywnie 

zebrane odbierane są dwa razy w miesiącu z zabudowy jednorodzinnej, natomiast z zabudowy 

wielorodzinnej dwa razy w tygodniu.  

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne lub przez prowadzącego PSZOK mogą być zgłaszane do Urzędu Miejskiego 

osobiście, telefonicznie w godzinach pracy urzędu, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

Mieszkańcy gminy nie korzystali z powyższej dyspozycji. Przedsiębiorca odbierający odpady 

komunalne nie zgłaszał przypadków niedopełnienia przez właściciela nieruchomości 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przejęcie ich jako 

zmieszane odpady komunalne. 

Gmina Sędziszów Małopolski na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych. Nie uczestniczy również w partycypacji kosztów budowy takich 

instalacji wspólnie z innymi gminami. 

W ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami, 

zapewniono odbiór następujących frakcji odpadów komunalnych: papier i tektura, metal, 

tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne 

ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, a także powstające 

w gospodarstwach domowych odpady typu: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone. 

Na terenie Gminy Sędziszów Małopolski utworzono jeden Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych, który prowadzi Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim ul. 3 Maja 11, 39-120 Sędziszów 

Małopolski, posiadający decyzję Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego zezwalającą na 

zbieranie odpadów, znak: WR.6233.22.2014 z dnia 02.02.2015 r. z terminem obowiązywania 

do dnia 01.02.2025 r. 

Gmina Sędziszów Małopolski w latach 2012-2015 osiągnęła wymagane ustawą poziomy 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do 

składowania oraz recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. Poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych został osiągnięty w latach 2013-2016, a nieosiągnięty 

w 2012 r. 
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Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego przeprowadził kontrolę Firmy DEZAKO Sp. z o.o. 

ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica w związku ze zgłaszanymi przez mieszkańców 

nieprawidłowościami związanymi z odbiorem odpadów komunalnych. Burmistrz wezwał 

Firmę DEZAKO do podjęcia natychmiastowych działań naprawczych. Firma DEZAKO 

poinformowała o podjętych działaniach oraz wskazała nieprawidłowe sortowanie odpadów 

przez mieszkańców. W związku z powyższym przeprowadzono następną kontrolę, która 

potwierdziła nieprawidłowe segregowanie odpadów przez mieszkańców. Wystosowano do 

mieszkańców pismo informujące o sposobie prawidłowej segregacji odpadów. 

W ustawowym terminie, Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego przesłał sprawozdania 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013, 2014, 

2015 i 2016 rok do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Gmina na bieżąco prowadziła weryfikację 

sprawozdań podmiotów odbierających odpady, a ewentualne uwagi i nieścisłości wyjaśniane 

były telefonicznie.  

Gmina Sędziszów Małopolski na stronie internetowej www.sedziszow-mlp.pl w zakładce 

Odpady Komunalne udostępnia wszystkie informacje wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Gmina Sędziszów Małopolski nie ograniczyła się do jednorazowej kampanii informacyjnej 

przed wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami i nadal prowadzi 

działalności informacyjno-edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami 

komunalnymi.  

Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do rejestru wpisanych jest 16 podmiotów. Od 

dnia funkcjonowania rejestru wykreślono 3 podmioty, wykreślenie z rejestru nastąpiło na 

wniosek przedsiębiorcy. 

Gmina Sędziszów Małopolski w ustawowym terminie dokonała analiz stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi za lata 2013-2016.Analizy udostępnione są na stronie internetowej 

Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy. 

Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego, aby 

w procedurze udzielania zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów uwzględniać 

wymagania określone w art. 6f ust. 1a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W wyznaczonym terminie Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego poinformował o sposobie 

realizacji zarządzenia pokontrolnego.  

 

4. Miasto Dębica jest gminą miejską w powiecie dębickim, obejmującą obszar o powierzchni 

ponad 33,83 km2, który zamieszkuje 45 588 mieszkańców. Nie należy do związku 

międzygminnego, samodzielnie realizuje zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

Rada Miejska podjęła wszystkie uchwały wymagane na podstawie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, przy czym systemem gospodarki odpadami objęto tylko 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Rada Miejska nie uchwaliła żadnej 

z uchwał fakultatywnych. 

Miasto Dębica wypełniło obowiązek ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów (4 przetargi). 

Przedmiotem dwóch przetargów było odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

z terenu Miasta Dębicy, kolejnych dwóch – odbieranie odpadów komunalnych z terenu 

Miasta Dębica. Po zakończeniu postępowania przetargowego, zawierano stosowne umowy. 

Rada Miejska Uchwałą Nr V/35/2015 z dnia 13 marca 2015 r. powierzyła Spółce 

Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. Paszczyna 62B, 39-207 Brzeźnica 

wykonywanie zadania własnego Gminy z zakresu utrzymania czystości i porządku oraz 
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unieszkodliwiania odpadów komunalnych, polegającego na zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych. Sposób wykonania powierzonego zadania określa umowa wykonawcza 

zawarta pomiędzy Miastem Dębica a ww. Spółką. 

Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależna jest od liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi 10,00 zł od osoby za zbieranie 

zmieszanych odpadów komunalnych. Przy selektywnym zbieraniu odpadów miesięczna 

stawka wynosi 8,25 zł od osoby. Burmistrz Miasta wydał 73 decyzje o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Główną przyczyną wydania powyższych decyzji 

było nie złożenie deklaracji przez właścicieli nieruchomości w wymaganym terminie. Opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są na cele wymienione w art. 6r 

ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych uchwalona przez Radę Miejską uzależniona 

jest od rodzaju zabudowy i rodzaju odpadów. Odpady komunalne zmieszane i selektywnie 

zebrane odbierane są raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, natomiast z zabudowy 

wielorodzinnej od jeden do pięciu razy w tygodniu.  

Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne lub przez prowadzącego PSZOK mogą być zgłaszane do Urzędu Miejskiego 

osobiście, telefonicznie w godzinach pracy urzędu, pocztą tradycyjną lub elektroniczną. 

Mieszkańcy gminy nie korzystali z powyższej dyspozycji. Przedsiębiorca odbierający odpady 

komunalne nie zgłaszał przypadków niedopełnienia przez właściciela nieruchomości 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przejęcie ich jako 

zmieszane odpady komunalne. 

Miasto Dębica jest współwłaścicielem regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych – Sortownia odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania 

w Paszczynie 62B, 39-207 Brzeźnica. W związku z powyższym Miasto Dębica utrzymuje 

oraz eksploatuje RIPOK.  

W ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami, 

zapewniono odbiór następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, metal, tworzywa 

sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji, 

odpady zielone, popioły i żużle z domowych palenisk, przeterminowane leki i chemikalia, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. 

Na terenie Miasta utworzono jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

który prowadzi Miasto Dębica, a obsługującym jest Zakład Usług Miejskich Sp. z o.o. 39-200 

Dębica, ul. Ratuszowa 12 na podstawie zawartej umowy na świadczenie usługi pod nazwą 

„Obsługa na terenie Gminy Miasta Dębica Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK)”. W związku z samodzielnym prowadzeniem PSZOK, na podstawie 

art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach Miasto jest zwolnione z obowiązku 

uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów.  

Miasto Dębica w latach 2012-2015 osiągnęło wymagane ustawą poziomy ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

Burmistrz Miasta przeprowadził kontrolę Zakładu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Dębicy 

w zakresie spełniana przez podmiot wpisany do rejestru działalności regulowanej wymagań, 

dotyczących odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Kontrola 

udokumentowana została protokołem kontroli. Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 
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W ustawowym terminie, Burmistrz Miasta przesłał sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok do Marszałka 

Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska. Miasto na bieżąco prowadziło weryfikację sprawozdań podmiotów 

odbierających odpady, a ewentualne uwagi i nieścisłości wyjaśniane były telefonicznie.  

Miasto Dębica na stronie internetowej www.debica.pl udostępnia wszystkie informacje 

wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Miast nie ograniczyło się do jednorazowej kampanii informacyjnej przed wejściem w życie 

nowego systemu gospodarowania odpadami i nadal prowadzi działalności informacyjno-

edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości jest prowadzony. Do rejestru wpisanych jest 14 podmiotów. Od dnia 

funkcjonowania rejestru wykreślono 12 podmiotów, wykreślenie z rejestru nastąpiło na 

wniosek przedsiębiorcy. 

Miasto Dębica w ustawowym terminie dokonało analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi za lata 2013-2016. Analizy udostępnione są na stronie internetowej Biuletynu 

Informacji Publicznej Urzędu Miasta. 

Kontrola Gminy Miasto Dębica nie wykazała nieprawidłowości. 

 

5. Gmina Brzozów jest gminą miejsko-wiejską, w powiecie brzozowskim, którą zamieszkuje 

27 401 osób, w tym 7 773 mieszkańców miasta i 19 628 mieszkańców wsi. Nie należy ona do 

związku międzygminnego i samodzielnie realizuje zadania wnikające z ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach.  

Rada Miejska podjęła wszystkie wymagane ustawą o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach uchwały. Podjęła również uchwały fakultatywne: w sprawie określenia rodzajów 

dodatkowych usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi oraz 

w sprawie zarządzenia poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze 

inkasa, wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.  

W okresie objętym kontrolą, Burmistrz Brzozowa zorganizował 3 przetargi na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. Natomiast marcu 

2017 r. ogłosił zamiar zawarcia umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów poprzez 

zamówienie in-house. W umowie zawartej w marcu 2017 r. pomiędzy Gminą Brzozów, 

a Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie nie określono instalacji, 

w tym regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, do których 

przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany 

przekazać odebrane odpady. Umowa ta ważna jest do 31 grudnia 2017 r. 

Gmina Brzozów zgodnie z uchwałą Sejmiku Województwa Podkarpackiego w sprawie 

wykonania Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego wchodzi w skład 

Regionu Południowego. W regionie tym znajduje się jedna instalacja regionalna do 

zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, i jedna regionalna instalacja do 

przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów. Burmistrz Gminy Brzozów oraz 

Prezydent Miasta Krosna (na terenie której znajdują się ww. instalacje regionalne) podpisali 

porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania gmin w zakresie realizacji obowiązku 

utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Gmina Brzozów ustanowiła i wprowadziła system selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Właściciele nieruchomości obowiązani są segregować odpady komunalne na 

następujące frakcje: papier i tektura – worek niebieski; tworzywa sztuczne, metale 

i opakowania wielomateriałowe – worek żółty; szkło bezbarwne i kolorowe – worek zielony; 

odpady ulegające biodegradacji oprócz odpadów zielonych  – worek brązowy; zimny popiół – 
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worek szary, które odbierane są z terenu nieruchomości. Odpady zielone należy kompostować 

we własnym zakresie lub dostarczyć do PSZOK. Ponadto zebrane selektywnie odpady takie 

jak: tworzywa sztuczne w tym również odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

opakowania z tworzyw sztucznych; metale, w tym również odpady opakowaniowe z metali; 

papier i tektura, w tym również odpady opakowaniowe z papieru i tektury; szkło, w tym 

również odpady opakowaniowe ze szkła; odpady zielone; popiół: zużyte opony; użyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny; zużyte baterie i akumulatory; meble i odpady wielkogabarytowe; 

chemikalia; odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odzież i tekstylia należy dostarczyć do 

Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK). Gmina wprowadziła 

ograniczenia dot. ilości przyjmowanych w PSZOK zużytych opon oraz odpadów budowlano-

rozbiórkowych. 

Rada Miejska ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadów komunalnych zależną od liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Przy selektywnym zbieraniu odpadów 

miesięczna stawka opłaty jest o 50 % niższa niż przy zbieraniu odpadów w sposób 

nieselektywny (7,50 lub 15 zł).  

Gmina sporządzała i przesyłała w ustawowym terminie roczne sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za poszczególne lata właściwym 

organom. Sprawozdanie za 2013 r. na wezwanie Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska zostało skorygowane w wyznaczonym terminie. Sprawozdania za 2013, 

2014 i 2016 r. były przez kontrolowaną Gminę korygowane bez wezwania.  

We wszystkich latach kontrolowanego okresu Gmina Brzozów osiągnęła wymagany poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

oraz wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazanych do składowania. W 2012 oraz w 2015 roku Gmina Brzozów nie osiągnęła 

wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, w związku 

z tym, że w tych latach w strumieniu odpadów komunalnych nie odebrano, ani nie zebrano 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W pozostałych latach tj. w 2013, 2014 i 2016 roku 

Gmina osiągnęła wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych.  

W kontrolowanym okresie Burmistrz Brzozowa przeprowadził dwie kontrole podmiotów 

odbierających odpady komunale, jedną w 2014 i jedną w 2015 roku. Co roku prowadzono 

również kontrole wypełniania warunków umowy na odbieranie odpadów komunalnych. 

Gmina weryfikowała sprawozdania podmiotów odbierających odpady komunalne 

i prowadzącego PSZOK jednakże Burmistrz Brzozowa nie podejmował działań w celu 

wymierzenia przedsiębiorcom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

kar pieniężnych wynikających z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, pomimo zaistnienia przesłanek do wymierzania w związku ze 

złożeniem nierzetelnego sprawozdania, nieosiągnięciem wymaganych poziomów recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła czy 

niespełnieniu wymagań stawianych podmiotom odbierającym odpady komunalne przez 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  

Gmina Brzozów nie ograniczyła się do jednorazowej kampanii informacyjnej przed wejściem 

w życie nowego systemu gospodarowania odpadami i nadal aktywnie prowadzi działalność 

informacyjno-edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Gmina wywiązała się z obowiązku prowadzenia rejestru działalności regulowanej. Wpisów 

do rejestru dokonywano na podstawie przedłożonych wniosków. Przed wpisaniem do rejestru 

Gmina nie weryfikowała oświadczeń podmiotów pod kątem spełniania warunków 
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wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. W 2014 r. z rejestru wykreślono 2 podmioty na ich wniosek. 

Na stronie internetowej Gminy Brzozów nie umieszczono wszystkich informacji 

wymaganych art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Brak 

było informacji o firmie, oznaczeniu siedziby i adresie albo imieniu, nazwisku i adresie 

zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz adresie punktu zbierania zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie danej gminy, brak było specjalnej zakładki 

w której umieszczone byłyby, w jednym miejscu, wszystkie wymagane informacje dotyczące 

PSZOK. 

Gmina corocznie dokonywała analizy gospodarki odpadami komunalnymi. Analizy za 2014, 

2015 i 2016 rok zostały terminowo umieszczone na stronie internetowej BIP urzędu gminy. 

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, zarządzeniem 

pokontrolnym Burmistrz Brzozowa został zobowiązany do: uwzględniania w procedurze 

udzielania zamówienia wymagań określonych w art. 6f ust. 1a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wypełniania obowiązków 

wynikających z u.c.p.g. w stosunku do przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, którzy nie spełniają wymagań ustawy oraz  podjęcia działań 

w celu uzupełnienia informacji umieszczonej na stronie internetowej Gniny w zakładce 

system gospodarki odpadami o informacje wymagane art. 3 ust. 2 pkt 9 ppkty d i e ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Gmina w wyznaczonym terminie przesłała informacje o zakresie podjętych działań, służących 

wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń, w tym o wszczęciu z urzędu 

postępowania w sprawie nałożenia kary pieniężnej w stosunku do przedsiębiorców nie 

spełniających ustawowych wymagań. 

 

6. Miasto Sanok, będące siedzibą powiatu sanockiego, zamieszkuje 38 446 mieszkańców. 

Nie należy do związku międzygminnego i samodzielnie realizuje zadania wnikające z ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Rada Miasta Sanoka podjęła wszystkie uchwały, do podjęcia których zobowiązana była 

znowelizowaną ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z uchwał 

fakultatywnych podjęto: uchwałę o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz 

uchwałę zwalniającą z części opłaty rodziny wielodzietne. Zwolnienie w wysokości 50 % 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na każdego członka rodziny wielodzietnej 

ujętego w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W okresie objętym kontrolą Miasto zorganizowało dwa przetargi: pierwszy na odbieranie 

a drugi na odbiór i transport odpadów oraz zagospodarowanie odpadów nieulegających 

biodegradacji. Ze względu na przedłużającą się procedurę w przypadku pierwszego 

postępowania przetargowego, w związku z unieważnieniem postępowania i odwołania od 

takiej decyzji, Miasto Sanok zawarło z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. z o.o. 

38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59, dnia 28 czerwca 2013 r., umowę na odbiór i transport 

odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Miasta Sanoka. Umowa ta została zawarta na 

czas określony i obowiązywała od 1 lipca 2013 r. do czasu zawarcia umowy z wykonawcą 

wyłonionym w drodze przetargu, tj. do 30 września 2013 r. W wyniku rozstrzygnięciem 

postępowań przetargowych z podmiotem odbierającym odpady komunalne zawierano 

stosowne umowy.  

Burmistrz Miasta Sanoka oraz Prezydent Miasta Krosna, na terenie którego znajdują się 

instalacje regionalne, podpisali porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania 

w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina zawarła z Miejskim Przedsiębiorstwem 
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Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie 

(eksploatującym instalacje regionalne) umowę wykonawczą do ww. Porozumienia 

międzygminnego.  Umowę zawarto na czas nieokreślony z mocą obowiązywania od dnia 

1 lipca 2013 r.  

Miasto Sanok ustanowiło obowiązek selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów 

komunalnych: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów ulegających biodegradacji, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, papieru, tektury i opakowań 

wielomateriałowych, opakowań szklanych, tworzyw sztucznych, metali opakowaniowych.  

Z terenu nieruchomości odbierane są zebrane selektywnie: papier, tektura i opakowania 

wielomateriałowe gromadzone w workach i pojemnikach koloru niebieskiego, szkło 

bezbarwne gromadzone w workach i pojemnikach koloru białego,  szkło kolorowe 

gromadzone w workach i pojemnikach koloru zielonego, tworzywa sztuczne i metale 

opakowaniowe gromadzone w workach i pojemnikach koloru żółtego. Pozostałe odpady 

zebrane selektywnie (w tym odpady ulegające biodegradacji) należy własnym transportem 

dostarczyć do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów Segregowanych w Sanoku.  

Na terenie Miasta Sanoka utworzony został jeden stacjonarny punkt selektywnej zbiórki 

odpadów segregowanych o nazwie Gminny Punkt Zbierania Odpadów Segregowanych 

w Sanoku zlokalizowany przy ul. Jana Pawła II 59, prowadzony przez Sanockie 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku. W punkcie tym zbierane są 

wszystkie odpady do zbierania których zobowiązuje ustawa o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

Miasto Sanok przyjęło metodę określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości zależną od liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata 

stanowi iloczyn liczby zadeklarowanych pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik. 

Natomiast w przypadku nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe przez część roku ustalono ryczałtową opłatę roczną. Miesięczna opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny wynosi 10 zł od mieszkańca. W przypadku gdy na terenie nieruchomości odpady 

nie są zbierane w sposób selektywny stawka miesięczna wynosi 16 zł/mieszkańca.  

W okresie objętym kontrolą w 2013 roku w związku z niezłożeniem deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wysłano 174 wezwania do złożenia 

deklaracji. W związku z niezłożeniem deklaracji Burmistrz Miasta Sanoka wydał 6 decyzji 

określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Pozostali 

wezwani złożyli deklaracje.  

W okresie objętym kontrolą pracownicy Urzędu Miasta przeprowadzili z upoważnienia 

Burmistrza dwie kontrole podmiotów wpisanych do rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zakresie 

przestrzegania szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości.  

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 

2012 – 2016 przesłane zostały do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska z zachowaniem 

ustawowego terminu. Na wezwanie PWIOŚ sprawozdania za 2012 i 2013 rok zostały 

skorygowane.  

We wszystkich latach kontrolowanego okresu Miasto Sanok osiągnęło wymagane poziomy: 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła, recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 
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niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania.  

Miasto Sanoka weryfikowało sprawozdania na podstawie przekazywanych, co miesiąc, przez 

podmiot odbierający odpady od właścicieli nieruchomości uwierzytelnionych kserokopii kart 

przekazania odpadów do poszczególnych odbiorców. Ponadto celem weryfikacji danych 

zawartych w sprawozdaniu podmiotu odbierającego odpady komunalne w szczególności 

dotyczących masy odpadów tych frakcji przekazanych do recyklingu lub ponownego użycia 

pracownik Urzędu Miasta Sanoka sprawdzał ewidencję prowadzoną przez SPGK Sp. z o.o. 

dotyczącą odpadów przekazanych do recyklingu za 2013 oraz za 2015 rok oraz dokumenty 

potwierdzające recykling dla tych odpadów.  

Na stronie internetowej Gminy umieszczone zostały wszystkie informacje wymagane art. 

3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.    

Miasto wywiązało się z obowiązku prowadzenia rejestru działalności regulowanej oraz 

prowadzenia kampanii edukacyjnych i informacyjnych.  

Począwszy do 2014 r coroczne analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 

Miasta Sanoka sporządzane są i umieszczane są terminowo na stronie internetowej BIP 

urzędu.  

Kontrola Gminy Miasto Sanok nie wykazała nieprawidłowości.  

 

7. Gmina Tarnowiec jest gminą wiejską, w powiecie jasielskim, która nie należy do związku 

międzygminnego i samodzielnie realizuje zadania wnikające z ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach.  

Gmina Tarnowiec uchwaliła wszystkie wymagane przepisami u.c.p.g uchwały w zakresie 

organizacji systemu gospodarki odpadami, a także podjęła uchwałę fakultatywną, przejmując 

obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W trakcie kontroli stwierdzono, 

rozbieżności pomiędzy zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Tarnowiec, a zapisami uchwały w sprawie określenia szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczące 

częstotliwości odbierania odpadów oraz odnośnie postępowania z odpadami. Ponadto 

w obowiązującej uchwale w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zarządzenie poboru opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi w drodze inkasa, wyznaczenia inkasentów i określenia 

wynagrodzenia za inkaso, nie wskazano czy opłatę uiszcza się z dołu czy z góry.  

Gmina Tarnowiec powierzała odbiór odpadów podmiotowi wyłonionemu w drodze przetargu 

na odbiór odpadów komunalnych z terenu Gminy Tarnowiec lub w wyniku postępowania 

o udzielenie usługi, której wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 

30 000 euro zgodnie z prawem zamówień publicznych. Jedynie przetarg przeprowadzony 

w marcu 2017 r. dotyczył również zagospodarowania odpadów segregowanych. W umowie 

zawartej po rozstrzygnięciu przetargu nie wskazano instalacji, do których przedsiębiorca 

odbierający odpady komunalne segregowane od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany 

przekazać odebrane odpady. W SIWZ nie zobowiązano przedsiębiorców do wskazania takich 

instalacji w ofercie.  

W Gminie Tarnowiec obowiązuje stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

zależna od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Miesięczna opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku gdy są one zbierane i odbierane 

w sposób selektywny wynosi 5,00 zł od mieszkańca. W przypadku gdy na terenie 

nieruchomości odpady zbierane są w sposób nieselektywny stawka ta wynosi 8,00 zł. Wójt 
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Gminy Tarnowiec nie wydawał decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

Gmina Tarnowiec ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące 

następujące frakcje: papier, tektura, metale, tworzywa sztucznego i opakowania 

wielomateriałowe (worek żółty); szkło bezbarwne i kolorowe - bez szkła okiennego 

i zbrojonego (worek zielony); odpady wielkogabarytowe, meble, opony, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny; odpady ulegające biodegradacji (odpady kuchenne, trawa, liście, 

drobne gałęzie itp.); zmieszane odpady komunalne; zimne popioły. W praktyce dwa razy 

w miesiącu zmieszane odpady komunalne oraz odpady zgromadzone w żółtym i zielonym 

worku odbierane są od właścicieli nieruchomości. Popioły paleniskowe z gospodarstw 

domowych nie były odbieranie ani zbierane. Odpady biodegradowalne kompostowane były 

we własnym zakresie lub dostarczane samodzielnie do PSZOK. Odbiór odpadów 

wielkogabarytowych i zużytych opon organizowany był raz w roku. Odpady zebrane 

selektywnie w tym budowlano-rozbiórkowe winny być samodzielnie dostarczone do PSZOK.  

Nie odnotowano przypadków nie wywiązania właściciela nieruchomości, z obowiązku 

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przyjęcia ich jako zmieszane 

odpady komunalne.  

Na terenie Gminy Tarnowiec utworzony został PSZOK, który zbiera odpady w dwu 

lokalizacjach, część odpadów zbierana jest na terenie bazy Gminnego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o.,  a część na terenie oczyszczalni ścieków 

w Tarnowcu eksploatowanej przez tę Spółkę.  

W czerwcu 2013 r. Wójt Gminy Tarnowiec oraz Prezydent Miasta Krosna podpisali 

porozumienie międzygminne w sprawie współdziałania Gminy Krosno z Gminą Tarnowiec 

w zakresie realizacji obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych. Gmina zawarła również z Miejskim 

Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. 

w Krośnie, eksploatującym  instalacje regionalne, umowę wykonawczą do ww. porozumienia 

międzygminnego.  

Gmina Tarnowiec osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia frakcji: papieru, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomy ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, za 

poszczególne lata kontrolowanego okresu. Osiągnęła również wymagane poziomy 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za lata 2013, 2014, 2015 i 2016, 

natomiast nie osiągnęła wymaganego poziomu za 2012 r. w związku z tym że w strumieniu 

odpadów komunalnych nie odebrano, ani nie zebrano odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych.  

W okresie objętym kontrolą z upoważnienia Wójta Gminy Tarnowiec w 2016 r. 

przeprowadzono jedną kontrolę Gminnego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

w Tarnowcu Sp. z o.o. w zakresie świadczenia usługi odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Tarnowiec.   

W ustawowym terminie Wójt Gminy Tarnowiec przekazał roczne sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za poszczególne lata 

kontrolowanego okresu zarówno Marszałkowi Województwa Podkarpackiego jak 

i Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska. Sprawozdania za 

2012 i za 2013 rok zostały skorygowane po wezwaniu Podkarpackiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska, sprawozdania za lata 2014-2015 były korygowane we 

własnym zakresie. W trakcie kontroli sprawdzono natomiast niezgodność danych zawartych 

w sprawozdaniu Wójta Gminy za 2016 rok z danymi zawartymi w sprawozdaniach podmiotu 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości tj. GPGK w Tarnowcu 
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Sp. z o.o. w zakresie masy odpadów frakcji: papieru, metali tworzyw sztucznych i szkła, 

przygotowanych do ponownego użycia i poddanych recyklingowi. Stwierdzono, że masa 

odpadów wpisana w sprawozdaniu Wójta Gminy jest wyższa od masy odpadów poddanych 

recyklingowi, wynikającej ze sprawozdań półrocznych ww. podmiotu. W związku z czym 

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła za 2016 r. został wyliczony nieprawidłowo. Ponadto w sprawozdaniu 

Wójta Gminy Tarnowiec za 2013 r. nieprawidłowo podano masę odpadów o kodzie 19 12 12 

skierowanych do składowania, nazwy składowisk na których unieszkodliwiono odpady tego 

typu oraz nieprawidłowo wyliczono i podano poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Niezwłocznie po 

zakończeniu kontroli Wójt Gminy Tarnowiec przesłał poprawione sprawozdania do obu 

organów.   

Gmina prowadziła weryfikację sprawozdań przekazywanych przez podmiot odbierający 

odpady komunalne, ewentualne nieprawidłowości przekazywano podmiotowi telefonicznie. 

Podmiot odbierający odpady komunalne niezwłocznie korygował lub uzupełniał 

sprawozdania.   

Na stronie internetowej Gminy Tarnowiec nie umieszczono informacji wymaganych art. 

3 ust. 2 pkt 9 ww. ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Działania informacyjno-edukacyjne Gminy Tarnowiec ograniczyły się do przekazania 

mieszkańcom informacji o zasadach właściwej zbiórki odpadów w nowym systemie przed 

jego wprowadzeniem oraz wydrukowania ulotek informujących o zasadach segregacji 

obowiązujących w 2013 i 2015 r. Nie prowadzono kampanii informacyjnej na temat praw 

i obowiązków właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach.  

Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. W okresie objętym kontrolą nie wykreślano 

podmiotów z ww. rejestru. Przed wpisaniem do rejestru, Gmina nie weryfikowała oświadczeń 

podmiotów pod względem spełniania wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, sprawdzano jedynie kompletność złożonych przez 

przedsiębiorcę dokumentów.  

Za lata 2012-2014 nie sporządzono analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie gminy. Przedstawione w trakcie kontroli analizy dotyczące 2015 i 2016 r. nie 

zawierały wszystkich wymaganych art. 9tb ust.1 u.c.p.g. danych, nie zostały one 

udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy.   

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, zarządzeniem 

pokontrolnym Wójt Gminy Tarnowiec został zobowiązany do:  

1. Uwzględniania w uchwałach podejmowanych na podstawie ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w sposób spójny wszystkich 

wymagań określonych w tej ustawie;  

2. Uwzględniania w procedurze udzielania zamówienia wymagania określonych w art. 6f 

ust. 1a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;  

3. Sporządzania rocznego sprawozdania Wójta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi zgodnie z wymaganiami art. 9q u.c.p.g.;  

4. Umieszczenia na stronie internetowej Gminy Tarnowiec informacji wymaganych zgodnie 

z art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.;  

5. Sporządzania corocznych analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi o których 

mowa w art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g., zgodnie z wymaganiami określonymi w art. 9tb ww. 

ustawy i umieszczania ich terminowo na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji 

Publicznej urzędu gminy.  

W wyznaczonym terminie Wójt Gminy Tarnowiec poinformował o działaniach podjętych 

w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. 
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8. Gmina Zagórz jest gminą wiejsko-miejską w powiecie sanockim, która samodzielnie 

realizuje zadania wnikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Rada Miejska w Zagórzu podjęła wszystkie wymagane uchwały w zakresie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku. W trakcie kontroli stwierdzono jednak, że w uchwale 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi nie wprowadzono zapisów, iż w okresie od kwietnia do października 

częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne z budynków wielolokalowych nie może być rzadsza niż raz na tydzień. 

W okresie objętym kontrolą podjęła również uchwały fakultatywne w sprawie odbierania 

odpadów od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, oraz uchwałę w sprawie jej 

uchylenia. Odbiór odpadów komunalnych z terenów nieruchomości niezamieszkałych 

obowiązywał od 1 lipca 2013 r. do 31 marca 2015 r. Rada Miejska podjęła również uchwałę 

dotyczącą poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa.  

Gmina Zagórz realizowała obowiązek zorganizowania odbioru odpadów komunalnych 

poprzez organizację przetargów na odbieranie odpadów komunalnych, oraz zgodnie z art. 67 

ust.1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych, również w formie zamówienia 

uzupełniającego bez organizowania przetargu. Z wyłonionym wykonawcą zadania zawierano 

stosowne umowy.  

Zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą w sprawie wykonania Planu Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 2022 Gmina Zagórz wchodzi w skład Regionu 

Południowego. PGO zakłada budowę, w Gminie Zagórz, instalacji kompostowni odpadów 

zielonych i innych ulegających biodegradacji oraz rozbudowę składowiska odpadów 

w Średnim Wielkim do wydajności pozwalających zakwalifikować je jako RIPOK. W trakcie 

kontroli stwierdzono, że decyzja przenoszą  na rzecz Gminy Zagórz decyzję 

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa 

kompostowni na składowisku odpadów, na działce nr 419/8 położonej w miejscowości 

Średnie Wielkie, Gmina Zagórz, powiat sanocki, województwo podkarpackie”, została 

zaskarżona do SKO, przez komitet protestacyjny przeciwny budowie kompostowni 

w Średnim Wielkim. Ponadto w trakcie kontroli przedstawiono pismo Marszałka 

Województwa Podkarpackiego zgodnie z którym, rozwiązania z wykorzystaniem 

geomembran jako nieskuteczne w ograniczaniu emisji odorów do środowiska i tym samym 

nie wykluczające protestów społecznych, a dodatkowo w krótkim czasie mogące wymagać 

kosztownych działań modernizacyjnych, nie mogą liczyć na dofinansowanie w ramach RRPO 

WP 2014-2020.  

Gmina Zagórz przyjęła metodę określenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi odbieranymi od właścicieli nieruchomości określoną w art. 6j ust. 1 pkt 

1u.c.p.g. tj. zależną od liczby mieszkańców. Miesięczna opłata w przypadku gdy odpady są 

zbierane i odbierane w sposób selektywny wynosi aktualnie 7,90 zł od mieszkańca, natomiast 

przy braku selektywnej zbiórki 11,20 zł, czyli jest wyższa o 29 %. W latach 2013, 2014 

i 2016 Gmina wzywała właścicieli nieruchomości do złożenia deklaracji. W związku ze 

złożeniem deklaracji po wezwaniu, nie wydawano decyzji administracyjnych o wysokości 

opłaty.  

Gmina Zagórz ustanowiła obowiązek selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów 

komunalnych: przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady 

komunalne, zużytych opon, odpadów zielonych, odpadów ulegających biodegradacji, 
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tekstyliów, papieru i tektury, opakowań szklanych, opakowań z tworzyw sztucznych, 

opakowań z blachy stalowej lub aluminiowej, metali, opakowań wielomateriałowych, 

popiołów z domowych palenisk. Z terenu nieruchomości spośród odpadów zebranych 

selektywnie odbierane są:  opakowania szklane (worek zielony), papier i tektura, opakowania 

z tworzyw sztucznych, opakowania z metalu lub aluminium, metali, opakowania 

wielomateriałowe (worek żółty). Odpady ulegające biodegradacji mogą być we własnym 

zakresie kompostowane, na terenie nieruchomości w przystosowanym do tego celu 

kompostowniku lub samodzielnie wywiezione do PSZOK. Selektywnie zebrane odpady 

budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne przyjmowane są bez ograniczeń w 

Punkcie Zbierania Odpadów Segregowanych w Zagórzu, z terenów nieruchomości 

zamieszkałych nieodpłatnie, natomiast z terenów nieruchomości niezamieszkałych odpłatnie. 

Na ternie Gminy Zagórz utworzony został jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, który prowadzony jest przez Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. 

w Zagórzu, który posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, zgodnie z którym do punktu 

mogą być dostarczane wszystkie rodzaje odpadów selektywnie zbieranych. 

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Gminy Zagórz nieterminowo przesłał roczne 

sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 

2013 r., w związku z czym Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, 

w 2014 r., wymierzył Gminie Zagórz administracyjną karę pieniężną w wysokości 100 zł za 

przekazanie po terminie rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi, o którym mowa w art. 9q u.c.p.g. PWIOŚ wezwał również do 

korekty tego sprawozdania. Gmina w wyznaczonym terminie przesłała skorygowane 

sprawozdanie. W pozostałych latach kontrolowanego okresu sprawozdania przesłane zostały 

terminowo i sporządzone zostały rzetelnie.  

W okresie objętym kontrolą w 2015 r. do jednego podmiotu odbierającego odpady komunalne 

z terenów nieruchomości niezamieszkałych wystosowano wezwanie do uzupełnienia 

sprawozdania.  Weryfikując sprawozdania przedkładane przez podmioty odbierające odpady 

z terenów nieruchomości niezamieszkałych nie zwrócono uwagi na nieosiągnięcie, w latach 

2015 – 2016, przez podmioty odbierające odpady z terenów nieruchomości niezamieszkałych 

wymaganych poziomów wymaganych poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła. Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz nie wszczął postępowań w sprawie wymierzenia 

kar na podstawie art. 9x ust. 2 pkt 1 u.c.p.g. 

We wszystkich latach kontrolowanego okresu Gmina Zagórz osiągnęła wymagane poziomy: 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. W latach 2012 i 2013 Gmina Zagórz nie osiągnęła wymaganego poziomu 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. W 2012 r. nie zebrano z terenu 

Gminy tego rodzaju odpadów, natomiast w 2013 r. tylko część odpadów zebranych w PSZOK 

przekazano do odzysku. Począwszy od 2014 r. przez kolejne lata kontrolowanego okresu 

Gmina osiągała wymagany poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych. 

Gmina Zagórz prowadziła kontrole podmiotu odbierającego odpady komunalne. Organ 

Gminy wywiązał się z obowiązku prowadzenia rejestru działalności regulowanej, w okresie 

objętym kontrolą wykreślono z rejestru 3 podmioty na ich wniosek.  

Na stronie internetowej urzędu gminy nie umieszczono informacji wymienionych w art. 3 ust. 

2 pkt 9 u.c.p.g. 

Gmina wywiązywała się z obowiązku prowadzenia kampanii informacyjnych i edukacyjnych.  
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Pierwszej analizy stanu gospodarki odpadami Gmina dokonała w kwietniu 2016 r. dotyczyła 

ona roku 2015 z uwzględnieniem lat 2013 i 2014. „Analiza stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Zagórz za 2016 rok” wykonana została terminowo. Analizy 

te nie zostały jednak udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

urzędu gminy. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami do Burmistrza Miasta i Gminy Zagórz 

skierowano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do:  

1. Uwzględniania w uchwałach podejmowanych na podstawie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach wszystkich wymagań określonych w tej ustawie; 

2. Wypełniania obowiązków wynikających z u.c.p.g. w stosunku do przedsiębiorców 

odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy nie spełniają 

wymagań ustawy;   

3. Umieszczenia na stronie internetowej Gminy Zagórz informacji wymaganych zgodnie 

z art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.;  

4. Umieszczenia na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzędu gminy 

analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Zagórz za 2015 

i 2016 rok. 

W wyznaczonym Terminie Burmistrz Miasta i Gminy Zagórz poinformował o działaniach 

podjętych w celu wykonaniu zarządzenia pokontrolnego. 

 

9. Gmina Chłopice jest gminą wiejską w powiecie jarosławskim, samodzielnie realizującą 

zadania wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Rada Gminy Chłopice podjęła wszystkie uchwały w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, przy czym systemem gospodarki odpadami objęto zarówno 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak i nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne. Rada Gminy nie 

uchwaliła innych z uchwał fakultatywnych.  

Gmina Chłopice wypełniała obowiązek ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów 

(3 przetargi). Przedmiotem wszystkich przetargów był odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na których 

powstają odpady komunalne. Po zakończeniu postępowania przetargowego, zawierano 

stosowne umowy. W umowach nie określono instalacji, w tym regionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych, do których przedsiębiorca odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady. 

Instalacja wskazana została w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia” (jest to 

RIPOK). 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, 

a przedsiębiorca odbierający odpady do odbierania wyselekcjonowanych odpadów.  

Określając stawki opłat Rada Gminy Chłopice, zastosowała cenę o 4 zł niższą w przypadku 

zbierania odpadów w sposób selektywny tj. 7 zł natomiast w przypadku odpadów zbieranych 

w sposób nieselektywny 11 zł. Wójt Gminy Chłopice nie wydawał decyzji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi przeznaczane są na cele wymienione w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych uchwalona przez Radę Gminy to, w przypadku zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz selektywnie zebranych  odpadów takich jak papier i makulatura, szkło, 

tworzywa sztuczne, metale, odpady wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu, bioodpadów 

stanowiących odpady komunalne – 1 raz na trzy miesiące, a odpadów wielkogabarytowych 

i zużytych opon – 1 raz w roku w terminie określonym w harmonogramie. Odbiór odpadów 
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komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego może odbywać się częściej 

w zależności od stopnia zapełnienia pojemników przeznaczonych na ich zbieranie. 

W miejscowościach Zamiechów Jankowice i Chłopice znajdują się budynki wielorodzinne po 

byłych PGR-ach, ale mieszkańcy każdego lokalu w tych budynkach składali odrębne 

deklaracje i posiadają własne pojemniki na odpady komunalne. Z tych nieruchomości odpady 

odbierane są również z częstotliwością raz w miesiącu. 

Nie określono trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości. Określono jedynie tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli 

nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego PSZOK. 

Mieszkańcy gminy nie korzystali z powyższej dyspozycji. Przedsiębiorca odbierający odpady 

komunalne nie zgłaszał przypadków niedopełnienia przez właściciela nieruchomości 

obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przejęcie ich jako 

zmieszane odpady komunalne. 

Gmina Chłopice na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Nie uczestniczy również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji 

wspólnie z innymi gminami. 

W ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami, 

zapewniono odbiór następujących frakcji odpadów komunalnych: papier i tektura, metal, 

tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne 

ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, a także powstające 

w gospodarstwach domowych odpady typu: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone. 

Gmina Chłopice utworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, na 

terenie gminnym, sąsiadującym z oczyszczalnią ścieków w Chłopicach. Wójt Gminy 

Chłopice zarządzeniem określił Regulamin PSZOK i powierzył jego wykonanie Dyrektorowi 

Gminnego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Chłopicach. Gmina jako zarządzający PSZOK 

zwolniona jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. 

Z przedstawionych podczas kontroli danych wynika w latach 2012-2016 jedynie w 2012 r. 

wymagane poziomy nie zostały osiągnięte w zakresie: recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła, który wyniósł - 9,5% przy wymaganym 10%, oraz recyklingu innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych odbieranych od właścicieli 

nieruchomości (gdyż nie odebrano ani nie zebrano tego typu odpadów). W pozostałych latach 

gmina osiągnęła wymagane poziomy. 

Wójt Gminy Chłopice w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzał kontroli (zakończonych 

protokołem) u przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Wójt Gminy Chłopice w ustawowym terminie przesłał sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok do 

Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora 

Ochrony Środowiska. Gmina na bieżąco prowadziła weryfikację sprawozdań podmiotów 

odbierających odpady, a ewentualne uwagi i nieścisłości wyjaśniane były telefonicznie.  

Gmina Chłopice na stronie internetowej gminy w zakładce „Gospodarka odpadami 

komunalnymi” udostępnia wszystkie informacje wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Gmina nie ograniczyła się do jednorazowej kampanii informacyjnej przed wejściem w życie 

nowego systemu gospodarowania odpadami i nadal prowadzi działalności informacyjno-

edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.  
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Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do rejestru wpisanych jest 5 podmiotów. Od dnia 

funkcjonowania rejestru wykreślono 1 podmiot, wykreślenie z rejestru nastąpiło na wniosek 

przedsiębiorcy. 

W kwietniu 2015 r. wykonano Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 

2013-2014 Analizę zamieszczono na stronie internetowej Gminy Chłopice w zakładce 

Gospodarka odpadami komunalnymi. Dotychczas nie wykonano ww. analizy za 2015 

i 2016 r. 

Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Wójta Gminy Chłopice do: zapewnienia realizacji 

obowiązku przeprowadzenia kontroli (zakończonej protokołem kontroli) podmiotu 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Chłopice oraz 

do sporządzenia i zamieszczenia na stronie internetowej Urzędu Gminy Chłopice analizy 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Chłopice za 2015 i 2016 r. 

W wyznaczonym terminie Wójt Gminy Chłopice poinformował o sposobie realizacji 

zarządzenia pokontrolnego. 

W ramach działań pokontrolnych skierowano również wystąpienie do Przewodniczącego 

Rady Gminy Chłopice w którym poinformowano, o niewykonaniu obowiązku wynikającego 

z art. 6r ust. 3d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. nie określenia 

w podjętych przez  Radę Gminy Chłopice uchwałach trybu i sposobu zgłaszania przez 

właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

 

10. Gmina Lutowiska jest gminą wiejską w powiecie bieszczadzkim, obejmującą obszar 

o powierzchni ponad 476 km2, który zamieszkuje 2 300 mieszkańców. Gmina Lutowiska nie 

należy do związku międzygminnego, samodzielnie realizuje zadania wynikające z ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Rada Gminy Lutowiska podjęła wszystkie uchwały w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, przy czym systemem gospodarki odpadami objęto zarówno 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak i nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne. Rada Gminy Lutowiska 

nie uchwaliła innych z uchwał fakultatywnych. 

Gmina Lutowiska wypełniła obowiązek ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów 

(3 przetargi). Przedmiotem wszystkich przetargów był odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na których 

powstają odpady komunalne. Po zakończeniu postępowania przetargowego, zawierano 

stosowne umowy. W umowach nie określono instalacji, w tym regionalnych instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych, do których przedsiębiorca odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady. 

Instalacja wskazana została w „Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia”. 

Zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy Lutowiska uchwałami właściciele nieruchomości 

zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a przedsiębiorca odbierający odpady 

do odbierania wyselekcjonowanych odpadów, takich jak: szkło i opakowania szklane, papier 

i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, leki i chemikalia, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji. 

Określając stawki opłat Rada Gminy Lutowiska, zastosowała ceny niższe o 15 zł, 

w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny (stawka 7 zł w przypadku odpadów 

zbierania odpadów w sposób selektywny i 22 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób 

nieselektywny).  
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Wójt Gminy Lutowiska podejmował działania o których mowa w art. 6o u.c.p.g. W 2013 r. 

wydano 7 decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w związku z niezłożeniem deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W jednym przypadku właściciel nieruchomości złożył odwołanie od 

ww. decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławcze i decyzja została uchylona. Po jednej 

decyzji określającej wysokość opłaty wydano w 2014 i 2015 r. właścicielowi ww. 

nieruchomości. Przy czym decyzja z 2014 r. również uchylona została przez SKO, dopiero 

decyzja z 2015 r. stała się ostateczna. 

Uchwalona przez Radę Gminy Lutowiska częstotliwość pozbywania się odpadów 

komunalnych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

uzależniona jest od rodzajów odpadów oraz od pory roku. W Gminie Lutowiska znajduje się 

21 budynków wielolokalowych (bloki mieszkalne) jednak w tych przypadkach gmina zawarła 

oddzielne umowy dla każdego lokalu mieszkalnego i każdy z lokali wyposażony został 

w oddzielne pojemniki na odpady, a odbiór odpadów odbywa się z taką samą częstotliwością 

jak z pozostałych nieruchomości.  

Gmina Lutowiska określiła tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości 

przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, 

że dotychczas nie zgłaszano takich przypadków. W latach 2013-2016 mieszkańcy gminy nie 

korzystali ww. dyspozycji. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne nie zgłaszał 

przypadków niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przejęcie ich jako zmieszane odpady 

komunalne. 

Gmina Lutowiska na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Nie uczestniczy również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji 

wspólnie z innymi gminami. 

W ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami, 

zapewniono odbiór następujących frakcji odpadów komunalnych: papier i tektura, metal, 

tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne 

ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, a także powstające 

w gospodarstwach domowych odpady typu: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone. 

Gmina Lutowiska w lipcu 2013 r. utworzyła punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. PSZOK zlokalizowany w Smolniku na działce gminnej wyposażonej w halę 

o powierzchni użytkowej 1016 m2 (po byłej gminnej sortowni odpadów komunalnych). 

Gmina  zawarła z Gminnym Zakładem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach  

umowę której przedmiotem była obsługa PSZOK, obowiązywała ona od lipca 2013 r. do 

grudnia 2016 r. Od 2017 r. PSZOK obsługiwany jest przez Gminę Lutowiska. 

Gmina Lutowiska w latach 2012-2016 osiągnęła wymagane ustawą poziomy ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

Wójt Gminy Lutowiska w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzał kontroli 

(zakończonych protokołem) przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Wójt Gminy w ustawowym terminie przesłał sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok do Marszałka 
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Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska. Gmina na bieżąco prowadziła weryfikację sprawozdań podmiotów odbierających 

odpady, a ewentualne uwagi i nieścisłości wyjaśniane były telefonicznie.  

Gmina Lutowiska na stronie internetowej gminy w zakładce „Gospodarka komunalna” 

udostępnia wszystkie informacje wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. 

Gmina Lutowiska prowadziła i prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do rejestru wpisane są 2 podmioty. Nie było 

przypadków wykreślenia przedsiębiorców z rejestru. 

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2013-2016 sporządzono terminowo 

i zamieszczono na stronie internetowej Gminy Lutowiska w zakładce „Gospodarka 

komunalna”. 

Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Wójta Gminy Lutowiska do zapewnienia realizacji 

obowiązku przeprowadzenia kontroli (zakończonej protokołem kontroli) podmiotu 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy. 

W wyznaczonym terminie Wójt Gminy Lutowiska poinformował o wykonaniu zarządzenia 

pokontrolnego. 

 

11. Gmina Laszki jest gminą wiejską w powiecie jarosławskim, obejmującą obszar 

o powierzchni 137,85 km2 , który zamieszkuje 7 200 mieszkańców. Gmina Laszki nie należy 

do związku międzygminnego, samodzielnie realizuje zadania wynikające z ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Rada Gminy Laszki podjęła wszystkie uchwały w zakresie ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, przy czym systemem gospodarki odpadami objęto zarówno 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak i nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne. Rada Gminy Laszki nie 

uchwaliła żadnej z pozostałych uchwał fakultatywnych. 

Gmina Laszki wypełniła obowiązek ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów (4 przetargi). 

Przedmiotem wszystkich przetargów był odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na których powstają 

odpady komunalne. Po zakończeniu postępowania przetargowego, zawierano stosowne 

umowy. W umowach określono, że odpady należy przekazywać (transportować) do RIPOK-u 

w miejscowości Młyny zarządzanego przez Przedsiębiorstwo „EMPOL” z/s w Tylmanowej, 

bądź instalacji zastępczych (zgodnie z obowiązującym Planem Gospodarki Odpadami dla 

Województwa Podkarpackiego). 

Zgodnie z uchwalonymi przez Radę Gminy Laszki uchwałami właściciele nieruchomości 

zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a przedsiębiorca odbierający odpady 

do odbierania wyselekcjonowanych odpadów, tj.: szkło i opakowania szklane, papier 

i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, leki i chemikalia, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady 

opakowaniowe ulegające biodegradacji. 

Określając stawki opłat Rada Gminy Laszki, zastosowała ceny niższe o 2 zł, w przypadku 

zbierania odpadów w sposób selektywny (stawka 6 zł w przypadku odpadów zbierania 

odpadów w sposób selektywny i 8 zł w przypadku odpadów zbieranych w sposób 

nieselektywny).  

Wójt Gminy Laszki podejmowała działania o których mowa w art. 6o u.c.p.g. wydając w roku 

2013 - 30 decyzji o wysokości  opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; w roku 
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2014 - 64 decyzje; w roku 2015 - 12 decyzji oraz w roku 2016 - 21 decyzji. 

Ustalona na terenie Gminy częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych 

z wszystkich rodzajów zabudowy zróżnicowana została ze względu na rodzaj odbieranych 

odpadów.  

Rada Gminy Laszki w uchwale w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów określiła tryb i sposób zgłaszania przez 

właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. Z informacji 

uzyskanych podczas kontroli wynika, że w okresie objętym kontrolą mieszkańcy gminy nie 

korzystali ww. dyspozycji. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne zgłaszał przypadki 

niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. W związku z powyższym przedstawiciele gminy wraz 

z pracownikami przedsiębiorcy odbierającego odpady przeprowadzili kontrole w terenie. 

W roku 2013 skutkiem kontroli zanotowano 70 stwierdzonych przypadków niewłaściwego 

segregowania odpadów komunalnych na posesjach, w roku 2014 takich przypadków było 65, 

w roku 2015 – 51, natomiast w 2016 roku - 38. W tych przypadkach stosowano rozmowy 

dyscyplinujące. 

Gmina Laszki na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Nie uczestniczy również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji 

wspólnie z innymi gminami. 

W ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami, 

zapewniono odbiór następujących frakcji odpadów komunalnych: papier i tektura, metal, 

tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne 

ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, a także powstające 

w gospodarstwach domowych odpady typu: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone. 

Gmina Laszki utworzyła punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, który 

zlokalizowany został na terenie gminnej oczyszczalni ścieków w Laszkach. PSZOK 

obsługiwany jest przez pracownika Urzędu Gminy w Laszkach. 

Gmina Laszki w latach 2013-2016 osiągnęła wymagane ustawą poziomy ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

Wójt Gminy Laszki w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzał kontroli (zakończonych 

protokołem) u przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Wójt Gminy w ustawowym terminie przesłał sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok do Marszałka 

Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska. Gmina na bieżąco prowadziła weryfikację sprawozdań podmiotów odbierających 

odpady, a ewentualne uwagi i nieścisłości wyjaśniane były telefonicznie.  

Gmina Laszki na stronie internetowej gminy udostępnia wszystkie informacje wymienione 

w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Gmina Laszki prowadziła i prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.  
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Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do rejestru wpisane są 4 podmioty. W jednym 

przypadku dokonano wykreślenia przedsiębiorcy z rejestru na wniosek przedsiębiorcy. 

Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi za lata 2015-2016 sporządzono terminowo 

i zamieszczono na stronie internetowej Gminy Laszki.  

Po kontroli nie zastosowano działań pokontrolnych. 

 

12. Gmina Roźwienica jest gminą wiejską w powiecie jarosławskim, obejmującą obszar 

o powierzchni ponad 70,6 km2, który zamieszkuje 6 340 mieszkańców. Gmina Roźwienica 

nie należy do związku międzygminnego, samodzielnie realizuje zadania wynikające z ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Rada Gminy Roźwienica podjęła wszystkie uchwały w zakresie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach, przy czym systemem gospodarki odpadami objęto zarówno 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy jak i nieruchomości na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a na których powstają odpady komunalne. Rada Gminy nie 

uchwaliła żadnej z pozostałych uchwał fakultatywnych. 

Gmina Roźwienica wypełniła obowiązek ogłoszenia i przeprowadzenia przetargów 

(4 przetargi). Przedmiotem wszystkich przetargów był odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na których 

powstają odpady komunalne. Po zakończeniu postępowania przetargowego, zawierano 

stosowne umowy. W umowach określono instalację – RIPOK w m. Młyny do której 

przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany 

przekazać odebrane odpady.  

Gmina ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od gospodarstwa 

domowego, której miesięczna stawkę opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

segregowanymi wynosi 8,50 zł od gospodarstwa domowego jednoosobowego i 17 zł od 

gospodarstwa dwu i więcej osobowego. W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane 

i odbierane w sposób nieselektywny, ustalono wyższą stawkę opłaty wynoszącą 13 zł/ miesiąc 

od gospodarstwa domowego jednoosobowego i 25 zł od gospodarstwa dwu i więcej 

osobowego.  

Wójt Gminy Roźwienica podejmował działania o których mowa w art. 6o u.c.p.g., wydając 

w 2013 r. 33 decyzje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

w 2014 r. 6 decyzji. W następnych latach nie zaistniała potrzeba wydawania decyzji. 

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przeznaczane są na cele wymienione 

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

Ustalona w Gminie częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego zależna jest od rodzajów 

odpadów ora od pory roku, i tak: zmieszane odpady komunalne – raz w miesiącu a w okresie 

letnim nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu; zebrane selektywnie (tworzywa sztuczne, papier 

i tektura, szkło opakowaniowe, metale, odpady wielomateriałowe ) – nie rzadziej niż raz na 

miesiąc, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i zużyte opony 

– raz w roku, a odpady zielone – od maja do października – nie rzadziej niż raz na miesiąc.  

Rada Gminy Roźwienica określiła tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości 

przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości. Z informacji uzyskanych podczas kontroli wynika, 

że zgłaszano uwagi w początkowym okresie funkcjonowania systemu. W latach 2013-2016 

w wyniku wspólnych kontroli pracowników Urzędu Gminy i przedsiębiorcy odbierającego 

odpady komunalne stwierdzono przypadki niewłaściwego segregowania odpadów 

komunalnych na posesjach. W 3013 r. stwierdzono 48 przypadków niewłaściwego 

segregowania odpadów, w roku 2014 takich przypadków było 34, w roku 2015 – 39, 
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natomiast w 2016 roku 27. Stwierdzone naruszenia skutkowały zmianą sposobu naliczania 

opłaty (ustalano stawkę opłaty za odpady niesegregowane). 

Gmina Roźwienica na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów 

komunalnych. Nie uczestniczy również w partycypacji kosztów budowy takich instalacji 

wspólnie z innymi gminami. 

W ramach uiszczonej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami, 

zapewniono odbiór następujących frakcji odpadów komunalnych: papier i tektura, metal, 

tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne 

ulegające biodegradacji, w tym opakowania ulegające biodegradacji, a także powstające 

w gospodarstwach domowych odpady typu: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, odpady 

budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady zielone. 

Gmina Roźwienica utworzyła punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. PSZOK 

zlokalizowany został na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Woli Roźwienickiej 

i obsługiwany jest przez jej pracowników, którzy zapewniają ciągły dozór i obsługę 

mieszkańców. Zarządzanie PSZOK leży w gestii Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu 

Gminy w Roźwienicy. 

Gmina Roźwienica w latach 2013-2016 osiągnęła wymagane ustawą poziomy ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła oraz recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. Nie osiągnęła natomiast wymaganych poziomów w 2012 r. 

Wójt Gminy Roźwienica w okresie objętym kontrolą nie przeprowadzał kontroli 

(zakończonych protokołem) u przedsiębiorcy świadczącego usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Wójt Gminy w ustawowym terminie przesłał sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016 rok do Marszałka 

Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony 

Środowiska. Gmina na bieżąco prowadziła weryfikację sprawozdań podmiotów odbierających 

odpady, a ewentualne uwagi i nieścisłości wyjaśniane były telefonicznie.  

Gmina Roźwienica na stronie internetowej gminy udostępnia wszystkie informacje 

wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Gmina prowadziła i prowadzi kampanię informacyjno-edukacyjną w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Gmina prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Do rejestru wpisanych jest 7 podmiotów. Od dnia 

funkcjonowania rejestru nie było przypadków wzywania przedsiębiorców ubiegających się 

o wpis do rejestru do uzupełnienia braków formalnych. Zdarzyło się kilka przypadków 

wykreślenia przedsiębiorców z rejestru (na wniosek przedsiębiorców). 

W latach 2015-2016 opracowywano analizy roczne dotyczące stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Roźwienica. Analizy zostały opracowane terminowo. Analiz 

tych nie zamieszczano na stronie internetowej Gminy.  

Po kontroli nie zastosowano działań pokontrolnych. 

 

13. Gmina Radomyśl Wielki jest gminą miejsko-wiejską, która nie będąc w związku 

międzygminnym, samodzielnie realizuje zadania wnikające z ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. Rada Miejska uchwaliła wszystkie wymagane przepisami u.c.p.g 

uchwały oraz podjęła jedną z uchwał fakultatywnych postanawiającą o odbieraniu odpadów 

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

W okresie objętym kontrolą, Gmina Radomyśl Wielki zorganizowała 2 przetargi na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Radomyśl Wielki oraz pomiędzy 

nimi, 1 zamówienie publiczne w trybie „zamówienia z wolnej ręki”. Postępowanie 

o udzielenie zamówienia publicznego, w trybie „zamówienia z wolnej ręki” zostało 

przeprowadzone w oparciu o art. 67 ust. 1 pkt 6 ustawy Prawo zamówień publicznych oraz 

zapisów pierwszej umowy przetargowej, ważnej do 31 grudnia 2014 r., z której wynikało, że 

gmina może przedłużyć okres trwania usługi o ok. 50 % oszacowanego zadania w pierwszym 

przetargu. Gmina zawarła z wykonawcą zadania umowy na czas określony, które obejmowały 

odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

i niezamieszkałych oraz skierowanie ich do instalacji RIPOK, z terminem realizacji ostatniej, 

do 31 grudnia 2017 r. 

Gmina Radomyśl Wielki ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależną 

od wielkości gospodarstwa domowego odpowiadającego liczbie osób zamieszkujących daną 

nieruchomość oraz stawki opłaty. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

pojemników z odpadami komunalnymi powstającymi na danej nieruchomości oraz stawki 

opłaty. Średnia miesięczna stawka opłaty dla zmieszanych odpadów  komunalnych 

odbieranych z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy wynosi 11,73 zł na 

gospodarstwo 1-osobowe i 5,86 zł dla odpadów selektywnie zbieranych. Burmistrz 

Radomyśla Wielkiego w 2014 i 2015 roku za niezłożenie przez właścicieli nieruchomości 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wydał łącznie 29 

decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych została zróżnicowana ze 

względu na warunki zabudowy oraz okres letni. W okresie od kwietnia do października dla 

zabudowy jednorodzinnej wynosi 1 raz/2 tygodnie, dla budynków wielolokalowych - 1 

raz/tydzień. W pozostałym okresie, częstotliwość odbioru odpadów zmieszanych została 

ustalona na 1 raz/miesiąc. Odpady komunalne pochodzące z selektywnej zbiórki, w tym: 

papier i tektura, metal, tworzywo sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe odbierane są 

z częstotliwością 1 raz/2 miesiące, natomiast odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - 2 razy/rok. Gmina nie zapewniła odbioru 

bezpośrednio z terenu nieruchomości odpadów biodegradowalnych i zielonych.  

Ustalono sposób zgłaszania reklamacji w zakresie usług świadczonych przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne. W okresie objętym kontrolą, Gmina nie odnotowała 

żadnego zgłoszenia pod kątem niewłaściwego lub braku odbioru odpadów. Również 

przedsiębiorca odbierający odpady, nie zgłosił niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów.   

Gmina na swoim terenie nie buduje instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych i nie 

uczestniczy w partycypacji kosztów budowy takich instalacji wspólnie z innymi gminami. 

W Regionie Zachodnim, do którego przynależy, funkcjonuje odpowiednia ilość regionalnych 

instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, o wystarczających mocach 

przerobowych. 

Gmina ustanowiła i wprowadziła selektywne zbieranie odpadów z terenu nieruchomości, na 

których zamieszkują mieszkańcy oraz z terenu nieruchomości niezamieszkałych. W ramach 

uiszczonej opłaty bezpośrednio u źródła odbierane są następujące frakcje odpadów: papier 

i tektura, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe, metale, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony. 

Pozostałe rodzaje odpadów selektywnie zebranych, w tym: przeterminowane leki, chemikalia, 

zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, odpady komunalne ulegające 

biodegradacji i odpady zielone, mogą być przekazywane do punktu selektywnego zbierana 
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odpadów. 

Gmina Radomyśl Wielki utworzyła jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych, zarządzany przez jednostkę organizacyjną Gminy. Do punktu mogą być 

dostarczane wszystkie rodzaje odpadów selektywnie zbieranych bez ograniczeń ilościowych. 

Gmina Radomyśl Wielki osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia frakcji: papieru, tworzyw sztucznych i szkła, poziomy ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania oraz poziomy 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych za lata 2013, 2014, 2015 i 2016. Nie 

osiągnęła żadnego z ww. poziomów za 2012 rok. 

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Radomyśla Wielkiego przeprowadził 6 kontroli 

podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy, pod kątem przestrzegania 

i stosowania przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Żadna 

z kontroli nie wykazała nieprawidłowości. 

Gmina Radomyśl Wielki, wywiązała się z ustawowego obowiązku sporządzenia i przekazania 

Marszałkowi Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 2013, 2014, 2015 oraz 2016 rok. Ze 

względu na uchybienia, którymi obarczone były sprawozdania za 2012 i 2013 r., po 

stosownym wezwaniu przez PWIOŚ, Gmina dokonała ich korekty. 

Gmina prowadziła weryfikację sprawozdań podmiotu odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości za lata 2012 – 2016. Nie stosowała pisemnych wezwań, drogą 

telefoniczną wyjaśniała z przedsiębiorcą nieścisłości. Burmistrz Radomyśla Wielkiego nie 

wszczął żadnego postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary i nie nakładał kar 

na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

Na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomyśl Wielki, udostępnione są wszystkie 

informacje, wymagane art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 

Gmina nie ograniczyła się do jednorazowej kampanii informacyjnej rozpoczętej w 2013 r., 

w związku z wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami. Nadal czynnie 

włącza się w działalność proekologiczną, organizując konkursy ekologiczne wśród 

najmłodszych mieszkańców.  

Gmina Radomyśl Wielki wywiązała się z obowiązku prowadzenia rejestru działalności 

regulowanej. Nie weryfikowała oświadczeń podmiotów starających się o wpis do rejestru pod 

kątem spełniania wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości uznając, iż składane przez przedsiębiorców oświadczenia, są wystarczającym 

dokumentem, potwierdzającym spełnianie wymagań przez podmioty. Gmina w terminie 

wymaganym ustawą, nie informowała Marszałka Województwa Podkarpackiego 

o dokonywanych wpisach podmiotów do rejestru lub ich wykreślaniu. 

Gmina wykonała analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Radomyśl Wielki za 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r. W żadnej z analiz nie zostały 

wyciągnięte wnioski mające na celu ocenę sprawności funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy lub potrzeby jego zweryfikowania.  

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, zarządzeniem 

pokontrolnym zobowiązano Burmistrza Miasta i Gminy Radomyśl Wielki do podjęcia 

skutecznych działań zmierzających do wyeliminowania uchybień w zakresie:  

1. Braku dostosowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy 

Radomyśl Wielki, obejmującego zbieranie poszczególnych frakcji odpadów, w zakresie 

odbierania odpadów biodegradowalnych z części miejskiej gminy, do obowiązujących 

w tym zakresie przepisów prawa;  
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2. Podjęcia wybranych uchwał z pominięciem obowiązku ich zaopiniowania przez 

państwowego powiatowego inspektora sanitarnego; 

3. Braku przedłożenia Marszałkowi Województwa Podkarpackiego wykazu podmiotów 

wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych oraz wykreślonych z tego rejestru. 

Gmina w wyznaczonym terminie poinformowała o wykonaniu wszystkich zaleceń 

skutkujących usunięciem stwierdzonych uchybień.  

 

14. Gmina Pysznica jest gminą wiejską, nie należącą do związku międzygminnego. 

Samodzielnie realizuje zadania wnikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

Rada Gminy, podjęła uchwały, do podjęcia których zobowiązana była znowelizowaną ustawą 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przy czym dwie uchwały podjęte w 2012 r. tj. 

Regulamin o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwała w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, nie zostały 

dostosowane do zmian wprowadzonych ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. 

poz. 87) i straciły moc z dniem 1 sierpnia 2016 r. Rada Gminy nie uchwaliła żadnej z uchwał 

fakultatywnych.  

Wójt Gminy Pysznica, w okresie objętym kontrolą zorganizował 4 przetargi na odbiór 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na 

terenie gminy Pysznica, w wyniku rozstrzygnięcia których wyłoniono najkorzystniejszą ofertę 

złożoną przez Zakład Gospodarki Komunalnej  Sp. z o. o. w Pysznicy. Gmina zawarła 

z wybranym wykonawcą umowy na czas określony, zapewniając ciągłość w odbiorze 

odpadów. Ostatnia z zawartych umów obejmuje okres od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. oraz 

wskazuje kierowanie zmieszanych odpadów komunalnych do Regionalnej Instalacji 

Przetwarzania Odpadów wskazanej dla Regionu Północnego w Planie Gospodarki Odpadami 

dla Województwa Podkarpackiego. 

Rada Gminy Pysznica ustaliła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zależną od 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty. Miesięczna 

stawka opłaty za zmieszane odpady komunalne wynosi 15,00 zł od jednego mieszkańca. Przy 

selektywnym zbieraniu odpadów, miesięczna stawka wynosi 7,00 zł od jednego mieszkańca. 

W latach 2013-2015 r. wydano z urzędu 83 decyzje naliczające opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli w wymaganym 

ustawowo terminie deklaracji. W kolejnych latach nie wydawano decyzji. 

Gmina nie zróżnicowała częstotliwości odbioru odpadów komunalnych ze względu na sposób 

ich zbierania. Zarówno odpady zmieszane jak i selektywnie zbierane, odbierane są 

z częstotliwością 1 raz na 3 tygodnie. Wyjątek stanowią odpady zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytych opon, 

przeterminowanych leków i odpadów wielkogabarytowych, które odbierane są 2 razy w roku. 

W okresie objętym kontrolą właściciele nieruchomości nie zgłaszali nieprawidłowości w tym 

zakresie. Również podmiot odbierający odpady komunalne, nie zgłaszał przypadków 

niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych.  

Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego nie przewiduje budowy na 

terenie Gminy Pysznica regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Gmina Pysznica ustanowiła i wprowadziła system selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, którym objęci zostali właściciele nieruchomości zamieszkałych. W ramach 

systemu oraz pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są lub 
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przyjmowane do punktu selektywnego zbierania odpadów, bez ograniczeń ilościowych 

następujące frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowanie wielomateriałowe, 

tekstylia, odpady ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki, odpady 

niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony oraz odpady 

palne.  

Gmina Pysznica utworzyła jeden Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, 

który zgodnie z zawartą umową eksploatowany jest przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o. o w Pysznicy. Zarządzający punktem posiada stosowne zezwolenie na zbieranie 

odpadów. Do punktu mogą być dostarczane wyselekcjonowane odpady komunalne tj.: papier 

i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, meble i odpady 

wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady komunale 

ulegające biodegradacji, odpady zielone, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 

i akumulatory oraz odpady budowlane i rozbiórkowe. Gmina w podjętych uchwałach, nie 

dokonała ograniczeń ilościowych, dla żadnego z przekazywanych do punktu odpadów. 

Gmina Pysznica osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia frakcji: papieru, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomy recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, za lata 2012, 2013, 2014, 2015 i 2016. Osiągnęła również 

wymagane poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych do składowania, za lata 2013, 2014, 2015 i 2016, nie osiągając poziomu za 

2012 r. 

Wójt Gminy, w latach 2014-2017 przeprowadził 4 kontrole podmiotu odbierającego odpady 

komunalne z terenu gminy Pysznica, udokumentowane protokołem kontroli. Przedmiotem 

wszystkich kontroli było sprawdzenie dotrzymywania przez podmiot szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Kontrola w 2016 r. wykazała uchybienie polegające na braku wyposażenia pojazdów 

w urządzenie ważące, pomimo iż przepis prawa nie zobowiązuje, a jedynie dopuszcza taką 

możliwość. 

Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012, 

2013, 2014, 2015 i 2016 r., przesyłane były do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz 

Podkarpackiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w ustawowym terminie. 

Kontrolowana gmina prowadziła weryfikację sprawozdań za lata 2012-2016 składanych przez 

podmiot odbierający odpady komunalne z terenu gminy, przy czym nieścisłości wyjaśniane 

były drogą telefoniczną.  

Wszystkie wymagane prawem informacje, wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g., 

udostępniane są na stronie internetowej Urzędu Gminy Pysznica. 

Gmina Pysznica zarówno przed wejściem w życie nowego systemu gospodarki odpadami jak 

i w trakcie, czynnie uczestniczyła w organizowaniu kampanii informacyjno-edukacyjnych 

dotyczących gospodarki odpadami. Do dnia dzisiejszego działania Gminy w ww. temacie są 

nadal kontynuowane, edukując coraz szersze grono najmłodszych uczestników systemu.  

Gmina zaprowadziła rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości. Nie weryfikowała jednak oświadczeń podmiotów 

pod względem spełniania wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g. oraz rozporządzeniu 

Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, przed wpisem ich 

do rejestru.  

W okresie objętym kontrolą, Gmina wykonała analizę stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Pysznica za 2013, 2014, 2015 r. i 2016 r., w celu dostarczenia 

niezbędnych informacji dla stworzenia najbardziej efektywnego ekonomicznie systemu 



Strona 31 z 70 
 

gospodarki odpadami komunalnymi. Wnioski wyciągnięte z analiz skierowane były 

w kierunku dalszego uświadamiania mieszkańców gminy w zakresie gospodarki odpadami 

komunalnymi, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz 

racjonalnego sortowania odpadów komunalnych. 

Wykazane podczas kontroli naruszenia, dotyczące niedostosowania podjętych przez Radę 

Gminy uchwał, do wymagań zawartych w ustawie u.c.p.g., były podstawą skierowania do 

Przewodniczącego Rady Gminy wystąpienia, informującego o stwierdzonych 

nieprawidłowościach.   

Z udzielonej odpowiedzi wynika, że projekty uchwały w sprawie przyjęcia Regulamin 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz uchwały w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zostały przygotowane i znajdują 

się w opiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

 

15. Gmina Mielec jest gminą wiejską, która nie należy do związku międzygminnego. 

Samodzielnie realizuje zadania wnikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach. 

Rada Gminy Mielec uchwaliła wszystkie wymagane przepisami u.c.p.g. uchwały w zakresie 

organizacji systemu gospodarki odpadami, a także podjęła jedną uchwałę fakultatywną, 

przejmując obowiązek odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na 

których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Wszystkie uchwały 

zawierają elementy wymienione w ustawie u.c.p.g., dwie z nich wymaganą przepisami prawa, 

opinię państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.  

W okresie objętym kontrolą, Gmina Mielec zorganizowała 2 przetargi na odbieranie 

i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenów 

zamieszkałych i niezamieszkałych. W wyniku rozstrzygnięcia, każdorazowo podpisała 

umowę z podmiotem, który złożył najkorzystniejszą ofertę. Czas obowiązywania umów 

w pełni zabezpieczał ciągłość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, przy czym druga z umów zawarta została do dnia 31 grudnia 2017 r. 

W „Specyfikacjach istotnych warunków zamówienia”, stanowiących integralną część umów 

wykonawca umowy został zobowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli 

nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

Gmina Mielec ustanowiła opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, wybierając metodę od gospodarstwa 

domowego. Stawkę opłaty uzależniono od wielkości gospodarstwa, odpowiadającego liczbie 

osób w nim zamieszkujących, ustalając niższe stawki opłat dla odpadów zbieranych w sposób 

selektywny. Średnia miesięczna stawka opłaty za odpady zbierane w sposób selektywny dla 

gospodarstwa 1 – osobowego wynosi 9,83 zł, natomiast za zmieszane odpady komunalne - 

14,75 zł. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 

odpady komunalne, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono jako iloczyn 

zadeklarowanej liczby pojemników oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

Miesięczną stawkę za pojemnik zróżnicowano ze względu na sposób zbierania odpadów, 

ustalając wyższe o 50 % stawki dla zmieszanych odpadów komunalnych. Wójt Gminy Mielec 

w 2014 r. wydał 10 decyzji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w związku z niezłożeniem deklaracji w wymaganym terminie. W 2017 roku wydano kolejne 

2 decyzje. 

Gmina Mielec ustanowiła selektywne zbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, obejmujące w szczególności frakcje: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów 
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ulegających biodegradacji. Odpady odbierane są w każdej ilości, z wyłączeniem odpadów 

ulegających biodegradacji, których ilość została ograniczona do 2 m3/rok. Ponadto, 

w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałych ustanowiono zbieranie każdej ilości 

przeterminowanych leków, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 

i odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, baterii i akumulatorów, chemikali oraz 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z prowadzenia drobnych prac nie 

wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonywania robót 

budowlanych. Gmina zróżnicowała częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów 

komunalnych pod kątem warunków zabudowy terenów, na których zamieszkują mieszkańcy 

oraz rodzaju prowadzonej działalności na terenach niezamieszkałych (zwiększona 

częstotliwość dla budynków wielolokalowych oraz działalności gastronomicznej, hotelarskiej, 

handlu artykułami spożywczymi oraz w okresie od kwietnia do października - 1 raz/2 

tygodnie). Również częstotliwość odbioru segregowanych odpadów komunalnych takich jak: 

papier, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe (1 raz/4 tygodnie) różni się od 

odbioru odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

zużytych opon (co najmniej 1 raz/rok), czy też odpadów biodegradowalnych (2 razy/rok). 

Uchwalony przez gminę system selektywnego zbierania odpadów znajduje odzwierciedlenie 

w faktycznym zbieraniu odpadów przez właścicieli nieruchomości. Nie odnotowano 

przypadków nie wywiązania właściciela nieruchomości, z obowiązku w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przyjęcia ich jako zmieszane odpady 

komunalne. 

Gmina ustanowiła, iż wszystkie rodzaje odpadów selektywnie zbieranych, mogą być 

przekazywane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, który na mocy porozumienia międzygminnego eksploatowany jest wspólnie 

z Gminą Miejską Mielec. PSZOK posiada uregulowany stan formalno-prawny i jest 

wykorzystywany przez właścicieli nieruchomości, o czym świadczy duża różnorodność 

zbieranych odpadów.  

Rady Gminy Mielec w drodze podjętej uchwały, ustaliła tryb i sposób zgłaszania przez 

właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W okresie objętym 

kontrolą odnotowano 5 zgłoszeń, które dotyczyły braku odbioru odpadów w wyznaczonym 

dniu ich odbioru. Uchybienie zostało wyeliminowane następnego dnia po dokonaniu 

zgłoszenia. Mieszkańcy nie korzystali z dyspozycji, o której mowa w art. 6s u.c.p.g. 

Gmina Mielec terytorialnie, należy do Regionu Zachodniego, w którym występują regionalne 

instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Zgodnie z założeniami 

zawartymi w Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, w Gminie 

Mielec, nie przewidziano budowy ani eksploatacji wspólnej z innymi gminami, regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych.  

Gmina Mielec osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia frakcji: papieru, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomy ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, za lata 2012, 

2013, 2014, 2015 i 2016. Osiągnęła również wymagane poziomy recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, za lata 2013, 2014, 2015 i 2016, nie osiągając poziomu za 

2012 r. ponieważ w strumieniu odpadów komunalnych Gmina nie odebrała, ani nie zebrała 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Wójt Gminy, w okresie objętym kontrolą przeprowadził 4 kontrole, udokumentowane 

protokołem kontroli, 2 podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy Mielec. 

Przedmiotem dwóch pierwszych przeprowadzonych w 2014 r., było sprawdzenie 
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dotrzymywania wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, w tym wyposażenia umożliwiającego odbiór odpadów komunalnych, 

usytuowania i wyposażenia bazy magazynowo-transportowej. Kolejne kontrole, 

przeprowadzone w 2016 i 2017 r. dotyczyły wywiązania się podmiotu odbierającego odpady 

komunalne z terenu Gminy Mielec, z warunków zawartych w umowie, w tym wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki do gromadzenia odpadów, sprawdzenie jakości świadczonej 

przez podmiot usługi, zgodności odbioru odpadów komunalnych z ustalonym 

harmonogramem oraz sposobu postępowania z odebranymi odpadami. Podczas kontroli 

w 2016 r. stwierdzono uchybienie polegające na stwierdzeniu przypadków braku 

odczytywania kodów kreskowych z worków wystawianych przez właścicieli nieruchomości, 

które było podstawą podjęcia przez Wójta działań pokontrolnych.  

W ustawowym terminie Wójt Gminy Mielec przekazał roczne sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2012-2016 Marszałkowi 

Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska, przy czym za 2012 i 2013 r. dokonywał korekt sprawozdań. 

Gmina prowadzi weryfikację sprawozdań przekazywanych przez podmiot odbierający odpady 

komunalne. W 2014 i 2015 r. do MPGK Sp. z o.o. (podmiot odbierający odpady komunalne) 

Wójt Gminy Mielec wystosował pisma z żądaniem wyjaśnień w sprawie przekazywania 

zmieszanych odpadów komunalnych do instalacji zastępczej. W odpowiedzi, powołując się 

na wyjaśnienia właściciela instalacji RIPOK tj. Gminy Ostrów, uzyskano informację, 

o niewystarczającej mocy przerobowej Zakładu Zagospodarowania Odpadów Kozodrza. 

Organ nie wszczął żadnego postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary na 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

Wszystkie wymagane art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g., informacje, Gmina Mielec, udostępnia na 

stronie internetowej www.gmina.mielec.pl.  

Kampanię informacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

Gmina Mielec rozpoczęła przed wejściem w życie znowelizowanej ustawy u.c.p.g. i nadal ją 

kontynuuje. Wymiernym efektem ww. działań jest osiąganie przez gminę z roku na rok coraz 

wyższego poziomu recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów 

komunalnych. Dla porównania łączna masa odpadów selektywnie zebranych w 2014 r. 

wynosiła 218,26 Mg, natomiast w 2016 r. uległa zwiększeniu do 306,26 Mg.  

Gmina zaprowadziła rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych i każdorazowo informowała Marszałka Województwa Podkarpackiego 

o dokonywanych wpisach podmiotów do rejestru, jak również o ich wykreśleniu z rejestru. 

Przed wpisaniem do rejestru, Gmina nie weryfikowała oświadczeń podmiotów pod względem 

spełniania wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, sprawdzano jedynie kompletność złożonych przez przedsiębiorcę 

dokumentów.  

Gmina w ustawowym terminie sporządziła „Analizę stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Mielec” za 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r. Analizy 

sporządzono w formie papierowej, a ich treść została udostępniona na stronie BIP Urzędu 

Gminy. Z 4 letniego okresu funkcjonowania systemu wyciągnięto wnioski, iż działalność 

informacyjno-edukacyjna w kierunku zwiększenia świadomości społeczeństwa w zakresie 

postępowania z odpadami, sprzyja zwiększeniu segregacji odpadów przez właścicieli 

nieruchomości. 

Kontrola Gminy Mielec nie wykazała nieprawidłowości. 

 

16. Gmina Ulanów jest gminą miejsko-wiejską samodzielnie realizującą zadania wnikające 

z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Nie należy do związku 

międzygminnego.  
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Rada Miejska podjęła wszystkie wymagane ustawą uchwały, przy czym dwie nie 

uwzględniały wszystkich elementów wymaganych przepisami znowelizowanej ustawy 

u.c.p.g., zostały natomiast zaopiniowane przez państwowego powiatowego inspektora 

sanitarnego. W Gminie nie uchwalono żadnej z uchwał fakultatywnych. 

W okresie objętym kontrolą Gmina Ulanów zorganizowała 3 przetargi, w tym dwa dotyczyły 

odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy Ulanów, jeden samego 

odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości. W efekcie wszystkich przetargów, jako 

najkorzystniejszą, wybrano ofertę Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o., ul. Biłgorajska 

16, w Krzeszowie, który jest jednocześnie eksploatatorem regionalnej instalacji do 

przetwarzania odpadów komunalnych. W każdym przypadku, po rozstrzygnięciu przetargu, 

Gmina zawierała z przedsiębiorcą stosowną umowę. W ostatniej z umów, obowiązującej od 

1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2018 r., określono instalację, w tym regionalną instalację do 

przetwarzania odpadów komunalnych zlokalizowaną w Sigiełkach, do której przedsiębiorca 

odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, obowiązany był przekazywać 

odebrane odpady. 

Rada Miejska dokonała wyboru metody, ustalając opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenach zamieszkałych, od gospodarstwa domowego. Stawkę zróżnicowano 

ze względu na sposób zbierania odpadów. Dla selektywnie zbieranych odpadów w przypadku 

gospodarstwa 1 – osobowego średnia miesięczna stawka wynosi 6,00 zł, oraz 8,00 zł za 

odpady zbierane w sposób nieselektywny. W 2015 r. Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów 

wydał 3 decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za 

nie wywiązanie się z ustawowego obowiązku złożenia deklaracji o opłacie za gospodarowanie 

odpadami. W pozostałych latach nie wydawał takich decyzji. 

Rada uchwaliła, iż zarówno odpady zmieszane (poza sezonem letnim) jak i selektywnie 

zbierane (typu: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe) 

odbierane będą z taką samą częstotliwością tj. 1 raz w miesiącu. Częstotliwość odbierania 

odpadów zmieszanych w miesiącach od maja do sierpnia ulega zwiększeniu do 2 razy 

w miesiącu. Pozostałe odpady typu: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,  zużyte opony, odpady 

biodegradowalne, w tym odpady zielone odbierane są 1 raz w roku. W przypadku odpadu 

popiołu, jest on odbierany w miesiącach zimowych – 1 raz w miesiącu. 

W początkowym okresie funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami, 

występowały przypadki braku odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

przez podmiot świadczący taką usługę. Zgłoszenia rozpatrywane były niezwłocznie, poprzez 

telefoniczne przekazanie informacji odbierającemu odpady komunalne, który w tym samym 

dniu dokonywał odbioru odpadów. Gmina nie prowadziła ewidencji zgłaszanych przez 

mieszkańców przypadków. Rada Miejska w Ulanowie, w podjętych przez siebie uchwałach, 

nie określiła trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 

niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne nie zgłaszał 

Burmistrzowi niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz przejęcie ich jako zmieszane odpady 

komunalne. 

Gmina Ulanów wchodzi w skład Regionu Północnego, w którym występują: cztery 

regionalne instalacje do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, jedna regionalna 

instalacja do przetwarzania odpadów zielonych oraz innych bioodpadów oraz dwie regionalne 

instalacje do przetwarzania poprzez składowanie odpadów powstałych w procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych. Plan 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego nie przewiduje budowy na terenie 

gminy budowy instalacji regionalnej. 



Strona 35 z 70 
 

Gmina Ulanów ustanowiła selektywne zbieranie następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, tworzyw sztucznych, metali, szkła, opakowań wielomateriałowych, 

odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających 

biodegradacji, odpadów zielonych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon, baterii i akumulatorów. W ramach uiszczonej 

przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami, zapewniono odbiór 

„u źródła” bez ograniczeń ilościowych zmieszanych odpadów komunalnych oraz wszystkich 

odpadów segregowanych, za wyjątkiem przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych baterii i akumulatorów. Gmina dokonała 

ograniczenia w zakresie odbioru od właścicieli nieruchomości odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych, które powstały w wyniku przeprowadzenia drobnych robót 

niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, w ilości 0,12 m3/rok.  

W Gminie Ulanów, w 2013 r. utworzono punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, do którego właściciele nieruchomości mogą przekazywać wszystkie odpady 

komunalne selektywnie zbierane, przy tym samym ograniczeniu ilościowym odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. Punkt eksploatowany jest przez Zakład Usług Komunalnych 

Sp. z o.o. w Ulanowie (podwykonawca ZGK Sp. z o.o. Krzeszów). W toku kontroli ustalono, 

że przyjmowanie odpadów do PSZOK-a, do dnia zakończenia kontroli, odbywało się bez 

wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów.  

Gmina Ulanów osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia frakcji: papieru, tworzyw sztucznych i szkła oraz poziomy ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania, za lata 2012, 

2013, 2014, 2015 i 2016. Osiągnęła również wymagane poziomy recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych, za lata 2013, 2014, 2015 i 2016, nie osiągając poziomu za 

2012 r. ponieważ w strumieniu odpadów komunalnych Gmina nie odebrała, ani nie zebrała 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów przeprowadził 3 kontrole 

podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości tj. Zakładu 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krzeszowie. Przedmiotem wszystkich kontroli było 

sprawdzenie sposobu i terminowości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, wyposażenia umożliwiającego odbiór odpadów komunalnych oraz spełniania 

wymagań technicznych oraz sanitarnych przez pojazdy oraz urządzenia. Sprawdzono sposób 

magazynowania odpadów selektywnie zebranych na terenie bazy magazynowej. Żadna 

z przeprowadzonych kontroli nie wykazała nieprawidłowości. Organ nie wszczął również 

żadnego postępowania administracyjnego w sprawie nałożenia kary i nie nakładał kar na 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

Kontrolowana Gmina wywiązała się z obowiązku składania rocznych sprawozdań z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w ustawowym terminie. 

Sprawozdania za 2012 r. i 2013 r. po uprzednim wezwaniu PWIOS, zostały skorygowane 

w wyznaczonym terminie. Sprawozdania za 2014 i 2015 rok nie wymagały korekt, natomiast 

sprawozdanie za 2016 r. zostało poprawione i przekazane do ww. organów bez pisemnego 

wezwania przez Marszałka Województwa Podkarpackiego. W trakcie kontroli stwierdzono, 

że sprawozdanie za 2016 r. sporządzone zostało nierzetelnie. Ustalono również, że w 2013 r., 

2014 r., 2015 r. oraz 2016 r. zmieszane odpady komunalne przekazywane były do instalacji 

zastępczej - Sortowni odpadów zmieszanych i z selektywnej zbiórki w Sigiełkach, 

eksploatowanej przez ZGK Sp. z o.o. w Krzeszowie. Gmina jednorazowo, w czerwcu 2015 r., 

wystąpiła do podmiotu odbierającego odpady komunalne z terenu gminy Ulanów (ZGK 

Krzeszów) o wyjaśnienie przyczyn. W odpowiedzi otrzymała informację, iż kierowanie 
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odpadów do instalacji zastępczej było świadome i celowe, mając na uwadze zapewnienie 

strumienia odpadów oraz zasadę bliskości instalacji, do której kierowane były odpady.  

Gmina prowadziła weryfikację sprawozdań przekazywanych przez podmiot odbierający 

odpady komunalne, na etapie sporządzania przez siebie rocznego sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie gminy. 

Gmina Ulanów na stronie internetowej www.ulanow.pl w zakładce informator/odpady 

komunalne/informacje w zakresie gospodarowania odpadami, udostępnia wszystkie 

wymagane u.c.p.g. informacje. 

Gmina kontynuuje działalność edukacyjno-informacyjną nt. nowych zasad gospodarowania 

odpadami komunalnymi, rozpoczętą w 2013 r., angażując również do współpracy placówki 

szkolne.   

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, został 

założony przez Gminę w styczniu 2012 r. Przed wpisaniem do rejestru Gmina nie prowadziła 

weryfikacji oświadczeń podmiotów pod kątem spełniania wymagań w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

Gmina dotrzymała ustawowego terminu sporządzenia analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi za 2013 r., 2014 r., 2015 r. i 2016 r., które upublicznione zostały na stronie 

internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Ulanów. Analizy nie 

zawierały wszystkich  informacji wymienionych w u.c.p.g, w tym m.in.: liczby właścicieli 

nieruchomości niezobowiązanych do  ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na rzecz gminy, którzy nie zawarli umów na odbieranie odpadów komunalnych 

oraz ilości odpadów będących pozostałościami z sortowania i z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów przeznaczonych do składowania.  

Stwierdzone podczas kontroli nieprawidłowości, były podstawą podjęcia przez PWIOŚ 

czynności w zakresie: 

1. Wydania zarządzenia pokontrolnego, zobowiązującego Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów 

do podjęcia działań w celu wyeliminowania naruszeń; 

2. Skierowania wystąpienia do Marszałka Województwa Podkarpackiego; 

3. Poinformowania Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ulanowie o stwierdzonych 

uchybieniach w podjętych przez Radę uchwałach.  

Burmistrz Gminy i Miasta Ulanów poinformował w wyznaczonym terminie o zakresie 

podjętych działań służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń. 

 

III. PODSUMOWANIE KONTROLI GMIN 

W trakcie realizacji cyklu kontrolnego w 2017 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Rzeszowie, skontrolował łącznie 16 gmin, w tym 3 gminy miejskie, 6 gminy 

miejsko-wiejskich i 7 gmin wiejskich. W siedmiu spośród skontrolowanych gmin system 

obejmował odbiór odpadów komunalnych wyłącznie z terenów nieruchomości 

zamieszkałych, natomiast w dziewięciu gminach również z nieruchomości niezamieszkałych. 

Kontrolowane gminy nie należały do związków międzygminnych.  

 

1. Realizacja obowiązków dotyczących uchwał wymaganych na podstawie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że skontrolowane gminy podjęły wymagane 

przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Jedynie w przypadku 

Gminy Pysznica dwie uchwały podjęte w 2012 r. dot. Regulamin o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, nie zostały dostosowane do zmian wprowadzonych 

ustawą z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
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w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87) i straciły moc z dniem 

1 sierpnia 2016 r. Ponadto w trakcie kontroli Gminy Tarnowiec stwierdzono, rozbieżności 

pomiędzy zapisami zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy, a zapisami uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dotyczące częstotliwości odbierania 

odpadów oraz odnośnie postępowania z odpadami. W przypadku Gminy Ulanów obie ww. 

uchwały, a w przypadku Gminy Zagórz druga z ww. uchwał nie uwzględniały wszystkich 

elementów wymaganych przepisami znowelizowanej ustawy u.c.p.g. Uchwały w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

w 14 skontrolowanych gminach zostały pozytywnie zaopiniowane przez państwowego 

powiatowego inspektora sanitarnego.  

Cztery skontrolowane gminy nie podjęły żadnej z uchwał fakultatywnych (Dębica, Pysznica, 

Ulanów i Sędziszów Małopolski). Uchwała fakultatywna w sprawie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązuje w 9 gminach. 

Natomiast w Gminie Zagórz uchwała w tej sprawie obowiązywała w okresie od 1 lipca 2013 

r. do 31 marca 2015 r. Uchwały w sprawie określenia rodzajów dodatkowych usług w 

zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te usługi podjęły dwie gminy 

(Strzyżów, Brzozów). Spośród kontrolowanych gmin jedynie w gminie Miasto Sanok 

obowiązuje uchwała zwalniającą z części opłaty rodziny wielodzietne. W pięciu gminach 

zarządzono pobór opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa, 

wyznaczono inkasentów i określono wysokość wynagrodzenia za inkaso. 

 

2. Realizacja pozostałych obowiązków  

2.1. Zorganizowanie przetargu i zawarcie umowy 

Wszystkie skontrolowane gminy wywiązywały się z obowiązku zorganizowania przetargu, 

przy czym 3 gminy zorganizowały przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, a 13 gmin – na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów.  

W przypadku nierozstrzygnięcia przetargu w terminie np. w związku z unieważnieniem 

postępowania z powodu niemożliwej do usunięcia wady, uniemożliwiającej zawarcie umowy 

w sprawie zamówienia publicznego, wskutek odwołania stron postepowania, lub na 

podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych zawierane były 

umowy z wolnej ręki, tak by zapewnić ciągłość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości.  

W 15 gminach, w terminie do 1 lipca 2013 r., zostały zawarte umowy z firmami wyłonionymi 

w drodze przetargu, na wykonanie zadania określonego w specyfikacji przetargowej. Jedynie 

w Gminie Miasto Sanok ze względu na przedłużającą się procedurę w przypadku pierwszego 

postępowania przetargowego, w związku z unieważnieniem postepowania i wniesienia 

odwołania od takiej decyzji, Gmina zawała z Miejskim Przedsiębiorstwem Oczyszczania Sp. 

z o.o. 38-500 Sanok, ul. Jana Pawła II 59, w czerwcu 2013 r., umowę na odbiór i transport 

odpadów komunalnych stałych z terenu Gminy Miasta Sanoka. Umowa ta została zawarta na 

czas określony i obowiązywała od 1 lipca 2013 r. do czasu zawarcia umowy z wykonawcą 

wyłonionym w drodze przetargu.  

Spośród skontrolowanych gmin jedynie Gmina Brzozów w marcu 2017 r. zrezygnowała ze 

zorganizowania przetargu i powierzyła odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

poprzez zamówienie in-house.  
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W czterech obowiązujących umowach nie określono instalacji, w tym regionalnych instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych, do których przedsiębiorca odbierający odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady (dot. 

gmin: Brzozów, Sędziszów Małopolski, Strzyżów i Tarnowiec). 

 

2.2. System naliczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbieranymi 

od właścicieli nieruchomości 

Spośród skontrolowanych gmin, 11 ustaliło stawkę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w zależności od liczby mieszkańców zamieszkujących nieruchomość, 4 od 

gospodarstwa domowego i 1 od ilości zużytej wody. Żadna ze skontrolowanych gmin nie 

ustaliła stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o system 

mieszany. Przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny miesięczna stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wahała się od 5,86 do 10 zł w przeliczeniu na 

mieszkańca, co dawało średnio 7,30 zł.  

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami zbieranymi nieselektywnie wahała się 

w granicach od 8 do 22 zł miesięcznie w przeliczeniu na mieszkańca i średnio wynosiła 12,71 

zł. Przy zbieraniu odpadów w sposób selektywny miesięczna stawka opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi wahała się od 5,86 do 10 zł w przeliczeniu na 

mieszkańca, co dawało średnio 7,30 zł. Przy czym różnica pomiędzy stawką opłaty za 

zbieranie odpadów w sposób selektywny, a nieselektywny wahała się w granicach od 17,5 % 

w Gminie Dębica do 68,2 % w Gminie Lutowiska.  

W 12 skontrolowanych gminach, w przypadku niezłożenia przez mieszkańca deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo w przypadku 

uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji, podejmowano działania, 

o których mowa w art. 6o u.c.p.g., tzn. na przestrzeni lat 2013 – 2016, wydano łącznie 405 

decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przy 

czym najwięcej bo 201 decyzji wydano w 2013 r. Przyczynami wydania ww. decyzji były 

najczęściej przypadki niezłożenie deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami, pomimo wcześniejszych wezwań.  

Środki z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, we wszystkich 

skontrolowanych Gminach, przeznaczane były zgodnie z wymaganiami art. 6r ust. 2 u.c.p.g., 

przy czym: 

 na pokrycie kosztów odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania 

odpadów komunalnych – w 16 gminach; 

 na pokrycie kosztów tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych – w 16 gminach; 

 na pokrycie kosztów obsługi administracyjnej tego systemu – w 16 gminach; 

 na pokrycie kosztów edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania 

z odpadami komunalnymi – w 11 gminach; 

 na pokrycie kosztów wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania 

odpadów komunalnych oraz kosztów utrzymywania pojemników w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym – 11 gminach; 

 na pokrycie kosztów usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do 

ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 

o odpadach – w 3 gminach; 

 na pokrycie kosztów wyposażenia, 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 6 gminach. 

W 5 gminach podjęto uchwałę o poborze opłaty za gospodarowanie odpadami 
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w drodze inkaso, przy czym wysokość wynagrodzenia inkasentów wynosiła od 1 do 6% 

pobranej kwoty.  

 

2.3. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

W trakcie przeprowadzonych kontroli gmin, ustalono, że częstotliwość odbierania 

zmieszanych oraz selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, była różna w zależności od 

rodzaju nieruchomości: jednorodzinne oraz wielorodzinne, a także – w przypadku gmin 

wiejsko-miejskich, różna dla części wiejskiej i miejskiej. 

Zmieszane odpady komunalne odbierane są z następującą częstotliwością: 

1/ z zabudowy jednorodzinnej: 

a) z obszaru wiejskiego:  

- 1x w miesiącu – 7 gmin; 

- 2 x w miesiącu – 3 gminy; 

- 1x na dwa tygodnie – 2 gminy; 

- 1x na trzy tygodnie – 1 gmina; 

b) z obszaru miejskiego:  

- 1x w miesiącu – 2 gminy; 

- 2x w miesiącu – 3 gminy; 

- 1 x na dwa tygodnie – 4 gminy;  

2/ z zabudowy wielorodzinnej: 

a) z obszaru wiejskiego:  

- 2 x w tygodniu – 2 gminy; 

- 1x w tygodniu – 1 gmina; 

- 1x w miesiącu – 5 gmin; 

- 2 x w miesiącu – 1 gmina; 

- 1 x na dwa tygodnie – 2 gminy; 

- 1 x na trzy tygodnie – 1 gmina; 

b) z obszaru miejskiego:  

- 2 x w tygodniu – 2 gminy; 

- 1 x w tygodniu – 1 gmina; 

- 1 x w miesiącu – 1 gmina; 

- częściej niż 2 x w  tygodniu – 2 gminy; 

- 1 x na dwa tygodnie – 2 gminy; 

- nie rzadziej niż 1x w tygodniu – 1 gmina. 

Selektywnie zbierane odpady komunalne (tworzywa sztuczne, papier, metale, szkło) 

odbierane są z następującą częstotliwością: 

1/ z zabudowy jednorodzinnej: 

a) z obszaru wiejskiego:  

- 1x na dwa miesiące – 1 gmina; 

- 1 x w miesiącu – 7 gmin; 

- 2 x w miesiącu – 3 gminy; 

- nie rzadziej niż 2 x w miesiącu – 1 gmina; 

- 1 x na trzy tygodnie – 1 gmina; 

b) z obszaru miejskiego:  

- 1x w miesiącu – 4 gminy; 

- 1x na dwa miesiące – 1gmina; 

- 2 x w miesiącu – 3 gminy; 

- nie rzadziej niż 2 x w miesiącu – 1 gmina; 

2/ z zabudowy wielorodzinnej: 
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a) z obszaru wiejskiego:  

- dwa razy w tygodniu – 1 gmina; 

- 1x w miesiącu – 5 gmin; 

- 1 x na dwa miesiące – 1gmina;  

- 2 x w miesiącu – 2 gminy; 

- nie rzadziej niż 2x w miesiącu – 1 gmina; 

- 1 x na trzy tygodnie – 1 gmina; 

- od 1 do 3 x w miesiącu w zależności od okresu roku – 1 gmina; 

- nie rzadziej niż 1x na dwa tygodnie – 3 gminy; 

b) z obszaru miejskiego:  

- 2 x w tygodniu – 1 gmina; 

- 1x w miesiącu – 2 gminy; 

- 1 x na dwa miesiące – 1 gmina; 

- 2x w miesiącu – 1 gmina; 

- nie rzadziej niż 1x w miesiącu – 1 gmina; 

- od 1-3 razy w tygodniu – 1 gmina; 

- nie rzadziej niż 2 x w miesiącu – 1 gmina; 

- od 1-4 x w miesiącu – 1 gmina.  
 

We wszystkich skontrolowanych gminach  wprowadzono zróżnicowanie częstotliwości 

odbierania odpadów, w szczególności w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i ich 

rodzajów, a w 10 – ustanowiono w okresie od kwietnia do października częstotliwość 

odbierania zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów, stanowiących odpady 

komunalne, nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz 

na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej. 

Trzy spośród skontrolowanych gmin tj. Gminy Brzozów, Mielec i Ulanów, wprowadziły 

ograniczenia, co do ilości odpadów odbieranych lub przyjmowanych przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za 

pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku Gminy Brzozów 

ograniczenie dotyczy zużytych opon oraz odpadów budowlano-rozbiórkowych, w przypadku 

Gminy Mielec odbieranych odpadów ulegających biodegradacji zaś w przypadku Gminy 

Ulanów – tylko odpadów budowlanych.  

Czternaście gmin ustaliło (zgodnie z art. 6r ust. 3d u.c.p.g.) tryb i sposób zgłaszania przez 

właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, przy czym 

najczęściej mogą być one zgłaszane do urzędów gminy: osobiście, pisemnie przez operatora 

pocztowego, pocztą  elektroniczną, bądź telefonicznie w godzinach pracy urzędu.  

Mieszkańcy żadnej ze skontrolowanych gmin nie skorzystali z dyspozycji o której mowa 

w art. 6s u.c.p.g., gdyż wszystkie skontrolowane gminy realizowały obowiązek odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Tylko w czterech gminach wykazano zarejestrowano przypadki niedopełniania przez 

właścicieli nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów. W latach 2013 – 

2015, we wszystkich gminach, odnotowano łącznie 1187 przypadków niedopełnienia przez 

właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych oraz przyjęcie ich przez podmiot odbierający odpady komunalne jako 

zmieszane odpady komunalne (art. 9f u.c.p.g.).  

 

2.4. Budowa regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK)  

Ustalenia kontroli wykazały, że 4 skontrolowane gminy realizowały obowiązek utrzymania 

i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami regionalnych instalacji do 
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przetwarzania odpadów komunalnych. Jedna z Gmin jest współwłaścicielem RIPOK, a trzy 

zawarły porozumienie międzygminne dotyczące współdziałania w zakresie obowiązku 

utrzymania i eksploatacji instalacji regionalnych. Poniżej przedstawiono dane dot. realizacji 

tego obowiązku z układzie regionalnym. 

Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, pięć spośród 

skontrolowanych gmin (Lutowiska, Zagórz, Brzozów, Tarnowiec, Miasto Sanok) należy 

aktualnie  do Regionu Południowego, który powstał z polaczenia Regionów Południowo-

Wschodniego i Południowo- Zachodniego. W Regionie tym funkcjonuje jedna instalacja 

regionalna do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz jedna instalacja 

regionalna do przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów. Obie ww. instalacje 

znajdują się w Gminie Krosno. Trzy gminy: Brzozów, Miasto Sanok i Tarnowiec zawarły 

w czerwcu 2013 r. porozumienia międzygminne z Gminą Krosno w sprawie współdziałania 

w zakresie obowiązku utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych, oraz umowy wykonawcze do porozumień, z podmiotem 

eksploatującym RIPOK.  Plan Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego 

zakłada budowę instalacji kompostowni odpadów zielonych i innych ulegających 

biodegradacji oraz rozbudowę składowiska w Średnim Wielkim w Gminie Zagórz do 

wydajności pozwalających zakwalifikować go jako RIPOK. W trakcie kontroli stwierdzono, 

że decyzja przenoszą  na rzecz Gminy Zagórz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach 

zgody na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa kompostowni na składowisku odpadów, na 

działce nr 419/8 położonej w miejscowości Średnie Wielkie, Gmina Zagórz, powiat sanocki, 

województwo podkarpackie”, została zaskarżona do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego, przez komitet protestacyjny przeciwny budowie kompostowni w Średnim 

Wielkim. Ponadto w trakcie kontroli przedstawiono pismo MWP zgodnie z którym, 

rozwiązanie z wykorzystaniem geomembran jako nieskuteczne w ograniczaniu emisji odorów 

do środowiska i tym samym nie wykluczają protestów społecznych, a dodatkowo w krótkim 

czasie mogą wymagać kosztownych działań modernizacyjnych, nie mogą liczyć na 

dofinansowanie w ramach RRPO WP 2014-2020. W związku z czym stwierdzono, że Gmina 

nie buduje regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów.  

W Regionie Zachodnim, do którego należy 4 skontrolowane gminy (Miasto Dębica, Mielec, 

Radomyśl Wielki, Sędziszów Małopolski), znajdują się dwie instalacje regionalne do 

zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, jedna regionalna instalacja do 

przetwarzania odpadów zielonych i innych bioodpadów oraz dwie regionalne instalacje do 

składowania odpadów powstałych po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych. Gmina Miasta Dębica jest współwłaścicielem 

regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych – Sortownia odpadów 

zmieszanych i z selektywnej zbiórki, kompostowania w Paszczynie 62B, 39-207 Brzeźnica. 

W związku z powyższym Gmina Miasta Dębica utrzymuje oraz eksploatuje RIPOK. Moce 

przerobowe ww. instalacji są wystarczające do przyjęcia odpadów komunalnych z terenu 

Gmin. 

W Regionie Północnym, do którego należą 3 skontrolowane gminy (Miasto Leżajsk, 

Pysznica, Ulanów), eksploatowane są cztery regionalne instalacje do przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych, jedna regionalna instalacja do przetwarzania odpadów 

zielonych i innych bioodpadów oraz jedna regionalna instalacja do przetwarzania poprzez 

składowanie odpadów powstałych w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

zmieszanych odpadów komunalnych.  

W Regionie Wschodnim, do którego należy 3 skontrolowane gminy, znajdują się dwie 

instalacje regionalne do zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych, jedna 

instalacja regionalna do przetwarzania odpadów zielonych oraz innych bioodpadów oraz 

jedna regionalna instalacja do składowania odpadów powstałych po procesie mechaniczno-
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biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.  

W Regionie Centralnym, w którym zlokalizowana jest jedna skontrolowana gmina - 

Strzyżów, zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, 

znajduje się jedna instalacja regionalna do przetwarzania odpadów zielonych i innych 

bioodpadów, brak natomiast regionalnych instalacji do przetwarzania zmieszanych odpadów 

komunalnych oraz odpadów powstałych w procesie mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych - składowisk. W trakcie budowy jest 

natomiast instalacja termicznego przekształcania odpadów komunalnych w Rzeszowie 

o nominalnej mocy przerobowej 180 000 Mg/rok. Jako niezbędne uzupełnienie systemu 

gospodarowania odpadami w regionie, wymieniono instalację przetwarzania selektywnie 

zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów o mocy przerobowej 5 300 Mg/rok, przy 

czym jako najwłaściwszą jej lokalizację wskazano Rzeszów lub okolice.   

 

2.5. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych 

Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej 

następujące frakcje odpadów: papieru, metalu, tworzywa sztucznego, szkła i opakowań 

wielomateriałowych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji, wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 5 u.c.p.g., 

zrealizowały wszystkie skontrolowane gminy. W żadnej z gmin nie ustanowiono odbierania 

odpadów komunalnych w systemie dwupojemnikowym, np. „frakcję suchą”/„odpady 

opakowaniowe” i „frakcję mokrą”, który jest niezgodny z obowiązującymi przepisami. 

Obowiązek wynikający z art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g., tzn. utworzenia punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich 

mieszkańców gminy, został zrealizowany przez wszystkie skontrolowane gminy. W żadnej ze 

skontrolowanych gminach nie utworzono tzw. „mobilne PSZOK”. 

 

2.6. Zapewnienie odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji  

Obowiązki osiągania odpowiednich poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, realizowane były przez kontrolowane gminy 

w następującym zakresie: 

a) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła, określony, zgodnie z tabelą nr 1 w załączniku do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych 

frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645), tj.: 10% za 2012 r., 12% za 

2013 r., 14% za 2014 r., 16% za 2015 r. oraz 18% za 2016 r. – osiągnięty został 

w 14 gminach w 2012 r., oraz we wszystkich gminach w latach 2013-2016;  

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych, określony, zgodnie 

z tabelą nr 2 w załączniku do rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012 r. 

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, tj.: 30% za 2012 r., 36% za 2013 r., 

38% za 2014 r., 40% za 2015 r. oraz 45% za 2016 r. – osiągnięty został w 6 gminach 

w 2012 r., w 14 gminach w 2013 r., w 15 gminach w 2015 r. oraz we wszystkich 

16 gminach w 2014 r. i 2016 r.; należy zaznaczyć, że w większości gminy, które nie 

osiągnęły w danym roku poziomu, nie wykazywały odebrania przedmiotowych odpadów 

od mieszkańców; 
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c) poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania, określony, zgodnie z tabelą w załączniku do 

rozporządzenia 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, tj.: 75 % 

za 2012 r., po 50% za 2013 r., za 2014 r. i 2015 r. oraz 45% za 2016 r. – osiągnięty został 

w 12 gminach w 2012 r. oraz we wszystkich gminach w pozostałych latach 

kontrolowanego okresu.  

 

2.7. Prowadzenie kontroli podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy, 

wpisanych do rejestru działalności regulowanej 

Pięć gmin nie przeprowadziło w latach 2013-2016 żadnej kontroli podmiotów odbierających 

odpady komunalne z terenu gminy. Pozostałe gminy prowadziły kontrole podmiotów 

odbierających odpady komunalne z terenu gminy, przy czym w 2013 r. kontrole 

przeprowadziła tylko jedna gmina, w 2014 r. 9 gmin, w 2015 r. 5 gmin i w 2016 r. 7 gmin. 

Natomiast kontrole wypełnienia warunków umowy zawartej z podmiotem odbierającym 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w latach 2013-2016 prowadziło 15 gmin, 

przy czym 9 z nich w każdym roku tego okresu, 3 gminy kontrole przeprowadziły w latach 

2014-2016, 1 gmina przeprowadziła kontrole w 2015 i 2016 roku, a dwie gminy tylko 

w 2016 r. kontrolowały wypełnianie warunków umowy.  

Tylko Gmina Miasto Dębica wymierzała podmiotom odbierającym odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości kary za przekazanie po terminie sprawozdań z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie art. 9x ust. 1 pkt 5 u.c.p.g. 

W latach 2013-2015 łącznie wydała 15 decyzji wymierzających karę. 

 

2.8. Sprawozdawczość 

W okresie objętym kontrolą tylko jedna, spośród skontrolowanych w ramach cyklu gmin, 

nieterminowo przekazała do Marszałka Województwa Podkarpackiego oraz Podkarpackiego 

Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2013 r. (Gmina Zagórz), za co Podkarpacki 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzył jej w 2014 r. administracyjną karę 

pieniężna w wysokości 100 zł.  

Sprawozdania za 2013 r. nierzetelnie sporządzone zostały przez 8 gmin, w związku z czym 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wezwał je do poprawy 

sprawozdania. W latach 2014-2015 wszystkie sprawozdania sporządzone były rzetelnie, 

natomiast w 2016 r. dwie gminy (Tarnowiec i Ulanów) sporządziły sprawozdanie 

nierzetelnie.  

Wszystkie skontrolowane gminy prowadziły weryfikację sprawozdań sporządzanych 

i przekazywanych przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, przy czym tylko 4 – w celu weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniach, 

wzywało podmioty do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów 

oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie wymaganych poziomów.   

 

2.9. Udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy informacji wymienionych 

w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g. 

Zadanie w całości zostało zrealizowane w 13 gminach. W jednej ze skontrolowanych gmin 

(Brzozów) brakowało informacji o firmach zbierających zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o których mowa w ustawie z dnia 

29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. z 2015 r. poz. 

1155), a informacje dotyczące PSZOK znajdowały się w różnych miejscach na stronie. 
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W 2 gminach (Tarnowiec i Zagórz) na stronie internetowej gminy nie  udostępniono 

informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 9 u.c.p.g.  

 

2.10. Działalność informacyjna i edukacyjna w zakresie prawidłowego gospodarowania 

odpadami komunalnymi  

Piętnaście spośród skontrolowanych gmin prowadziło działalność informacyjną i edukacyjną 

w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności 

w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wywiązały się one również 

z obowiązku przeprowadzenia kampanii informacyjnych na temat praw i obowiązków 

właścicieli nieruchomości, określonych w uchwałach, w okresie przed wejściem w życie 

zmienionego systemu gospodarowania odpadami i nie ograniczyły się do jednorazowej 

kampanii informacyjnej przed wejściem w życie nowego systemu gospodarowania odpadami, 

lecz regularnie prowadzi działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi.  

Jedna ze skontrolowanych gmin (Tarnowiec) działania informacyjno-edukacyjne ograniczyła 

do przekazania mieszkańcom informacji na temat segregacji odpadów w formie ulotek 

w 2013 oraz w 2015 roku. 

 

2.11. Prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b u.c.p.g. 

Wszystkie gminy prowadzą od 2012 r. rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z art. 9b u.c.p.g. 

Żadna ze skontrolowanych gmin nie weryfikowała przed wpisaniem do rejestru działalności 

regulowanej, oświadczeń podmiotów pod względem spełnienia wymagań określonych 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

wydanym na podstawie art. 9d ust. 2 u.c.p.g.  

 

2.12. Wywiązanie się z obowiązku określonego w art. 3 ust. 2a u.c.p.g. w przypadku 

związków międzygminnych i wykonywanych przez nie zadań 

Żadna z kontrolowanych gmin nie należy do związku międzygminnego. 

 

2.13. Coroczna analiza gospodarki odpadami komunalnymi (art. 3 ust. 2 pkt 10 u.c.p.g.) 

W 11 gminach dokonano analizy gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok, 

w 12 gminach dokonano analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2014 rok, oraz 

w 14 – za 2015 i 2016 rok. Informacje z wykonywanych analiz, prezentowane były na 

posiedzeniach sesji rady gminy oraz wykorzystane w prowadzonych postępowaniach 

przetargowych na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych. Przy czym 

nie wszystkie przedstawione w trakcie kontroli analizy stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi zawierały wszystkie wymagane ustawą informacje i wnioski. Analizy stanu 

gospodarki odpadami komunalnymi za 2015 i 2016 r. w przypadku 13 gmin zostały 

umieszczone na stronach internetowych BIP urzędu gminy.  

 

Stwierdzane nieprawidłowości i działania pokontrolne 

Nieprawidłowości stwierdzono w 69% skontrolowanych gmin, w tym w 11 gminach 

nieprawidłowości w zakresie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach. 

Nieprawidłowości z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach najczęściej 

dotyczyły:  
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 braku nadzoru ze strony gmin nad podmiotami odbierającymi odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości poprzez nieprowadzenia kontroli tych podmiotów lub 

prowadzenie kontroli mało wnikliwych; 

 nie określania w umowach instalacji, w tym regionalnych instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych, do których przedsiębiorca odbierający odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady; 

 niewzywania podmiotów odbierających odpady komunalne lub prowadzących PSZOK 

do przedstawienia dokumentów  potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania, celem weryfikacji danych zawartych w sprawozdaniu, o którym mowa 

w art. 9n ust. 1 u.c.p.g.; 

 niepodejmowania przez gminy działań administracyjno-karnych, pomimo zaistnienia 

przesłanek do ich zastosowania w związku ze złożeniem nierzetelnego sprawozdania; 

nieosiągnięciem wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez podmioty odbierające odpady 

komunalne z terenów nieruchomości niezamieszkałych; niespełnieniem wymagań 

stawianych podmiotom odbierającym odpady komunalne przez rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; czy też 

nieprzekazywaniem zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej instalacji 

przetwarzania odpadów  komunalnych; 

 niewłaściwego sporządzenia sprawozdań gminy z realizacji zadań w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi np. w sprawozdaniach za 2016 r. w jednej 

z gmin nie uwzględniono masy odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, na podstawie umowy zawartej 

z podmiotem odbierającym odpady komunalne, natomiast w innej  do masy odpadów 

papieru metali tworzyw sztucznych i szkła poddanych recyklingowi  wykazanej przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne dodano odpady wykazane przez 

RIPOK, pomimo iż przedsiębiorca umieścił je w swoim sprawozdaniu, przez co 

zawyżono osiągnięty poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 

tych frakcji 

 nieumieszczenia na stronie internetowej gminy informacji wymaganych art. 3 ust. 2 pkt 9 

ustawy u.c.p.g. lub umieszczenia informacji niepełnych; 

 nieosiągnięcia wymaganego poziomu odzysku innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych w  2012, 2013 i 2015 r.; 

 niedokonania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi, w celu 

weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi lub nieuwzględnienie w niej wymagań 

określonych w art. 9tb ust.1 u.c.p.g.; 

 nieweryfikowania oświadczeń podmiotów wpisanych do rejestru działalności 

regulowanej pod względem spełnienia wymagań określonych w art. 9d u.c.p.g.; 

 niedostosowania uchwał, w wyznaczonym terminie, do zmian wprowadzonych ustawą 

z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 87), lub 

nieuwzględnienie w nich wszystkich elementów określnych w ustawie; 

 brak nadzoru ze strony gmin nad podmiotami prowadzącymi PSZOK,  nie sprawdzano 

czy podmiot prowadzący punkt na terenie gminy posiada zezwolenie na zbieranie 

odpadów, które w PSZOK mają być w nim przyjmowane zgodnie z Regulaminem 

utrzymania czystości i porządku w gminie oraz regulaminem PSZOK.  
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Działania pokontrolne 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, po kontrolach przeprowadzonych 

w ramach cyklu kontrolnego, podjęto następujące działania pokontrolne: 

 wydano 10 zarządzeń pokontrolnych, zobowiązujących organy gminy do usunięcia 

nieprawidłowości,  

 skierowano 3 wystąpienia, w tym 1 do Marszałka Województwa Podkarpackiego i 2 - 

do Przewodniczących Rady Gminy. 
W wyznaczonym terminie gminy, których termin przesłania odpowiedzi upłynął do dnia 

sporządzenia raportu, udzieliły odpowiedzi o sposobie realizacji obowiązków nałożonych 

zarządzeniami pokontrolnymi.  

Postępowania administracyjne wobec gmin, które nie osiągnęły wymaganego poziomu 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła, oraz innych niż niebezpieczne 

budowlanych i rozbiórkowych, nie zostały wszczęte, ponieważ treść art. 9z ust. 2 u.c.p.g. nie 

pozwala na wymierzenie kary, z uwagi na to, że odnosi się do terminu określonego w art. 3b 

u.c.p.g., tj. 31 grudnia 2020 r. Nieosiągnięcie poziomów określonych w rozporządzeniu 

wydanym na podstawie art. 3b ust. 2, które określa poziomy recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami, które gmina jest obowiązana osiągnąć 

w poszczególnych latach, nie podlega karze na podstawie art. 9z ust. 2 u.c.p.g., gdyż byłaby 

to rozszerzająca interpretacja przepisów.  

Analogicznie wygląda sytuacja w sprawie wymierzania kar za nieosiągnięcie wymaganego 

poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania za 2012 r., gdyż zgodnie z art. 3b u.c.p.g. gminy miały 

ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania do nie więcej niż 50% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku do masy tych 

odpadów wytworzonych w 1995 r., do dnia 16 lipca 2013 r.  

 

WNIOSKI 

Wszystkie skontrolowane gminy ustanowiły system selektywnego zbierania odpadów 

obejmujące frakcje papieru, metalu, tworzyw sztucznych, szkła i opakowań 

wielomateriałowych, oraz odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów 

opakowaniowych ulegających biodegradacji. Odpady odbierane są od właścicieli 

nieruchomości lub przyjmowane przez punkty selektywnego zbierania odpadów. Jednakże 

w związku z tym, że umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości zawarte przez gminy obowiązywały co najmniej do końca 2017 r., 

kontrolowane gminy nie dostosowały jeszcze selektywnego zbierania odpadów do wymagań 

określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, które weszło 

w życie 1 lipca 2017 r., a którego celem jest ujednolicenie selektywnego zbierania odpadów 

w całym kraju.  

Zdaniem WIOŚ w Rzeszowie najsłabszym elementem nowego systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi wydaje się być brak właściwego nadzoru ze strony gmin, nad podmiotami 

odbierającymi odpady komunalne, czy to wyłonionymi w drodze przetargu, czy też 

odbierającymi odpady z nieobjętych systemem gminnym nieruchomości niezamieszkałych. 

Pomimo istnienia obowiązku kontrolowania przez gminy podmiotów odbierających odpady 

komunalne, wiele gmin nie wywiązywało się z niego.  
Gminy nie podejmują postepowań administracyjnych w sprawie wymierzania kar 

wynikających z przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pomimo 
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zaistnienia przesłanek do ich wymierzenia w związku: ze złożeniem nierzetelnego 

sprawozdania, nieosiągnięciem wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła przez podmioty odbierające 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, nieprzekazywaniem 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych do instalacji regionalnych czy 

niespełnianiem wymagań stawianych podmiotom odbierającym odpady komunalne przez 

rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.  
Pomimo 5-letniego okresu funkcjonowania znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach, w trakcie kontroli stwierdzano nieprawidłowości w sporządzanych 

przez Gminy, sprawozdaniach. Nieprawidłowości te wynikały z niewłaściwej weryfikacji 

przekazanych przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne sprawozdań, a także 

niedostatecznej wiedzy pracowników sporządzających sprawozdania.  

W kwestii osiągania wymaganych ww. poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; recyklingu przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych; ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, obserwuje się znaczną poprawę – w 2016 r. 

wszystkie Gminy osiągnęły wymagane poziomy.   

Gminy nie prowadziły weryfikacji oświadczeń podmiotów występujących z wnioskiem 

o wpis do rejestru działalności regulowanej, pod kątem spełnienia wymagań określonych 

w art. 9d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tłumacząc ten fakt brakiem 

spójności przepisów prawa - jednoczesne wszczęcie i przeprowadzenie kontroli takiego 

podmiotu oraz wpisanie go do rejestru działalności regulowanej przy zachowaniu 

ustawowego terminu 7 dni jest niemożliwe do wykonania.   

Obowiązek dokonywania corocznej analizy gospodarki odpadami komunalnymi, nadal nie 

jest realizowany przez wszystkie gminy. Zgodnie z u.c.p.g., analiza powinna dostarczyć 

informacji o możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów 

zielonych oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, o kosztach systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi, o liczbie właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli 

umowy dotyczącej odbierania odpadów komunalnych, o ilości odpadów wytwarzanych na 

terenie gminy, w szczególności zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów komunalnych 

i pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania, liczbie mieszkańców, potrzeb 

i możliwości inwestycyjnych w zakresie gospodarowania odpadami.     

Kontrole wykazały, ze opracowane analizy nie obrazują w całości wydatków i potrzeb 

wynikających z zastosowanego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Ponadto 

większość gmin nie wykorzystywała danych zawartych w analizie, w celu poprawienia 

i udoskonalenia systemu gospodarowania odpadami. 

W związku z tym, że w większości gmin stwierdzane są nieprawidłowości w zakresie 

przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 

należałoby rozważyć możliwość zwiększenia ilości kontrolowanych w ciągu roku gmin, tak 

by w jak najkrótszym czasie kontrolą objąć wszystkie gminy.  

 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli gmin zawarte zostały 

w ZAŁĄCZNIKU NR 1 obejmującym tabele 1 – 7. 
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IV.  WYNIKI I USTALENIA KONTROLI PUNKTÓW SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) 

W ramach przeprowadzonego ogólnokrajowego cyklu, kontrolami objęto wszystkie 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), które funkcjonują na 

terenie gmin objętych kontrolą: 

1. Gmina Strzyżów – PSZOK eksploatowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie; 

2. Gmina Miasto Leżajsk – PSZOK eksploatowany przez Miejski Zakład Komunalnym 

Sp. z o. o. w Leżajsku; 

3. Gmina Sędziszów Małopolski – PSZOK eksploatowany przez Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim; 

4. Gmina Miasto Dębica – PSZOK eksploatowany przez Gminę Miasto Dębica; 

5. Gmina Brzozów – PSZOK eksploatowany przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie; 

6. Gmina Miasto Sanok – PSZOK eksploatowany przez Sanockie Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Sanoku; 

7. Gmina Tarnowiec – PSZOK eksploatowany przez Gminne Przedsiębiorstwo Gospodarki 

Komunalnej w Tarnowcu; 

8. Gmina Zagórz – PSZOK eksploatowany przez Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. 

w Zagórzu; 

9. Gmina Chłopice – PSZOK eksploatowany przez Gminę Chłopice; 

10. Gmina Lutowiska – PSZOK eksploatowany przez Gminę Lutowiska; 

11. Gmina Laszki – PSZOK eksploatowany przez Gminę Laszki; 

12. Gmina Roźwienica – PSZOK eksploatowany przez Gminę Roźwienica; 

13. Gmina Radomyśl Wielki – PSZOK eksploatowany przez Gminę Radomyśl Wielki; 

14. Gmina Pysznica – PSZOK eksploatowany przez Zakład Gospodarki Komunalnej  

Sp. z o.o. w Pysznicy; 

15. Gmina Mielec – PSZOK eksploatowany przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych 

Sp. z o. o., W Mielcu; 

16. Gmina Ulanów – PSZOK eksploatowany przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o., 

w Ulanowie. 

Na podstawie przeprowadzonych kontroli punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, dokonano następujących ustaleń:  

1. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Strzyżów. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany przy ul. 1-go Maja 

w Strzyżowie funkcjonuje od 2014 r. Gmina Strzyżów corocznie zawiera umowę 

z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie na 

realizację obsługi „Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. Usługa ta 

obejmuje odbiór i zagospodarowanie następujących frakcji odpadów: zużyte opony, odpady 

wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady z tekstyliów, 

przeterminowane lekarstwa, odpady budowlane, odpady niebezpieczne powstające 

w gospodarstwach domowych, baterie i akumulatory, odpady zielone, opakowania po 

środkach ochrony roślin. Z powyższego wynika, że PSZOK umożliwia mieszkańcom 

przekazywanie co najmniej odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. 

Z przedłożonych umów wynika, że Gmina Strzyżów pokrywa koszty funkcjonowania 

PSZOK.  

W roku 2014 stan formalnoprawny gospodarki odpadami uregulowany był decyzją Starosty 

Strzyżowskiego znak: OS.6221.1.2012 z dnia 10 lutego 2012 r. zmienioną decyzją znak: 
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OS.6220.5. 2012 z dnia 30 listopada 2012 r. udzielającą pozwolenia na wytwarzanie odpadów 

i określającą warunki prowadzenia działalności w zakresie odzysku, zbierania i transportu 

odpadów. 

Aktualnie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie 

posiada decyzję Starosty Strzyżowskiego znak: OS.6233.9.2014 z dnia 15 grudnia 2014 r. 

udzielającą zezwolenia na zbieranie odpadów i uchylającą w/w decyzje w zakresie zbierania 

odpadów. Termin obowiązywania decyzji - do dnia 15 grudnia 2024 r. Rodzaje odpadów 

dopuszczonych do zbierania w w/w decyzji obejmują wszystkie frakcje odpadów wymienione 

w umowach zawartych z gminą na prowadzenie PSZOK.  

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych został utworzony przez Gminę Strzyżów na 

działce nr 1275/5. Na działce tej zlokalizowana jest również sortownia odpadów selektywnie 

zebranych, eksploatowana przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. w Strzyżowie, ale wybudowana przez Gminę Strzyżów. Dla przedsięwzięcia pn. 

„Budowa segregatorni odpadów w Strzyżowie na działce nr 1275/5” została wydana decyzja 

Burmistrza Strzyżowa o środowiskowych uwarunkowaniach znak: UM.R.38-7624/3/5/10 

z dnia 4.03.2010 r. postanawiająca o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania 

na środowisko dla ww. przedsięwzięcia.  

W trakcie przeprowadzonych oględzin terenu PSZOK nie stwierdzono magazynowania 

odpadów w sposób niezgodny ze sposobem magazynowania określonym w decyzji 

regulującej stan formalnoprawny gospodarki odpadami.  

Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz okazanej ewidencji, nie stwierdzono również 

zbierania innych odpadów niż wymienione w decyzji regulującej stan formalnoprawny 

gospodarki odpadami. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie prowadzi 

na bieżąco ewidencję odpadów na obowiązujących wzorach dokumentów. Przekazywanie 

odpadów na zewnątrz potwierdzane jest na kartach przekazania odpadów. W latach 2014 – 

2016 odpady z PSZOK przekazywane były do podmiotów dla których Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Strzyżowie posiada kserokopie decyzji 

udzielających ww. podmiotom stosownych zezwoleń na gospodarowanie odpadami. 

Kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Miasta Leżajsk. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany przy  ul. Podolszyny 1 

w Leżajsku, funkcjonuje od 2013 r. Miasto Leżajsk począwszy od czerwca 2013 r. kolejno 

zawiera umowę z Miejskim Zakładem Komunalnym Sp. z o. o. w Leżajsku na realizację 

usługi związanej z utrzymaniem i obsługą „Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych” i pokrywa koszty funkcjonowania PSZOK.  

Miasto Leżajsk obejmuje powierzchnię 20,6 km2 , a PSZOK zlokalizowany jest prawie 

w centralnej części miasta i max. odległość PSZOK od granic zabudowy miasta wynosi około 

3 km. 

PSZOK obsługuje również Gminę Żołynia i Gminę Grodzisko Dolne, które gminy wiejskimi 

i na swoim terenie nie utworzyły PSZOK, a w umowach zawartych z Miejskim Zakładem 

Komunalnym Sp. z o. o. w Leżajsku zleciły prowadzenie PSZOK dla mieszkańców swoich 

gmin. 

PSZOK umożliwia mieszkańcom przekazywanie co najmniej odpadów wymienionych w art. 

3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. tj.: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

W latach 2013 i 2014 stan formalnoprawny gospodarki odpadami uregulowany był decyzją 

Starosty Leżajskiego znak: OŚ.7648-42/09 z dnia 14.12.2009 r. wraz ze zmianami udzielającą 
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pozwolenia na wytwarzanie odpadów powstających przy eksploatacji instalacji, 

z uwzględnieniem warunków prowadzenia działalności w zakresie odzysku, 

unieszkodliwiania, zbierania i transportu odpadów. Aktualnie Miejski Zakład Komunalny 

Sp. z o. o. w Leżajsku posiada decyzję Starosty Leżajskiego znak: OŚ.6233.2.2015 z dnia 

23 stycznia 2015 r. zezwalająca na zbieranie odpadów niebezpiecznych i innych niż 

niebezpieczne. Termin obowiązywania decyzji - do dnia 15 grudnia 2024 r. Rodzaje odpadów 

dopuszczonych do zbierania w w/w decyzji obejmują wszystkie frakcje odpadów wymienione 

w umowach zawartych z gminami na prowadzenie PSZOK.  

Ponadto Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku posiada decyzję Starosty 

Leżajskiego znak: OŚ.6233.13.2015 z dnia 19 października 2015 r. zezwalająca na 

przetwarzanie odpadów, z terminem obowiązywania do dnia 19 października 2025 r. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych został utworzony przez MZK Sp. z o.o. 

w Leżajsku na działce nr 2681/4 i 2681/68. Na działce tej zlokalizowana jest również 

sortownia odpadów selektywnie zebranych, eksploatowana przez MZK Sp. z o.o. w Leżajsku 

od roku 2004. Sortownia została zlokalizowana w istniejących obiektach i nie była wydawana 

dla niej decyzja środowiskowa. 

Na podstawie przedłożonych do wglądu Odpisów z księgi wieczystej stwierdzono, że 

położona w Leżajsku działka nr ewidencyjny 2681/68 stanowi własność MZK Sp. z o.o. 

w Leżajsku, natomiast do położonej w Leżajsku działki nr ewidencyjny 2681/4 MZK 

Sp. z o.o. w Leżajsku przysługuje prawo wieczystego użytkowania. 

W trakcie przeprowadzonych oględzin terenu PSZOK nie stwierdzono magazynowania 

odpadów w sposób niezgodny ze sposobem magazynowania określonym w decyzji 

regulującej stan formalnoprawny gospodarki odpadami. Na podstawie przeprowadzonych 

oględzin oraz okazanej ewidencji, nie stwierdzono również zbierania innych odpadów niż 

wymienione w decyzji regulującej stan formalnoprawny gospodarki odpadami. 

Miejski Zakład Komunalny Sp. z o. o. w Leżajsku prowadzi na bieżąco ewidencję odpadów 

na obowiązujących wzorach dokumentów. Przekazywanie odpadów na zewnątrz 

potwierdzane jest na kartach przekazania odpadów. Na podstawie przedłożonej ewidencji 

stwierdzono, że do punktu PSZOK zostały dostarczone odpady metali. Nie przedłożono 

jednak do wglądu formularza przyjęcia odpadów metali od osób fizycznych. 

W związku z powyższym do Prezesa Zarządu Miejskiego Zakładu Komunalnego Sp. z o.o. 

w Leżajsku wystosowano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące do potwierdzania 

każdorazowo na formularzu przyjęcia odpadów metali, przyjęcie odpadów metali od osób 

fizycznych. W wyznaczonym terminie WIOŚ w Rzeszowie został poinformowany 

o wykonaniu nałożonego obowiązku. 

 

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Sędziszów Małopolski. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany przy ul. Fabrycznej 4 

w Sędziszowie Małopolskim funkcjonuje od końca 2013 r. Gmina Sędziszów Małopolski 

począwszy od września 2013 r. zawiera umowę z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim na przejęcie obowiązku prowadzenia 

„Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych”. Gmina Sędziszów Małopolski 

pokrywa koszty funkcjonowania PSZOK.  

PSZOK umożliwia mieszkańcom przekazywanie co najmniej odpadów wymienionych w art. 

3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. tj.: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Sędziszowie 

Małopolskim posiada decyzję Starosty Ropczycko-Sędziszowskiego znak: WR.6233.22.2014 

z dnia 2 lutego 2015 r., wraz ze zmieniająca ją decyzją znak: WR.6233.8.2017, udzielającą 
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zezwolenia na zbieranie odpadów. Termin obowiązywania decyzji - do dnia 1 lutego 2025 r. 

Rodzaje odpadów dopuszczonych do zbierania w w/w decyzji obejmują wszystkie frakcje 

odpadów wymienione w umowach zawartych z gminą na prowadzenie PSZOK.  

Ponadto PGKiM Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim posiada decyzję Starosty Ropczycko-

Sędziszowskiego znak: WR.6233.23.2014 z dnia 31 grudnia 2014 r. udzielającą zezwolenia 

na transport odpadów. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych został utworzony przez Gminę Sędziszów 

Małopolski na działkach nr ewid. 2815/10, 2815/9, 2815/11, 482/16. Dla przedsięwzięcia pn. 

„Zmiana sposobu użytkowania istniejącego budynku transportu i łączności na potrzeby 

lokalizacji Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych” została 

wydana decyzja Burmistrza Sędziszowa Małopolskiego o środowiskowych uwarunkowaniach 

znak: GKiM.6220.2.15.2013.MK z dnia 14.03.2013 r. stwierdzająca o braku potrzeby 

przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko dla ww. przedsięwzięcia. Następnie 

Burmistrz Sędziszowa Małopolskiego decyzją znak: GKiM.6220.1.2015.MK z dnia 

29.01.2015 r. przeniósł na Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. ul. 3 Maja 11, 39-120 Sędziszów Małopolski ww. decyzję o środowiskowych 

uwarunkowaniach.  

W trakcie przeprowadzonych oględzin terenu PSZOK nie stwierdzono magazynowania 

odpadów w sposób niezgodny ze sposobem magazynowania określonym w decyzji 

regulującej stan formalnoprawny gospodarki odpadami. Na podstawie przeprowadzonych 

oględzin oraz okazanej ewidencji, nie stwierdzono również zbierania innych odpadów niż 

wymienione w decyzji regulującej stan formalnoprawny gospodarki odpadami. 

PGKiM Sp. z o.o. w Sędziszowie Małopolskim prowadzi na bieżąco ewidencję odpadów na 

obowiązujących wzorach dokumentów. Przekazywanie odpadów na zewnątrz potwierdzane 

jest na kartach przekazania odpadów. Na podstawie przedłożonej ewidencji stwierdzono, że 

do punktu PSZOK zostały dostarczone odpady metali. Nie przedłożono jednak do wglądu 

formularza przyjęcia odpadów metali od osób fizycznych 

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów, o sposobach 

gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, za lata 2013 - 2016 zostały terminowo dostarczone 

Marszałkowi Województwa Podkarpackiego. 

Analiza zbiorczego zestawienia za poszczególne lata wykazała, że odpady zbierane w ramach 

PSZOK zostały wykazane w dziale 3 jako odpady odbierane, a nie w dziale 4 – zestawienie 

danych o rodzajach i ilości zebranych odpadów.  

W związku z powyższym do Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Sędziszowie Małopolskim wystosowano zarządzenie 

pokontrolne zobowiązujące do: 

 potwierdzania każdorazowo na formularzu przyjęcia odpadów metali przyjęcie odpadów 

metali od osób fizycznych,  

 uaktualnienia zbiorczego zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych 

odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i  urządzeniach służących 

do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, za rok 2016 i przedłożenia go Marszałkowi 

Województwa Podkarpackiego. 

W wyznaczonym terminie WIOŚ w Rzeszowie został poinformowany o sposobie realizacji 

nałożonych obowiązków. 

 

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Miasta Dębica. 

Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowany przy ul. Drogowców 13 

w Dębicy funkcjonuje od kwietnia 2015 roku. Prowadzącym PSZOK jest Miasto Dębica. Do 

obsługi punktu PSZOK (między innymi otwieranie i zamykanie punktu, przyjmowanie 
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odpadów od mieszkańców) Gmina Miasto Dębica podpisała umowę z Zakładem Usług 

Miejskich Sp. z o.o. w Dębicy. Pracownik obsługujący punkt przekazuje, co tydzień 

informację do Biura Gospodarowania Odpadami w Urzędzie Miasta Dębica, 

o przywiezionych do PSZOK odpadach przez mieszkańców gminy i na tej podstawie 

sporządzana jest ewidencja zebranych odpadów przez pracowników Biura. 

PSZOK został wybudowany przez Miasto Dębica na działkach miejskich, miasto również 

wyposażyło cały punkt w kontenery i pojemniki na odpady.  

Miasto Dębica obejmuje powierzchnię 33,83 km2, a PSZOK zlokalizowany jest prawie 

w centralnej części miasta i max. odległość PSZOK od granic zabudowy miasta wynosi około 

5 km. 

PSZOK umożliwia mieszkańcom przekazywanie co najmniej odpadów wymienionych w art. 

3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. tj.: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 

opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

Z przedłożonej ewidencji wynika, że odpady metali oraz odpady ulegające biodegradacji były 

dostarczane do punktu PSZOK. Na odbiór odpadów ulegających biodegradacji Miasto Dębica 

posiada umowę zawartą z Przedsiębiorstwem Gospodarowania Odpadami Sp. z o.o. 

w Paszczynie. 

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, z obowiązku uzyskania 

zezwolenia na zbieranie odpadów zwalnia się punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych prowadzony samodzielnie przez gminę lub wspólnie i innymi gminami. 

W trakcie kontroli, przeprowadzone zostały oględziny terenu PSZOK w Dębicy, w trakcie 

których nie stwierdzono magazynowania odpadów w sposób niezgodny z warunkami 

określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

Miasto Dębica prowadzi na bieżąco ewidencję odpadów na obowiązujących wzorach 

dokumentów. Przekazywanie odpadów na zewnątrz potwierdzane jest na kartach przekazania 

odpadów. Na podstawie przedłożonych do wglądu kart przekazania odpadów, stwierdzono, że 

odpady zbierane w PSZOK przekazywane są do Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami 

Sp. z o.o. w Paszczynie. Spółka ta posiada decyzję Marszałka Województwa Podkarpackiego 

udzielająca pozwolenia zintegrowanego na gospodarowanie odpadami.  

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości wytworzonych odpadów, o sposobach 

gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku 

i unieszkodliwiania odpadów, za rok 2015 i 2016, zostało wysłane do Marszałka 

Województwa Podkarpackiego w dniu 01.09.2017 r. W trakcie kontroli zastosowano sankcje 

karne w postaci mandatu. 

W związku z powyższym, Burmistrza Miasta Dębica, zarządzeniem pokontrolnym 

zobowiązano do zapewnienia terminowego przekazywanie Marszałkowi Województwa 

Podkarpackiego zbiorczych zestawień danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach 

gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku 

i  unieszkodliwiania odpadów. 

W wyznaczonym terminie Burmistrz Miasta Dębica poinformował o działaniach podjętych 

w celu wykonania zarządzania pokontrolnego. 

 

5. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Brzozów 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zlokalizowany przy ul. Legionistów 

10 w Brzozowie obsługuje jedynie Gminę Brzozów. Punkt ten znajduje się w centrum Gminy, 

a najdalej położona nieruchomość w gminie znajduje się w odległości ok. 12,5 km od 

PSZOK. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Brzozowie prowadzące PSZOK 

posiada uregulowany stan formalno-prawny w zakresie zbierania odpadów - zezwolenie 
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udzielone decyzją Starosty Brzozowskiego znak: SR.6233.11.2013 z dnia 20 grudnia 2013 r. 

Zezwolenie to ważne jest do dnia 20 grudnia 2023 r. Spółka posiada również zezwolenie na 

transport odpadów udzielone decyzją Starosty Brzozowskiego znak: SR.6233.7.2013 z dnia 

28 października 2013 r. 

Wśród odpadów które zgodnie z regulaminem PSZOK winny być w nim przyjmowane 

znajdują się: metale i chemikalia, których nie obejmuje ww. zezwolenie na zbieranie 

odpadów. Zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem Gminy Brzozów 

przeterminowane leki, które należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych będą 

przyjmowane przez wyznaczone apteki na terenie gminy. Adresy aptek znajdują się na stronie 

internetowej Urzędu Miejskiego w Brzozowie.   

Spośród odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. w skontrolowanym PSZOK nie 

były zbierane przeterminowane leki i chemikalia.  

Na podstawie ustaleń kontroli stwierdzono, że w PSZOK zbierane były bez zezwolenia 

odpady o kodzie 17 06 04 – materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 

(styropian), których nie ujęto w posiadanym przez Spółkę zezwoleniu.  

W trakcie kontroli stwierdzono, że odpady zbierane były w sposób selektywny, na 

poszczególne rodzaje odpadów przeznaczone były oddzielne pojemniki, kontenery lub boksy, 

a w przypadku odpadów opon wydzielony fragment placu. 

W trakcie oględzin stwierdzono, że PSZOK nie został wyposażony w wagę, co narusza § 12 

ust. 5 Regulaminu PSZOK w Brzozowie, zgodnie z którym cyt. „Prowadzący PSZOK 

dokonuje zważenia przyjętych odpadów komunalnych przy ich odbiorze i wprowadza ilość do 

ewidencji wraz z zapisem adresu nieruchomości”. 

Na podstawie przedstawionych kart ewidencji odpadów, za poszczególne lata 

kontrolowanego okresu, stwierdzono że ewidencja odpadów prowadzona była nieprawidłowo. 

W okresie 2013 i 2014 r. odpady zebrane w PSZOK nie były ewidencjonowane oddzielnie, 

lecz wpisywane były wraz z odebranymi od właścicieli nieruchomości odpadami 

komunalnymi, na jednej karcie w pozycji „masa odebranych odpadów komunalnych”. 

Począwszy od 2015 r. w kartach ewidencji odpadów zbieranych w PSZOK brak było 

bieżących wpisów dotyczących masy odpadów przyjętych w konkretnym miesiącu. 

Ewidencja prowadzona była w oparciu o karty przekazania odpadów. Ewidencja zużytego 

sprzętu elektrycznego i elektronicznego prowadzona była na kartach ewidencji sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego przeznaczonych dla prowadzących przetwarzanie tego 

rodzaju odpady. 

W okresie objętym kontrolą prowadzący PSZOK terminowo i zgodnie ze stanem 

rzeczywistym sporządzał i przekazywał Marszałkowi Województwa Podkarpackiego 

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi 

oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów.  

W trakcie kontroli Kierownika Usług Komunalnych pouczono o odpowiedzialności karnej 

wynikającej z art. 180 ustawy o odpadach.  

W związku ze stwierdzonymi w trakcie kontroli nieprawidłowościami, Podkarpacki 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska podjął następujące działania pokontrolne: 

 wydano zarządzenie pokontrolne zobowiązujące Prezesa Zarządu Spółki do podjęcia 

działania w celu uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie zbierania w PSZOK 

wszystkich odpadów do zbierania których zobowiązuje art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz § 12 Uchwały Nr 

XXIII/233/2016 Rady Miejskiej w Brzozowie z dnia 30 czerwca 2016 r. w sprawie 

uchwalenia „Regulaminu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 

w Brzozowie”, a także do prowadzenia na bieżąco pełnej ilościowo-jakościowej 

ewidencji zbieranych odpadów zgodnie ze stanem faktycznym oraz obowiązującym 

katalogiem odpadów i wzorami dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji.  
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 wymierzył PGK Sp. z o.o. w Brzozowie, decyzją wydaną na podstawie art. 194 ust. 1 pkt 

4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, administracyjną karę pieniężną 

w wysokości 1000,00 zł  za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia.  

W wyznaczonym terminie Prezes Zarządu Spółki poinformował o działaniach podjętych 

w celu wykonania zarządzania pokontrolnego tj. uzyskaniu decyzji Starosty Brzozowskiego 

zmieniającej zezwolenie na zbieranie odpadów oraz uruchomieniu procedury zakupu wagi 

i programu do ewidencji odpadów. 

 

6. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Miasta Sanok 

Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Segregowanych przy ul. Jana Pawła II 59 w Sanoku 

obsługuje dwie gminy: Miasto Sanok oraz Gminę Sanok. GPZOS w Sanoku został 

zlokalizowany w sposób zapewniający łatwy dostęp mieszkańcom Miasta Sanoka. Odległość 

jaką musi pokonać mieszkaniec najdalej położonej nieruchomości na terenie miasta od punktu 

wynosi ok. 6 km. Gmina wiejska Sanok obejmuje miejscowości położone wokół Sanoka. 

W związku z czym mieszkańcy najdalej położonej miejscowości mają ok. 16,5 km do 

PSZOK. 

Sanockie Przedsiębiorstwo Gospodarki SPGK Sp. z o.o. w Sanoku posiada zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie zbierania odpadów udzielone decyzją Starosty 

Sanockiego znak: OS.6233.17.2014 z dnia 23 stycznia 2015 r. Zezwolenie to jest ważne do 

23 stycznia 2025 r.  

Powyższe zezwolenie uchyliło punkt III decyzji Starosty Sanockiego z dnia 30 czerwca 2010 

roku znak: OS-76442/6/10 zmienionej decyzją znak: OS.6220.6.2012 z dnia 23 maja 2012 r. 

Uchylony punkt ww. decyzji obejmował zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania odpadów oraz warunki zezwolenia. Decyzja ta pozwala na wytwarzanie odpadów 

oraz zezwala na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów. Podczas kontroli 

stwierdzono, że SPGK Sp. z o.o. w Sanoku prowadzi również przetwarzanie odpadów 

o kodzie 15 01 06 – zmieszane odpady opakowaniowe, na co nie posiada stosownego 

zezwolenia (w trakcie kontroli ustalono, że Spółka złożyła do właściwego organu wniosek 

o wydanie zezwolenia w tym zakresie).  

Wśród odpadów wymienionych w zezwoleniu na zbieranie odpadów wymieniono wszystkie 

rodzaje odpadów komunalnymi, które winny być w PSZOK przyjmowane zgodnie z ustawą 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Podczas oględzin stwierdzono, że Spółka eksploatująca GPZOS w Sanoku gospodaruje 

odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, udzielonym decyzją 

Starosty Sanockiego znak: OS.6233.17.2014 z dnia 23 stycznia 2015 r., tj. odpadowy gruz 

budowlany, szkło okienne oraz odpady zielone gromadzone były niezgodnie z warunkami 

zezwolenia. Przy przyjmowaniu odpadów metali od osób fizycznych nie sporządzano 

formularza przyjęcia odpadów metali. 

W przekazanych Burmistrzowi Miasta Sanoka oraz Wójtowi Gminy Sanok rocznych 

sprawozdaniach podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych za 2016 rok, sporządzonych na obowiązujących wzorach, nie wypełniono 

rubryki „Numer decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych 

i organ wydający”. Ponadto w sprawozdaniu przekazanym Burmistrzowi Miasta Sanoka 

w przypadku odpadów o kodzie 15 01 07 – opakowania ze szkła, w rubryce „Nazwa i adres 

instalacji, do której zostały przekazane odpady komunalne” wpisano nazwę i adres siedziby 

przedsiębiorcy, a nie nazwę instalacji do której, wg kart przekazania odpadu, przekazano 

odpady.  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami po kontroli wydano zarządzenie 

pokontrolne zobowiązujące do: 
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 gospodarowania odpadami zgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów 

udzielonym decyzją Starosty Sanockiego znak: OS.6233.17.2014 z dnia 23 stycznia 

2015 r., 

 prowadzenia przetwarzania odpadów z selektywnej zbiórki po uzyskaniu zezwolenia na 

przetwarzanie odpadów,  

 sporządzania rocznych sprawozdań podmiotu prowadzącego punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych z uwzględnieniem objaśnień do załącznika nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów 

sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych 

nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi, w którym zawarto wzór tego sprawozdania, 

 sporządzania przy przyjmowaniu odpadów metali do GPZOS w Sanoku formularza ich 

przyjęcia, którego wzór określony został rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

9 grudnia 2013 r. w sprawie wzoru formularza przyjęcia odpadów metali.  

Ponadto wymierzono SPGK Sp. z o.o. w Sanoku, decyzją wydaną na podstawie art. 194 ust. 1 

pkt 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, administracyjną karę pieniężną 

w wysokości 2 000 zł za przetwarzanie odpadów, o kodzie 15 01 06 – zmieszane odpady 

opakowaniowe, bez wymaganego zezwolenia oraz gospodarowanie odpadami niezgodnie 

z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów, udzielonym decyzją Starosty Sanockiego 

znak: OS.6233.17.2014 z dnia 23 stycznia 2015 r. 

W wyznaczonym terminie Prezes Zarządu Spółki poinformował o wykonaniu zarządzenia 

pokontrolnego, w tym o uzyskaniu zezwolenia na przetwarzanie odpadów, które stało się 

prawomocne z dniem 4.08. 2017 r. oraz decyzji zmieniającej zezwolenie na zbieranie 

odpadów. 

 

7. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Tarnowiec 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tarnowcu obsługuje Gminę 

Tarnowiec, został on zorganizowany w taki sposób, że odpady przyjmowane są w dwóch 

lokalizacjach. Większość odpadów zbierana jest terenie bazy Gminnego Przedsiębiorstwa 

Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o., ale część odpadów przyjmowana i zbierana 

jest na terenie Oczyszczalni Ścieków zlokalizowanej na działkach znajdujących się na granicy 

wsi Sadkowa i Tarnowiec. Baza GPGK znajduje się w centrum Tarnowca w sąsiedztwie 

Urzędu Gminy. Odległość jaką musi pokonać do PSZOK mieszkanie najdalej położonej 

nieruchomości, na terenie gminy, to 13 km do bazy GPGK w Tarnowcu i 14,7 km do 

Oczyszczalni Ścieków.  

GPGK w Tarnowcu Sp. z o.o. posiada zezwolenie na zbieranie odpadów, udzielone decyzją 

Starosty Jasielskiego znak: OS.6233.6.2016 z dnia 12 maja 2016 r. zmienione decyzją tego 

samego organu znak: OS.6233.16.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. (dodanie odpadów 

budowlano - remontowych) zgodnie z którym odpady zbierane mogą być na terenie 

nieruchomości w Tarnowcu 143 (baza Spółki) oraz działki nr 38/1 obręb 15 Tarnowiec 

(Oczyszczalnia Ścieków). Decyzja ta ważna jest do 30 kwietnia 2026 r. W okresie od 

24 stycznia 2016 r. do czasu uzyskania aktualnej decyzji kontrolowana Spółka nie posiadała 

zezwolenia na zbieranie odpadów. Wcześniejsza decyzja Starosty Jasielskiego znak: 

OS.6233.1.2012 z dnia 3 lutego 2012 r. zezwalająca na zbieranie i transport odpadów przez 

Gminny Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu, która zgodnie z decyzją 

Starosty Jasielskiego znak: OS.6233.1.2013 z dnia 5 marca 2013 r. został zmieniona 

w zakresie nazwy podmiotu gdzie Zakład Budżetowy zastąpiono nazwą: Gminne 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu Sp. z o.o. w zakresie zbierania 

odpadów obowiązywała do dnia 23 stycznia 2016 r., a w zakresie transportu odpadów nadal 

obowiązuje.  
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Posiadane przez kontrolowaną Spółkę zezwolenie na zbieranie odpadów nie obejmuje 

zbierania ulegających biodegradacji odpadów z ogrodów i parków (w tym z cmentarzy), 

przeterminowanych leków i chemikaliów.  

Sprawozdanie podmiotu prowadzącego PSZOK za 2016 rok przesłane zostało terminowo do 

Urzędu Gminy w Tarnowcu. Na podstawie ewidencji stwierdzono, że w roku 2016 

przekazano do odzysku 0,005 Mg odpadów o kodzie 20 01 36, które zebrane zostały w roku 

2015. Danych tych nie uwzględniono w punkcie II.d sprawozdania.  

W PSZOK miejsca magazynowania poszczególnych rodzajów odpadów usytuowane są 

w różnych częściach bazy. Ponadto w jednej lokalizacji nie są przyjmowane wszystkie 

rodzaje odpadów. 

Podczas oględzin przeprowadzonych w trakcie kontroli stwierdzono, że prowadzący PSZOK 

zbierał na terenie Oczyszczalni Ścieków odpady o kodzie 20 02 01 – odpady ulegające 

biodegradacji bez zezwolenia na ich zbieranie. Ponadto na podstawie ewidencji odpadów 

stwierdzono, że w okresie od 24 stycznia do dnia czerwca 2016 r. bez zezwolenia zbierane 

były odpady o kodach: 17 01 01 - odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 

i 17 06 04 - materiały izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03.  

Spółka gospodarowała odpadami w sposób niezgodny z warunkami zezwolenia na zbieranie 

odpadów udzielonego decyzją Starosty Jasielskiego znak: OS.6233.6.2016 z dnia 12 maja 

2016 r., ze zmianą znak: OS.6233.16.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r. Odpady zebrane na 

terenie Oczyszczalni Ścieków były opisane niewłaściwymi kodami odpadów. 

Magazynowanie odpadów odbywało się niezgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony 

środowiska - odpady ulegające biodegradacji były częściowo złożone na terenie 

nieutwardzonym, co nie zabezpieczało środowiska przed przedostawaniem się ewentualnych 

odcieków do środowiska.  

W prowadzonej ilościowo-jakościowej ewidencji odpadów stwierdzono nieprawidłowość 

polegająca na wpisywaniu odpadów zebranych jako odebranych odpadów komunalnych. 

Na podstawie kontroli stwierdzono, że zebrane i odebrane odpady przekazywane były 

podmiotom posiadającym wymagane zezwolenia właściwego organu, za wyjątkiem 

odpadowych opon przekazywanych firmie TRANS POŁUDNIE Sp. z o.o., 39-200 Dębica, 

Podgrodzie 8B w lutym 2016 r.  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w trakcie kontroli Prezesa Zarządu Spółki 

pouczono o odpowiedzialności karnej za wykroczenia określone w art. 175 i art. 180 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.  

Zarządzeniem pokontrolnym zobowiązano Prezesa Zarządu do:  

 podjęcia działań w celu uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie zbierania 

w PSZOK wszystkich odpadów do zbierania których zobowiązuje art. 3 ust. 2 pkt 6 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,  

 gospodarowania odpadami zgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów 

udzielonym decyzją Starosty Jasielskiego znak: OS.6233.6.2016 z dnia 12 maja 2016 r., 

ze zmianą znak: OS.6233.16.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r., 

 sporządzania rocznego sprawozdania podmiotu prowadzącego punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych zgodnie z wymaganiami art. 9na ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z uwzględnieniem 

wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. 

w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, 

odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu gospodarki 

odpadami komunalnymi, 

 prowadzenia na bieżąco pełnej ilościowo-jakościową ewidencji odpadów zbieranych 

zgodnie ze stanem faktycznym, obowiązującym katalogiem odpadów oraz wzorami 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów,   
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 zlecania gospodarowania odpadami wyłącznie podmiotom posiadającym stosowne 

zezwolenie na zbieranie odpadów lub zezwolenie na przetwarzanie odpadów, chyba że 

działalność taka nie wymaga uzyskania decyzji. 

Po kontroli wymierzono Gminnemu Przedsiębiorstwu Gospodarki Komunalnej w Tarnowcu 

Sp. z o.o. administracyjną karę pieniężną za zbieranie odpadów, bez wymaganego zezwolenia 

oraz gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie odpadów 

udzielonym decyzją Starosty Jasielskiego znak: OS.6233.6.2016 z dnia 12 maja 2016 r. ze 

zmianą znak: OS.6233.16.2016 z dnia 28 czerwca 2016 r.   

W wyznaczonym w zarządzaniu terminie, WIOŚ w Rzeszowie został poinformowany 

o zakresie podjętych i zrealizowanych działań służących wyeliminowaniu wskazanych 

w zarządzeniu naruszeń. 

 

8. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Zagórz 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Bieszczadzkiej w Zagórzu 

obsługuje Gminę Zagórz. Odległość jaka musi pokonać mieszkaniec nieruchomości położonej 

najdalej od PSZOK wynosi około 20,4 km. 

Zakład Usług Technicznych Sp. z o.o. posiada zezwolenie na prowadzenie działalności 

w zakresie zbierania odpadów udzielone decyzją Starosty Sanockiego znak: OS.6233.8.2013 

z dnia 6 września 2013 r. Decyzja ta została zmieniona decyzją tego samego organu znak: 

OS.6233.24.2015 z dnia 29 grudnia 2015 r. (zmiana dotyczyła rozszerzenia listy rodzajów 

zbieranych odpadów). Zezwolenie to jest ważne do 6 września 2023 r. 

Zakład Usług Technicznych Sp. z o. o. w Zagórzu posiada również zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, udzielone decyzją Starosty 

Sanockiego znak: OS.6233.9.2013 z dnia 9 kwietnia 2013 r. Zezwolenie to obejmuje transport 

63 rodzajów odpadów, w tym odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Zagórz oraz Gminy Baligród.  

Kontrolowana Spółka posiada także pozwolenie zintegrowane na prowadzenie instalacji do 

składowania odpadów, z wyłączeniem odpadów obojętnych, o zdolności przyjmowania ponad 

10 ton odpadów na dobę i całkowitej pojemności ponad 25000 ton, zlokalizowanej w Średnim 

Wielkim, udzielone decyzją Wojewody Podkarpackiego znak: ŚR.IV-6618-35/1/06 z dnia 

17 kwietnia 2007 r. zmienione decyzjami Marszałka Województwa Podkarpackiego. 

Spośród odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. w kontrolowanym PSZOK nie 

były zbierane przeterminowane leki i chemikalia. W trakcie kontroli stwierdzono, że odpady 

zbierane były w sposób selektywny zgodnie z wymaganiami.  

W rocznym sprawozdaniu sporządzonym przez podmiot prowadzący punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych za 2016 r., przekazanym Burmistrzowi Miasta i Gminy 

Zagórz, zawarte były informacje o masie poszczególnych rodzajów zebranych odpadów 

komunalnych, w tym o odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich 

zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane zebrane 

odpady komunalne. W sprawozdaniu nie podano masy odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych będących odpadami komunalnymi przygotowanych do ponownego użycia, 

poddanych recyklingowi i innym procesom odzysku powstałych z zebranych przez podmiot 

odpadów komunalnych, chociaż z informacji zawartych w punkcie II sprawozdania wynikało, 

że 5,560 Mg odpadów o kodzie 17 01 01 – odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek 

i remontów zostało zagospodarowane w procesie R5. W sprawozdaniu tym nie podano 

również numeru decyzji w sprawie wydania zezwolenia na zbieranie odpadów komunalnych 

i organu wydającego.   

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami Podkarpacki Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska zarządzeniem pokontrolnym zobowiązał Prezesa Zarządu Spółki do: 

podjęcia działań w celu uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie zbierania 
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w PSZOK wszystkich odpadów do zbierania których zobowiązuje art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulamin 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Zagórz, wprowadzony uchwałą 

Nr XXIX/140/2016 Rady Miejskiej w Zagórzu z dnia 25 lipca 2016 r., a także do 

sporządzania sprawozdania podmiotu prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych zgodnie wymaganiami określonymi w art. 9na u.c.p.g. oraz rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 17 czerwca 2016 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych 

odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań z zakresu 

gospodarki odpadami komunalnymi.  

W wyznaczonym terminie Prezes Zarządu Spółki poinformował o wykonaniu zarządzenia 

pokontrolnego w tym o uzyskaniu zezwolenia na zbieranie przeterminowanych leków 

i chemikaliów, opracowaniu nowego regulaminu PSZOK oraz skorygowaniu działania 

programu tworzenia rocznych sprawozdań prowadzącego PSZOK. 

 

9. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Chłopice 

PSZOK zlokalizowany został w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich 

mieszkańców gminy, tj. w centrum gminy Chłopice na działce gminnej Nr 1389/5 

o powierzchni 0,19 ha sąsiadującej z oczyszczalnią ścieków w Chłopicach.  

PSZOK obsługuje wyłącznie Gminę Chłopice. Najbardziej oddalona miejscowość 

(Zamiechów) znajduje się w odległości ok. 7,5 km od PSZOK.  

Wójt Gminy Chłopice zarządzeniem Nr 54 z dnia 19.08.2013r. w sprawie Regulaminu Punktu 

Selektywnego Zbierania Odpadów ustalił Regulamin PSZOK i powierzył wykonanie 

zarządzenia Dyrektorowi Gminnego Zarządu Gospodarki Komunalnej w Chłopicach.  

Gmina jako zarządzający PSZOK zwolniona jest z obowiązku uzyskania zezwolenia na 

zbieranie odpadów. 

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków powstawania tzw. „dzikich 

wysypisk śmieci” na których porzucane są odpady pochodzące ze strumienia odpadów 

komunalnych, które powinny być przekazane do PSZOK (np. zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, budowlane czy niebezpieczne itp.).  

PSZOK przygotowany jest do przejmowania nieodpłatnie odpadów komunalnych 

wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu 

Gminy Chłopice, tj: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony 

pochodzące od pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony (większe opony 

należy pociąć ), a także odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji i odpady zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie 

przekraczającej jednorazowo 0,50 tony.  

Koszty utrzymania i funkcjonowania PSZOK pokrywane są w całości z opłat pobranych 

w ramach funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Od powstania PSZOK tj. od sierpnia 2013r. nie było przypadku dostarczenia do niego 

odpadów zielonych przez właścicieli nieruchomości. W przypadku gdyby taka sytuacja miała 

miejsce odpady przekazane zostaną do RIPOK lub instalacji zastępczej określonej w WPGO 

(w ramach umowy zawartej pomiędzy gminą) przez przedsiębiorcę świadczącego usługi 

w ramach odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (gmina jako 

właściciel PSZOK nie posiada takiej umowy z RIPOK). 

Nie było również przypadku odmowy przyjęcia odpadów do PSZOK. W przeważającej części 

przypadków dostarczanie odpadów przez właścicieli nieruchomości do PSZOK odbywa się 

po wcześniejszym uzgodnieniu (np. telefonicznie) z obsługą PSZOK, która informuje 

o godzinach przyjmowania odpadów i o rodzajach przyjmowanych odpadów. 



Strona 59 z 70 
 

W związku z tym, że nadzorujący PSZOK Gminny Zarząd Gospodarką Komunalną 

w Chłopicach jest jednostką gminną zwolniony jest z obowiązku sporządzania 

i przekazywania Wójtowi Gminy rocznych sprawozdań zgodnie z art. 9na u.c.p.g. 

Z tego samego powodu co powyżej nie stosuje się wobec GZGK w Chłopicach art. art. 9xa 

u.c.p.g. 

Dotychczas nie odnotowano nieprawidłowości w funkcjonowaniu PSZOK ani skarg lub uwag 

mieszkańców gminy na jego funkcjonowanie. 

W PSZOK przestrzegany jest obowiązek zbierania odpadów w sposób selektywny oraz 

przestrzegany jest również wymagania dotyczące magazynowania odpadów: 

 magazynowanie odpadów odbywa się zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony 

środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi, w szczególności w sposób 

uwzględniający właściwości chemiczne i fizyczne odpadów, w tym stan skupienia, oraz 

zagrożenia, które mogą powodować te odpady, 

 magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz odpadów ma tytuł 

prawny, 

 dotrzymywanie terminu magazynowania odpadów. 

W PSZOK prowadzona jest na bieżąco ilościowa i jakościowa ewidencja odpadów 

z zastosowaniem kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów (art. 66 u.o.o.), 

Dotychczas nie było przypadków oddawania do PSZOK odpadów metali. Wszystkie odpady 

zbierane w PSZOK odbierane są przez PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. świadczącą w ramach 

umowy z gminą usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. PGKiM w Jarosławiu Sp. z o.o. posiada zezwolenie na zbieranie i transport 

wszystkich odpadów zbieranych w PSZOK.  

Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz okazanej ewidencji, nie stwierdzono również 

zbierania innych odpadów niż wymienione w regulaminie PSZOK. 

Zgodnie z pkt 14 Statutu Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną w Chłopicach 

uchwalonego Uchwałą Nr XIV/92/208 z dnia 14 listopada 2008r. w sprawie nadania Statutu 

dla Gminnego Zarządu Gospodarką Komunalną do zakresu obowiązków Zarządu należy 

sporządzanie w imieniu Gminy Chłopice wymaganej sprawozdawczości. W związku 

z powyższym Zarząd sporządza w imieniu Gminy Chłopice zbiorcze zestawienia danych 

o odpadach. W sporządzanych zestawieniach za lata 2014, 2015 i 2016 nie ujęto odpadów 

zbieranych w PSZOK. 

W ramach działań pokontrolnych zobowiązano Wójta Gminy Chłopice do sporządzenia 

i przesłania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego korekty zbiorczych zestawień 

danych o rodzajach i ilości odpadów o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach 

i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów za 2014, 2015 i 2016. 

W wyznaczonym terminie WIOŚ w Rzeszowie został poinformowany o sposobie realizacji 

nałożonych obowiązków. 

 

10. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Lutowiska 

Gmina Lutowiska utworzyła Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na 

terenie gminnym w miejscowości Smolnik. 

W dniu 2.07.2013r. została zawarta umowa pomiędzy Gminnym Zakładem Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o.o. w Lutowiskach, a Gminą Lutowiska, której przedmiotem jest obsługa 

PSZOK w Smolniku. Umowa zawarta została na czas określony tj. od 1.07.2013r. do 

31.12.2013r., a następnie była corocznie przedłużana.  

Ustalony został Regulamin PSZOK, który określa szczegółowe zasady funkcjonowania 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Lutowiska. Od początku 

2017 r. PSZOK obsługiwany jest przez Gminę Lutowiska. Kontrolowany PSZOK obsługuje 

wyłącznie Gminę Lutowiska. 
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PSZOK zlokalizowany został w miejscowości Smolnik na działce gminnej nr 102 

o powierzchni 1,8132 ha w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców 

gminy. Najbardziej oddalone miejscowości (Wołosate, Tarnawa Niżna) znajdują się 

w odległości ok. 20 km od PSZOK, jednak jego lokalizacja przy głównej drodze 

przebiegającej przez gminę jest niewątpliwym udogodnieniem dla mieszkańców. 

W okresie objętym kontrolą nie stwierdzono przypadków powstawania tzw. „dzikich 

wysypisk śmieci” na których porzucane są odpady pochodzące ze strumienia odpadów 

komunalnych, które powinny być przekazane do PSZOK (np. zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, budowlane czy niebezpieczne itp.).  

PSZOK przygotowany jest do przyjmowania nieodpłatnie odpadów komunalnych 

wytworzonych przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu 

gminy Lutowiska, tj.: 

 odpady selektywnie zebrane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metal), odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji,  

 przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe dla 

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, 

 odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac 

remontowych prowadzonych systemem gospodarczym (niezanieczyszczone odpady 

betonowe oraz gruz betonowy i ceglany). 

PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych oraz ww. odpadów zanieczyszczonych innymi 

odpadami. 

Koszty utrzymania i funkcjonowania PSZOK pokrywane są w całości z opłat pobranych 

w ramach funkcjonującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

Od powstania PSZOK tj. od lipca 2013 r. nie było przypadku dostarczenia do niego odpadów 

zielonych przez właścicieli nieruchomości. Mieszkańcy gminy korzystają z kompostowników 

przydomowych. Nie było również przypadku odmowy przyjęcia odpadów do PSZOK. 

W przeważającej części przypadków dostarczanie odpadów do PSZOK przez właścicieli 

nieruchomości odbywa się po wcześniejszym uzgodnieniu (np. telefonicznie) z obsługą 

PSZOK, która informuje o godzinach przyjmowania odpadów i o rodzajach przyjmowanych 

odpadów. Dotychczas nie odnotowano nieprawidłowości w funkcjonowaniu PSZOK ani 

skarg lub uwag mieszkańców gminy na jego funkcjonowanie. 

Gmina Lutowiska zarządzająca PSZOK zwolniona jest z obowiązku uregulowania stanu 

formalno-prawnego w zakresie zbierania odpadów w PSZOK.  

Gmina Lutowiska uzyskała decyzję znak:GP.7624/1/08 z dnia 7.11.2008 r. o środowiskowych 

uwarunkowaniach zgody na realizuję przedsięwzięcia pn. przebudowa wraz ze zmianą 

sposobu użytkowania istniejącego budynku produkcyjno-składowego na cele sortowni 

(doczyszczania) surowców wtórnych oraz budowa wiat stalowej i stalowo-murowanej na 

terenie nieruchomości położonej w miejscowości Smolnik nr działki 19/8 i 89/9. 

Gmina Lutowiska prowadzi na bieżąco ilościową i jakościową ewidencję odpadów 

z zastosowaniem kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów (art. 66 u.o.o.), 

Dotychczas nie wystąpiły przypadki oddawania do PSZOK odpadów metali (za wyjątkiem 

opakowań z metali). Wszyscy odbiorcy odpadów zbieranych w PSZOK posiadają zezwolenia 

na zbieranie i transport odpadów.  

W trakcie prowadzonych oględzin na terenie PSZOK znajdowały się odpady magazynowane 

zgodnie z opisem kodowym. Nie stwierdzono magazynowania odpadów w sposób niezgodny 

ze sposobem magazynowania określonym w ustawie o odpadach i regulaminie PSZOK.  

Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz okazanej ewidencji, nie stwierdzono również 

zbierania innych odpadów niż wymienione w regulaminie PSZOK. 
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Gmina Lutowiska prowadzi na bieżąco ewidencję odpadów z wykorzystaniem 

obowiązujących wzorów dokumentów. Przekazywanie odpadów na zewnątrz potwierdzane 

jest na kartach przekazania odpadów. Na podstawie prowadzonej ewidencji odpadów Gmina 

Lutowiska sporządza i terminowo przesyła Marszałkowi Województwa Podkarpackiego 

zbiorcze zestawienia danych o odpadach. 

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości. 

 

11. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Laszki 

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Laszki został 

utworzony przez Zarząd Gminy na terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Laszkach. 

PSZOK jest własnością Gminy i obsługuje wyłącznie mieszkańców Gminy Laszki. Koszty 

obsługi PSZOK pokrywane są z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

PSZOK obsługiwany jest przez pracowników Urzędu Gminy, którzy zapewniają 

przyjmowanie posegregowanych odpadów od mieszkańców, przeważnie po uprzednim 

zgłoszeniu telefonicznym. Teren Oczyszczalni posiada zapewniony stały dozór nad PSZOK 

ze strony pracowników Referatu Rolnictwa, Gospodarki Terenami, Rozwoju Gospodarczego 

i Promocji Urzędu Gminy w Laszkach oraz Oczyszczalni gminnej. 

PSZOK przyjmuje następujące rodzaje selektywnie zebranych odpady, typu: zużyte opony, 

meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady opakowaniowe ze środków ochrony roślin, 

przeterminowane leki i chemikalia, odpady opakowaniowe (szkło, tworzywa sztuczne), zimny 

popiół i żużel, odpady biodegradowalne, w tym zielone z ogrodów. 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, w ramach 

zawieranych z Gminą umów dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, wykonuje usługi przekazywania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych, zgromadzonych w PSZOK, do Regionalnej Instalacji oraz do innych 

uprawnionych odbiorców.  

Dotychczas nie odnotowano nieprawidłowości w funkcjonowaniu PSZOK ani skarg lub uwag 

mieszkańców gminy na jego funkcjonowanie. 

Gmina Laszki nie podlega obowiązkowi sporządzania i przekazywania Wójtowi rocznych 

sprawozdań zgodnie z art. 9na u.c.p.g. oraz Gmina Laszki zwolniona jest z obowiązku 

uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie zbierania odpadów w PSZOK. 

W trakcie prowadzonych oględzin na terenie PSZOK znajdowały się odpady magazynowane 

zgodnie z opisem kodowym. Nie stwierdzono magazynowania odpadów w sposób niezgodny 

ze sposobem magazynowania określonym w ustawie o odpadach i regulaminie PSZOK. Na 

podstawie przeprowadzonych oględzin oraz okazanej ewidencji, nie stwierdzono również 

zbierania innych odpadów niż wymienione w regulaminie PSZOK.  

Przeprowadzona kontrola nie wykazała nieprawidłowości.  

 

12. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Roźwienica 

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie Roźwienica został 

utworzony terenie Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Woli Roźwienickiej. Lokalizacja 

PSZOK jest optymalna dla mieszkańców Gminy z uwagi na dogodny dojazd drogą asfaltową 

celowo wybudowaną dla funkcjonowania oczyszczalni ścieków. Dojazd umożliwia 

jednocześnie funkcjonowanie oczyszczalni i PSZOK-u oraz ułatwia przekazywanie 

posegregowanych odpadów komunalnych do odbiorców. PSZOK jest własnością Gminy 

i obsługuje tylko i wyłącznie mieszkańców Gminy Roźwienica. 

PSZOK obsługiwany jest przez pracowników Oczyszczalni Ścieków, którzy zapewniają 

ciągły dozór i obsługę mieszkańców. Zarządzanie PSZOK leży w gestii Referatu Gospodarki 

Komunalnej Urzędu Gminy w Roźwienicy. 
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Natomiast Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Jarosławiu, 

w ramach zawieranych z Gminą umów dotyczących odbierania i zagospodarowania odpadów 

komunalnych, wykonuje usługi przekazywania selektywnie zebranych odpadów 

komunalnych zgromadzonych w PSZOK-u do uprawnionych odbiorców.   

Do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Gminie 

Roźwienica mieszkańcy w ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą 

dostarczać swoje selektywnie zebrane odpady, typu: zużyte opony, meble i odpady 

wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, odpady opakowaniowe ze środków ochrony roślin, przeterminowane leki 

i chemikalia, odpady opakowaniowe (szkło, tworzywa sztuczne), zimny popiół i żużel, 

odpady biodegradowalne, w tym zielone z ogrodów. 

PSZOK przyjmuje wymienione odpady bez ograniczeń ilościowych z zastrzeżeniem, że 

odpady gruzu budowlanego pochodzą z remontów wykonywanych we własnym zakresie (nie 

przez firmy budowlane).   

Zgodnie z umową zawartą przez Wójta Gminy z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Jarosławiu, sprawozdawczość w zakresie gospodarowania odpadami 

sprawuje PGKiM, które gospodaruje gromadzonymi w PSZOK odpadami.   

W trakcie prowadzonych oględzin na terenie PSZOK znajdowały się odpady magazynowane 

zgodnie z opisem kodowym. Nie stwierdzono magazynowania odpadów w sposób niezgodny 

ze sposobem magazynowania określonym w ustawie o odpadach i regulaminie PSZOK.  

Na podstawie przeprowadzonych oględzin oraz okazanej ewidencji, nie stwierdzono również 

zbierania innych odpadów niż wymienione w regulaminie PSZOK. Przeprowadzona kontrola 

nie wykazała nieprawidłowości.  

 

13. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Radomyśl Wielki 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), eksploatowany jest przez 

Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Radomyślu Wielkim, który jest jednostką 

organizacyjną Gminy Radomyśl Wielki. Zwierzchni nadzór nad zakładem sprawuje Rada 

Miejska w Radomyślu Wielkim. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Radomyślu Wielkim prowadzi i obsługuje PSZOK na podstawie comiesięcznego zlecenia 

wystawianego przez Burmistrza Miasta i Gminy Radomyśl Wielki. 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, obsługuje tylko Gminę Radomyśl 

Wielki. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla tej gminy funkcjonuje od 

1 styczna 2015 roku i zlokalizowany jest przy ul. Kościuszki w Radomyślu Wielkim, na 

terenie byłej biologicznej oczyszczalni ścieków. Odległość od najdalej położonej 

nieruchomości zamieszkałej, wynosi ok 9 km. Umiejscowienie PSZOK-a zapewnia łatwy 

dostęp wszystkim mieszkańcom gminy do korzystania z jego usług. Na terenie Gminy 

Radomyśl Wielki nie odnotowano zjawisk występowania tzw. „dzikich wysypisk”. 

Mieszkańcy gminy mogą dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych wszystkie odpady wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 6 z ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Koszty tworzenia i utrzymania PSZOK 

w Gminie Radomyśl Wielki, pokrywa w całości gmina.  

Gmina Radomyśl Wielki wchodząca w skład Regionu Zachodniego gospodarki odpadami 

komunalnymi. Z przedstawionych do wglądu kart przekazania odpadów za 2016 r. ustalono, 

że zebrane w PSZOK-u od mieszkańców odpady zielone przekazywane są do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów zielonych oraz innych bioodpadów bądź, 

w przypadkach, o których mowa w art. 38 ust. 2 pkt 2 ustawy o odpadach, do instalacji do 

zastępczej obsługi tego regionu. PSZOK prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej nie posiadał zawartej umowy z prowadzącym regionalną instalację do 

przetwarzania odpadów zielonych oraz innych bioodpadów, o którym mowa w art. 9l ust. 4 
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ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pokrywa 

w całości gmina.  

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, prowadzony przez ZGKiM 

w Radomyślu Wielkim, jako jednostka organizacyjna gminy, zwolniony jest z obowiązku 

sporządzania rocznych sprawozdań, o których mowa w art. 9na ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie objętym kontrola, nie 

zdarzały się przypadki odmowy przyjęcia odpadów selektywnie zbieranych przez 

prowadzącego PSZOK w Radomyślu Wielkim, a jedyne odmowy dot. przyjęcia zmieszanych 

odpadów komunalnych. Podmiot prowadzący PSZOK, jako jednostka organizacyjna gminy, 

zgodnie z art. 45 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach zwolniony jest 

z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. Dla punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych dla Gminy Radomyśl Wielki, nie była wydawana decyzja 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. 

Odpady w punkcie PSZOK zbierane i magazynowane są w sposób selektywny, nie naruszając 

przepisów prawa wynikających z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na 

poszczególne rodzaje odpadów przeznaczone są oddzielne plastikowe, zamykane pojemniki, 

kontenery metalowe oraz wydzielona część placu służąca do magazynowania m. in. 

zbieranych odpadów w postaci zużytych opon. Spośród odpadów wymienionych w art. 23 ust. 

2 pkt 1-6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, kontrolowany PSZOK zbiera odpady 

o kodzie 20 02 01 (odpady ulegające biodegradacji), których to zakaz nie obejmuje. 

W kontrolowanej jednostce, na bieżąco prowadzona jest ewidencja odpadów z zastosowaniem 

obowiązujących wzorów dokumentów tj. kart ewidencji odpadów i kart przekazania 

odpadów. Na podstawie kart przekazania odpadów ustalono, że w rubryce dot. nazwy i adresu 

posiadacza odpadów, który przekazuje odpady, został błędnie wskazany podmiot 

przekazujący odpady.  

Kontrola wykazała, że do PSZOK-u mieszkańcy gminy nie dostarczali odpadów metalowych, 

a jedynie metalowe odpady opakowaniowe po produktach żywnościowych, do których 

zgodnie z art. 102 ust. 7 ustawy o odpadach nie ma obowiązki prowadzenia formularza 

przyjęcia odpadów metali. Analiza kart przekazania odpadów wykazała, że odpady 

przekazywane są podmiotom posiadającym stosowne zezwolenie na gospodarowanie nimi. 

W trakcie kontroli, punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy 

Radomyśl Wielki, stwierdzono następujące naruszenia: 

 brak podpisanej umowy z prowadzącym regionalną instalację do przetwarzania odpadów 

zielonych oraz innych bioodpadów, wskazanej dla Regionu Zachodniego w Planie 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, 

 błędnie prowadzenie ewidencji odpadów, dotyczące nieprawidłowego wskazania 

podmiotu przekazującego odpady w kartach przekazania odpadów, 

 brak sporządzenia i przekazania Marszałkowi Województwa Podkarpackiego zbiorczego 

zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów za 2015 r.,  

 nieprawidłowe sporządzenie zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów 

za 2016 r., w którym nie uwzględniono odpadów zebranych w punkcie PSZOK. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, wydano zarządzenie pokontrolne, 

zobowiązujące podmiot do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości. 

Ponadto w trakcie kontroli, w związku ze stwierdzonymi uchybieniami, w pierwszym 

przypadku zastosowano sankcje karną w postaci pouczenia, a w drugim przypadku 

zastosowano sankcję w postaci mandatu karnego. 

W wyznaczonym terminie, kierownik skontrolowanej jednostki, udzielił informacji 

o sposobie realizacji obowiązków nałożonych zarządzeniem pokontrolnym. 
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14. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Pysznica 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla gminy Pysznica funkcjonuje od 

1 lipca 2014 r. i zlokalizowany jest w odległości 15 km od najdalej położonej nieruchomości, 

na której zamieszkują mieszkańcy. Lokalizacja PSZOK-a, zapewnia łatwy dostęp wszystkim 

mieszkańcom nieruchomości zamieszkałych gminy, do jego korzystania. Kontrola wykazała, 

że na terenie Gminy Pysznica nieodnotowywane były „dzikie wysypiska”, na których 

porzucane byłyby odpady pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych. Koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, pokrywa w całości gmina. 

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Wolności 295, 39-403 Pysznica, zarządza 

punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zlokalizowanym przy 

ul. Komunalnej w Pysznicy, na terenie Zakładu Segregacji Odpadów. Punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o. o., w Pysznica, obsługuje jedną gminę tj. Gminę Pysznica. Wójt Gminy Pysznica 

w drodze przetargu nieograniczonego corocznie zawiera umowę z Zakładem Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy, której przedmiotem jest m. in. prowadzenie punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Pysznica. 

W okresie objętym kontrolą, mieszkańcy gminy nie dostarczali odpadów zielonych oraz 

innych bioodpadów do PSZOK-a. Na odbiór odpadów zielonych, Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy posiada zawartą umowę z Miejskim Zakładem 

Komunalnym Sp. z o. o. w Leżajsku, wskazanym, jako regionalna instalacja do przetwarzania 

odpadów zielonych oraz innych bioodpadów dla Regionu Północnego w Planie Gospodarki 

Odpadami dla Województwa Podkarpackiego.  

Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy, zgodnie z przepisem prawa 

wskazanym w art. 9na u.c.p.g., sporządza i przekazuje Wójtowi Gminy Pysznica roczne 

sprawozdanie z zakresu prowadzenia punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Wójt Gminy, na zarządzającego punktem selektywnego zbierania odpadów komunalnych, nie 

nakładał administracyjnej kary pieniężnej w trybie art. 9xa ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. W okresie objętym kontrolą, nie zdarzały się 

przypadki odmowy przyjęcia do punktu PSZOK, odpadów selektywnie zbieranych od 

mieszkańców z terenu gminy.  

Stan formalno-prawny w zakresie gospodarowania odpadami przez Zakład Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o., ul. Wolności 295, 39-403 Pysznica, regulowały niżej wymienione 

decyzje:  

1. Decyzja wydana przez Starostę Stalowowolskiego znak: OŚR.II.7660/3/2010 z dnia 

14.08.2010 r. udzielającą Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o., ul. Wolności 

295, 39-403 Pysznica zezwolenia na wytwarzanie, odzysk, zbierania i transport odpadów, 

ważna do 02.08.2020 r.; 

2. Decyzja wydana przez Starostę Stalowowolskiego znak: ABS.6233.23.2014.IV z dnia 

20.01.2015 r. udzielająca Zakładowi Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy, 

zezwolenia na zbierania odpadów, które obowiązuje do 19.01.2025 r. 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla Gminy Pysznica umożliwia 

mieszkańcom przekazywanie, co najmniej odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 6 

z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. PSZOK 

prowadzony przez ZGK Sp. z o. o. w Pysznicy nie posiada uzyskanej decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 353, z późn. zm.) oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 

9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko 



Strona 65 z 70 
 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 71), ponieważ w momencie wybudowania Zakładu Segregacji 

Odpadów tj. 2004 r. decyzja ta nie były wymagana. 

Punkt PSZOK znajduje się na terenie Zakładu Segregacji Odpadów w Pysznicy, na działce 

o nr ewid. 1201/2, do której Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Pysznicy, posiada 

prawo wieczystego użytkowania. Oględziny punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych wykazały, że odpady zbierane w są w sposób selektywny, w oznakowanych 

kodem i nazwą odpadu pojemnikach, kontenerach lub wydzielonych boksach, zgodnie z art. 

23 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Magazynowanie odpadów odbywa się 

zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia 

ludzi, w szczególności uwzględniając właściwości chemiczne i fizyczne. Przedsiębiorca 

prowadzący punkt PSZOK, na bieżąco prowadzi ewidencję odpadów za pomocą karty 

ewidencji odpadów i karty przekazania odpadów. Kontrola wykazała, że zastosowany wzór 

karty ewidencji odpadów jest niezgodny ze wzorem dokumentów określonym 

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 grudnia 2014 r. w sprawie wzorów 

dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów. Do PSZOK-a nie były 

dostarczane przez mieszkańców gminy odpady metali, w związku, z czym przedsiębiorca nie 

wypełniał formularza przyjęcia odpadów metali, wskazanego w art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Kontrola przeprowadzona w okresie 19 – 27 czerwca 2017 r., wykazała nieprawidłowości 

w zakresie: 

 nieprawidłowego zastosowanie wzoru karty ewidencji odpadów za lata 2015 -2017, 

stosowanego na potrzeby prowadzonej ewidencji odpadów, 

 braku podpisanej umowy dot., co najmniej nieodpłatnego przyjmowania odpadów 

o kodzie 20 01 32, pomiędzy prowadzącym PSZOK, a zbierającym odpadowe leki tj. 

Apteką „PANAX”, ul. Wolności 320 w Pysznicy, 

 braku zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów o kodzie 

20 01 32 (leki inne niż wymienione w 20 01 31).  

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, w dwóch przypadkach zastosowano 

sankcje karne w postaci pouczenia. 

Stwierdzone nieprawidłowości stały się podstawą do wydania zarządzenia pokontrolnego, 

w którym zobowiązano podmiot do usunięcia stwierdzonych naruszeń. Spółka 

w wyznaczonym terminie, poinformowała o realizacji zarządzenia. Po przeprowadzonej 

kontroli, wszczęto postępowanie administracyjne, za prowadzenie działalności w zakresie 

transportu odpadów, o kodzie 20 01 32 (leki inne niż wymienione w 20 01 31) w latach 2014 

– 2016, bez wymaganego zezwolenia. Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska wymierzył administracyjną karę pieniężną w wysokości 2000 zł, za transport 

odpadów, bez wymaganego zezwolenia. 

 

15. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Mielec 

Punkt PSZOK w Mielcu zlokalizowany jest na terenie Zakładu Utylizacji Odpadów 

Komunalnych Sp. z o. o. w Mielcu. PSZOK został utworzony w lipcu 2013 r. Od początku 

funkcjonowania obsługiwał tylko jedną gminę – Gminę Miejską Mielec na podstawie 

zawartej z Prezydentem Miasta Mielec umowy na prowadzenie PSZOK-a. Od połowy 2015 

roku PSZOK obsługuje dodatkowo Gminę Wiejską Mielec. Gmina Wiejska Mielec nie 

posiadała własnego punktu PSZOK, w związku z czym Wójt Gminy Mielec podpisał 

porozumienie z Prezydentem Miasta Mielca, na wspólne prowadzenie już istniejącego 

PSZOK-a, eksploatowanego przez Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o.o. 

w Mielcu.  

W początkowym okresie funkcjonowania odpady zbierane były w hali magazynowej, 

zamkniętego już składowiska. W roku 2014 dokonano przebudowy magazynu, na 
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profesjonalnie urządzony punkt PSZOK. W tym celu, urządzono specjalne boksy na odpady 

RTV, AGD, chemikalia wraz z zapleczem socjalnym i biurowym dla pracownika 

obsługującego PSZOK oraz dokonano budowy niezbędnej infrastruktury. 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Mielcu znajduje się w odległość ok. 

11 km od najdalej położonej nieruchomości zamieszkałej wchodzącej w skład Gminy Mielec 

oraz ok. 6,5 km od granic zabudowy miasta Mielec.  

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Mielcu posiada decyzję na zbieranie 

i przetwarzanie odpadów wydaną przez Starostę Powiatu Mieleckiego znak: 

OŚ.6233.1.2014.JG z dnia 27.01.2014 r. Ww. zezwolenie jest ważne do dnia 27 stycznia 

2024 r. Powyższa decyzja obejmuje przyjmowanie, co najmniej odpadów wskazanych w art. 

3 ust.2 pkt 6 u.c.p.g. W związku, z czym PSZOK umożliwia przekazywanie mieszkańcom 

odpadów komunalnych wskazanych w w/w artykule.  

Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Mielcu posiada również decyzję na 

transport odpadów. Aktualnie obowiązującą decyzją w tym zakresie jest decyzja Starosty 

Powiatu Mieleckiego znak: OŚ.6233.24.2017.JG z dnia 22 czerwca 2017 roku. Zawarte są 

w niej wszystkie rodzaje odpadów, jakie PSZOK zbiera od mieszkańców.  

Koszty funkcjonowanie PSZOK-a pokrywają osobno: Gmina Miejska Mielec oraz Gmina 

Wiejska Mielec w procentowo wyznaczonych stosunkach: 70% - Gmina Miejska Mielec, 

30% - Gmina Wiejska Mielec.  

Mieszkańcy dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady 

zielone. Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Mielcu bezpośrednio 

przekazuje te odpady do RIPOK-a dla odpadów zielonych i innych bioodpadów dla danego 

regionu. Zdarzyły się przypadki, że ze względu na wstrzymanie przyjmowania do RIPOK 

odpadów zielonych, przekazywano je do instalacji zastępczej dla tego regionu. Zakład 

Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. nie posiadał na dzień kontroli, zawartej umowy 

z prowadzącymi RIPOK na zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów. 

Skontrolowana jednostka przekazuje Prezydentowi Miasta Mielca oraz Wójtowi Gminy 

Mielec roczne sprawozdania dotyczące działalności w zakresie prowadzenia punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Na prowadzącego PSZOK, przez Prezydenta 

Miasta Mielca oraz Wójta Gminy Mielec, nie były nakładane administracyjne kary pieniężne 

w trybie art. 9xa u.c.p.g. 

W PSZOK, nie zdarzały się przypadki odmowy przyjęcia odpadów selektywnie zbieranych, 

a jedynie odmowy przyjęcia zmieszanych odpadów. Przedsiębiorca prowadzący PSZOK nie 

posiada decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.  

W PSZOK odpady zbierane są w sposób selektywny. Mieszkańcy sami lub za pomocą 

pracowników obsługi PSZOK umieszczają odpady we wskazanych miejscach. W PSZOK  nie 

zbiera się innych odpadów, oprócz odpadów zielonych, poza miejscem wytwarzania 

wymienionych w art. 23 ust. 2 pkt 1-6 u.o.o., Miejsca magazynowania odpadów opisane są 

nazwą oraz kodem zbieranego odpadu. Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do 

którego posiadacz ma tytuł prawny, zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska 

oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia ludzi.  

Ewidencja odpadów za pomocą kart ewidencji i kart przekazania, prowadzona jest na bieżąco. 

W trakcie kontroli stwierdzono nieprawidłowości w wypełnianiu kart ewidencji odpadów 

oraz kart przekazania odpadu. Nie stwierdzono na podstawie analizy kart ewidencji odpadów, 

przekroczenia terminów magazynowania odpadów określonych w art. 25 ust. 4 i 5 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

W kontrolowanym PSZOK nie były przyjmowane odpady metali, a jedynie opakowania 

z metali. W związku, z czym kontrolowana Spółka nie miała obowiązku wypełniania 

formularza przyjęcia odpadów metali zgodnie z art. 102 ustawy o odpadach. 

Odpady zbierane w PSZOK przekazywane są odbiorcom posiadającym stosowne zezwolenia 
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w zakresie gospodarki odpadami.  

„Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów…” za poszczególne lata 

kontrolowanego okresu przesyłane były do Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Podkarpackiego w ustawowo określonym terminie. Nie stwierdzono nieprawidłowości w ich 

wypełnianiu. 

W okresie objętym kontrolą stwierdzono nieprawidłowości w zakresie:  

 braku zawartej przez prowadzącego PSZOK, umowy z prowadzącymi RIPOK na 

zagospodarowanie odpadów zielonych i innych bioodpadów, 

 oraz nieprawidłowego prowadzenia kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów. 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami podjęto następujące działania w trakcie 

kontroli i pokontrolne: 

 za nieprawidłowe prowadzenie ewidencji odpadów zbieranych w PSZOK, wobec Prezesa 

Zarządu zastosowano środek wychowawczy w postaci pouczenia, 

 wydano zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące przedsiębiorcę do podjęcia działań, 

w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie kontroli nieprawidłowości. 

Prezes Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Sp. z o. o. w Mielcu terminowo udzielił 

informacji, o podjętych działaniach w celu wyeliminowania wskazanych w zarządzeniu 

naruszeń. 

 

16. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Ulanów 

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla Gminy i Miasta Ulanów, 

eksploatowany jest przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o w Ulanowie, ul. Lipnik 1,  

37-410 Ulanów.  

ZUK Sp. z o. o. w Ulanowie jest podwykonawcą świadczącym usługę prowadzenia PSZOK, 

zaś wykonawcą, na podstawie zawartej umowy z Burmistrzem Gminy i Miasta Ulanów, 

obowiązanym do prowadzenia PSZOK, został Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

w Krzeszowie. Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ulanowie zobowiązał się do 

prowadzenia PSZOK na podstawie zawartej umowy z wykonawcą tj.: ZGK Sp. z o. o. 

w Krzeszowie. 

PSZOK w Ulanowie obsługuje jedną gminę miejsko-wiejską. Zlokalizowany jest na terenie 

bazy  istniejącego Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ulanowie. PSZOK funkcjonuje 

od 1 lipca 2013 r. PSZOK zlokalizowany jest w centralnej części gminy, w odległość ok. 

8 km od najdalej położonej nieruchomości zamieszkałej wchodzącej w skład Gminy i Miasta 

Ulanów. Lokalizacja PSZOK-a zapewnia łatwy dostęp do jego użytkowania, wszystkim 

mieszkańcom gminy. Ponadto daje możliwość przywozu odpadów do punktu PSZOK, w inne 

dni niż w umowny dzień otwarcia PSZOK. Możliwość ta sprzyja właściwemu 

gospodarowaniu zbieranymi odpadami, a dzięki temu nie obserwuje się na terenie gminy 

występowania zjawiska tzw.: „dzikich wysypisk”.  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ulanowie, nie posiadał na dzień zakończenia 

kontroli, uregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie zbierania odpadów w punkcie 

PSZOK. Pomimo braku wymaganej decyzji na zbieranie odpadów w PSZOK oraz braku 

wymienionego odpadu zużytych opon w umowie zobowiązującej ZUK Sp. z o. o. 

w Ulanowie do prowadzenia PSZOK, zakład umożliwia przekazywanie mieszkańcom, co 

najmniej odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 6 u.c.p.g. W okresie objętym kontrolą, 

nie zdarzały się przypadki odmowy przyjęcia przez PSZOK selektywnie zbieranych odpadów 

komunalnych.  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ulanowie nie posiadał na dzień kontroli, zawartej 

umowy z prowadzącymi RIPOK na zagospodarowanie odpadów zielonych oraz innych 

bioodpadów. W okresie funkcjonowania PSZOK, nie zdarzały się przypadki przekazywania 

przez mieszkańców odpadów zielonych.  
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Koszty eksploatacji PSZOK pokrywa Gmina Ulanów, za pośrednictwem ZGK Sp. z o. o. 

w Krzeszowie. Na zakład nie była nakładana przez Burmistrza Gminy i Miasta Ulanów 

administracyjna kara pieniężna w trybie art. 9xa u.c.p.g. Zakład Usług Komunalnych 

Sp. z o. o. w Ulanowie nie przekazuje Burmistrzowi rocznego sprawozdania, o którym mowa 

w art. 9na u.c.p.g. Obowiązek ten wykonuje Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. 

w Krzeszowie, czyli wykonawca zawartej umowy z Burmistrzem Gminy i Miasta Ulanów.  

Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ulanowie nie posiada decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Teren, na którym znajduje się PSZOK, jest 

zabezpieczony przed dostępem osób trzecich. Odpady zbierane są w sposób selektywny. 

W PSZOK w Ulanowie nie zbiera się odpadów wymienionych w art. 23 ust. 2 pkt 1-6 u.o.o. 

Miejsca magazynowania odpadów opisane są nazwą oraz kodem zbieranego odpadu. 

Magazynowanie odpadów odbywa się na terenie, do którego posiadacz ma tytuł prawny, 

zgodnie z wymaganiami w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa życia i zdrowia 

ludzi. Odpady zebrane w PSZOK przekazywane są na bieżąco Zakładowi Gospodarki 

Komunalnej Sp. z o. o. w Krzeszowie, jako jedynemu odbiorcy, zgodnie z zapisami umowy 

na prowadzenie PSZOK-a przez Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ulanowie. Decyzje 

podmiotu odbierającego odpady w zakresie zagospodarowania odpadów, którymi Zakład 

dysponował, wykazały, że odbiorca odpadów nie posiada wymaganego zezwolenia na 

zagospodarowanie odbieranych odpadów. tj. zużytych opon. Ewidencja odpadów w postaci 

kart ewidencji odpadu oraz kart przekazania odpadu prowadzona była na bieżąco, na 

aktualnie obowiązujących formularzach. W trakcie kontroli, stwierdzono nieprawidłowości 

w wypełnianiu kart przekazania odpadów.  

W PSZOK nie zdarzały się przypadki przyjmowania odpadów metali od mieszkańców Gminy 

i Miasta Ulanów. W związku z powyższym kontrolowany nie wypełniał formularza przyjęcia 

odpadów metali.  

W trakcie kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości: brak w umowie wszystkich 

odpadów, które PSZOK winien przyjmować, zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach; brak decyzji na zbieranie odpadów; przekazywanie odpadów 

zużytych opon z punktu PSZOK do odbiorcy, który nie posiada stosownego zezwolenia na 

zagospodarowanie tych odpadów oraz nieprawidłowe i nierzetelne prowadzenie kart 

przekazania odpadów zbieranych w PSZOK w roku 2016r. 

Podkarpacki Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w związku ze stwierdzonymi 

nieprawidłowościami, podjął następujące działania w trakcie kontroli i pokontrolne: 

 wymierzono Prezesowi Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ulanowie, karę 

grzywny w postaci mandatu karnego w wysokości 200 zł za przekazywanie odpadów 

z punktu PSZOK odbiorcy, który nie posiada stosownego zezwolenia na 

zagospodarowanie odpadów; 

 za nieprawidłowe prowadzenie kart przekazania odpadu, wobec Prezesa Zakładu 

zastosowano środek wychowawczy w postaci pouczenia; 

 wydano zarządzenie pokontrolne, zobowiązujące Zakład Usług Komunalnych Sp. z o. o. 

w Ulanowie do podjęcia działań, w celu wyeliminowania stwierdzonych w trakcie 

kontroli nieprawidłowości;  

 wszczęto postępowanie administracyjne, w celu wymierzenia kary pieniężnej za 

zbieranie odpadów bez wymaganego pozwolenia. Zakończyło się ono wydaniem decyzji 

umarzającej postępowanie ze względu na stanowisko Marszałka Województwa 

Podkarpackiego odnośnie naliczenia za ww. czyn opłaty podwyższonej. 

Przed wydaniem przez PWIOŚ decyzji umarzającej ww. postępowanie, Zakładu Usług 

Komunalnych otrzymał wymagane prawem zezwolenie na zbieranie odpadów w punkcie 

PSZOK. 
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Prezes Zakładu Usług Komunalnych Sp. z o. o. w Ulanowie terminowo udzielił informacji 

o podjętych działaniach w celu wyeliminowania wskazanych w zarządzeniu naruszeń. 

 

PODSUMOWANIE KONTROLI PSZOK 

W ramach przeprowadzonego ogólnokrajowego cyklu kontrolnego przestrzegania 

przez gminy przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach oraz kontroli punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK), 

w 2017 r. kontrolami objęto wszystkie Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych funkcjonujące w gminach objętych cyklem. 

Zgodnie z „Wytycznymi …” opracowanymi w GIOŚ, w trakcie kontroli PSZOK sprawdzono 

obowiązki wynikające z przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach oraz  ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. 

Na skontrolowanych 16 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

w 12 przypadkach obsługa dotyczyła tylko jednej gminy. We wszystkich przypadkach 

PSZOK zlokalizowany był w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców 

gminy. Występowanie na terenie gminy „dzikich wysypisk” stwierdzane było sporadycznie 

i niezależne było od lokalizacji PSZOK. W 8 przypadkach PSZOK-i umożliwiały 

mieszkańcom przekazywanie co najmniej odpadów wymienionych w art. 3 ust. 2 pkt 6 

u.c.p.g.: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady 

zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. Zgodnie z art. 

6r ust. 2 pkt 2 u.c.p.g., gminy pokrywały koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi obejmującymi koszty tworzenia i utrzymania PSZOK. 

Zobowiązani na podstawie art. 9na u.c.p.g., prowadzący PSZOK sporządzali roczne 

sprawozdanie i przekazywali je wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta w terminie 

do dnia 31 stycznia za poprzedni rok kalendarzowy. Na prowadzących PSZOK nie były 

nakładane przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta administracyjne kary pieniężne 

w trybie art. 9xa u.c.p.g. Nie zdarzały się również przypadki odmowy przyjęcia odpadów do 

PSZOK, za wyjątkiem odmowy przyjmowania niesegregowanych odpadów komunalnych. 

 

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, w przypadku prowadzenia 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych samodzielnie przez gminę, jest ona 

zwolniona z obowiązku uzyskania zezwolenia na zbieranie odpadów. W trakcie cyklu 

kontrolnego stwierdzono, że w 6 przypadkach punkt PSZOK prowadzony był przez gminę. 

W pozostałych 10 przypadkach punkt PSZOK prowadzony był przez podmioty gospodarcze 

dla których wymagane są zezwolenia na zbieranie odpadów.  

We wszystkich przeprowadzonych kontrolach PSZOK stwierdzono, że przestrzegane są 

obowiązki selektywnego zbierania odpadów. Magazynowanie odpadów odbywało się zgodnie 

z wymaganiami ochrony środowiska. 

W toku przeprowadzonych czynności kontrolnych, w punktach PSZOK stwierdzano 

nieprawidłowości, w zakresie: 

 niewłaściwego prowadzenia ewidencji odpadów, 

 nieprzedłożenia marszałkowi województwa, zbiorczego zestawienia danych o rodzajach 

i ilości odpadów (…) , 

 nieodpowiedniego sporządzenia zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości 

odpadów, 

 braku podpisanej umowy z prowadzącym regionalną instalację do przetwarzania 

odpadów zielonych oraz innych bioodpadów, wskazanej dla dennego regionu, w Planie 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego, 

 braku zezwolenia na transport odpadów oraz braku zezwolenia na zbieranie odpadów, 
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 przekazywania odpadów podmiotowi nieposiadającemu stosownego zezwolenia na 

gospodarowanie tymi odpadami, 

 przyjmowania odpadów metali dostarczanych przez osoby fizyczne, bez potwierdzania 

tego faktu na formularzu przyjęcia odpadów metali od osób fizycznych niebędących 

przedsiębiorcami. 

 

W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, po kontrolach przeprowadzonych 

w ramach cyklu kontrolnego, podjęto następujące działania pokontrolne: 

 wydano 12 zarządzeń pokontrolnych, zobowiązujących do usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości,  

 wymierzono 4 administracyjne kary pieniężne, na podstawie ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach, w tym: 

 1 decyzja o karze, w związku z brakiem zezwolenia na zbieranie odpadów, 

 1 decyzja o karze, za zbieranie odpadów, bez wymaganego zezwolenia oraz 

gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie 

odpadów, 

 1 decyzja o karze, za przetwarzanie odpadów, bez wymaganego zezwolenia oraz 

gospodarowanie odpadami niezgodnie z posiadanym zezwoleniem na zbieranie 

odpadów, 

 1 decyzja o karze, za prowadzenie działalności w zakresie transportu odpadów, 

w latach 2014 – 2016, bez wymaganego zezwolenia. 

Ponadto w trakcie kontroli, w związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami, 

w 8 przypadkach zastosowano sankcje karne w postaci pouczenia, a w 3 przypadkach 

zastosowano sankcję karną w postaci mandatu kredytowanego. 

W wyznaczonych terminach kierownicy skontrolowanych jednostek udzielili odpowiedzi 

o sposobie realizacji obowiązków nałożonych zarządzeniami pokontrolnymi.  

 

W związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi w trakcie kontroli, wydaje się 

zasadnym kontynuacja cyklu kontrolnego dotyczącego PSZOK w następnych latach. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przeprowadzonych kontroli PSZOK zawarte zostały 

w ZAŁĄCZNIKU NR 2 obejmującym tabele 8 – 10. 
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