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Sprawozdania Marszałków 

Województw za 2013 r. 

2 

Województwo 
Pierwsze 

sprawozdanie 
akceptacja pismo z uwagami korekta akceptacja pismo z uwagami korekta 

Dolnośląskie 14.07.2014 NIE 6.03.2015 10.04.2015 NIE 27.04.2015 CZEKAMY 

Kujawsko-pomorskie 
10.07.2014 

22.07.2014 
NIE 13.03.2015 14.04.2015 TAK 28.04.2015 - 

Lubelskie 14.07.2014 NIE 10.03.2015 09.04.2015 TAK 27.04.2015 - 

Lubuskie 11.04.2014 NIE 10.03.2015 
informacja o opóźnieniu w 

przesłaniu korekty 
- - - 

Łódzkie 10.07.2014 NIE 10.03.2015 09.04.2015 TAK 28.04.2015 - 

Małopolskie 10.04.2014 NIE 16.03.2015 
14.04.2015 - pismo z 

pytaniami 
NIE 

odpowiedź w 

trakcie 

opracowywania 
- 

Mazowieckie 
14.07.2015 

29.08.2014 
NIE 19.03.2015 24.04.2015 w trakcie weryfikacji 

w trakcie 

weryfikacji 
- 

Opolskie 14.07.2014 NIE 10.03.2015 20.04.2015 w trakcie weryfikacji 
w trakcie 

weryfikacji 
- 

Podkarpackie 
15.07.2014 

17.11.2014 
NIE 09.03.2015 09.04.2015 NIE 28.04.2015 CZEKAMY 

Podlaskie 15.07.2015 NIE 10.03.2015 09.04.2015 NIE 28.04.2015 CZEKAMY 

Pomorskie 
15.07.2015 

15.01.2015 
NIE 10.03.2015 02.04.2015 w trakcie weryfikacji 

w trakcie 

weryfikacji 
- 

Śląskie 15.07.2014 NIE 10.03.2015 13.04.2015 NIE 27.04.2015 CZEKAMY 

Świetokrzyskie 
11.07.2014 

06.11.2014 
NIE 13.03.2015 14.04.2015 TAK 28.04.2015 - 

Warmińsko-mazurskie 
15.07.2014 

27.01.2015 
NIE 09.03.2015 31.03.2015 TAK 28.04.2015 - 

Wielkopolskie 
11.07.2014 

22.12.2014 
NIE 09.03.2015 10.04.2015 TAK 28.04.2015 - 

Zachodniopomorskie 15.07.2014 TAK 10.03.2015 - - - - 



Niezgodność w sumach mas odpadów – dotyczy części I i II; 

Nieprawidłowe umieszczanie odpadów w poszczególnych 

częściach; 

uwzględnianie odpadów ulegających biodegradacji w części I, 

uwzględnianie odpadów, które nie stanowią odpadów 

komunalnych (z grup 02, 10) 

Niekompletne informacje o sposobach zagospodarowania 

odpadów; 

W części III uwzględnianie odpadów z grupy 19; 

Brak informacji o osiągniętych przez gminy poziomach. 

Najczęstsze błędy stwierdzane 

podczas pierwszej weryfikacji 



Wniosek nr 1: Wezwanie marszałków województw do 

uzupełnienia sprawozdań z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 r.  

i 2013 r. w celu zapewnienia kompletności danych,  

w szczególności o wartości osiąganych przez gminy 

wskaźników stopnia spełnienia wymagań, o których 

mowa w art. 3b i 3c  ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  

z 2013 r., poz. 1399, z późn. zm.) – dalej u.c.p.g.. 

Wnioski z kontroli NIK 



Wniosek nr 2: Dokonanie analizy systemu 

sprawozdawczości w zakresie realizacji u.c.p.g. w celu 

kompleksowego zidentyfikowania przyczyn braku jego 

rzetelności oraz możliwości podjęcia działań 

naprawczych. 

Wniosek nr 3: Dokonanie pełnej analizy efektywności 

wdrażania u.c.p.g. w oparciu o rzetelnie zweryfikowane 

sprawozdania marszałków województw oraz podjęcie 

działań wobec gmin, które nie spełniają wymagań, o 

których mowa w art. 3b i 3c u.c.p.g. 

Wnioski z kontroli NIK 



Przepisy przejściowe: 

Art. 9 ust. 1 Sprawozdania za 2014 r. składa się zgodnie z 

dotychczasowymi przepisami. 

Art. 12 Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na 

podstawie art. 9t ustawy zmienianej w art. 1 zachowują moc 

do dnia wejścia w życie nowych przepisów wykonawczych 

wydanych na podstawie art. 9t ustawy zmienianej w art. 1 w 

brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie dłużej jednak niż 

przez 2 lata od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy. 

(ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw)  

 

Zmiany w przepisach dotyczących 

sprawozdawczości 



Zmiany dotyczące sprawozdawczości: 

Objęcie systemem sprawozdawczym podmiotów 

prowadzących PSZOK; 

Zmiana zakresu sprawozdania (w niewielkim zakresie); 

Zmiana podmiotu wzywającego do weryfikacji 

sprawozdania; 

Zmiana przepisów karnych; 

Doprecyzowanie przepisu dotyczącego zachowania 

terminu składania sprawozdań. 

Zmiany w przepisach dotyczących 

sprawozdawczości 



Art. 9r. 1. Marszałek województwa i wojewódzki inspektor 

ochrony środowiska weryfikują dane zawarte  

w sprawozdaniu, o którym mowa w art. 9q ust. 1. 

2. W przypadku gdy sprawozdanie, o którym mowa  

w art. 9q ust. 1, jest sporządzone nierzetelnie, marszałek 

województwa wzywa wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta, który przekazał sprawozdanie, do jego uzupełnienia 

lub poprawienia w terminie 30 dni, a w przypadku gdy jest 

to drugie lub kolejne wezwanie – w terminie 14 dni. 

Zmiany w przepisach dotyczących 

sprawozdawczości 



Art. 9z. 1. Gmina, która: 

1) przekazuje po terminie sprawozdanie, o którym mowa w 

art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości 100 zł za 

każdy dzień opóźnienia; 

2) przekazuje nierzetelne sprawozdanie, o którym mowa w 

art. 9q – podlega karze pieniężnej w wysokości od 200 zł do 

500 zł, jeżeli sprawozdanie zostanie uzupełnione lub 

poprawione w terminie 14 dni od dnia doręczenia 

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

niezastosowania się do wezwania od 500 do 5 000 zł. 

(brak możliwości zawieszenia przez WIOŚ ww. kar, w związku ze 

zmianą art. 9zb) 

Zmiany w przepisach dotyczących 

sprawozdawczości 



Art. 9ta. Terminy do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sprawozdań, o 

których mowa w art. 9n ust. 1, art. 9na ust. 1, art. 9o ust. 1, art. 9q 

ust. 1 i art. 9s ust. 1, uważa się za zachowane, jeżeli przed ich 

upływem deklaracja lub sprawozdanie zostało:  

1) nadane w polskiej placówce pocztowej operatora 

wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia z dnia 23 listopada 

2012 r. – Prawo pocztowe (Dz. U. z 2012 r. poz. 1529) lub 

2) wysłane w formie dokumentu elektronicznego do właściwego 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, marszałka województwa 

oraz ministra właściwego do spraw środowiska, a nadawca 

otrzymał urzędowe poświadczenie odbioru. 

Zmiany w przepisach dotyczących 

sprawozdawczości 



3. Sprawozdanie zawiera: 

1) informację o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu gminy 

odpadów komunalnych, w tym o odebranych odpadach ulegających biodegradacji, 

oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których 

zostały przekazane odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości; 

2) informację o działających na terenie gminy punktach selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, masie odpadów w nich zebranych oraz o oraz sposobie 

ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały 

przekazane zebrane odpady komunalne; 

3) informację o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-

biologicznego przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z 

odebranych i zebranych z terenu gminy odpadów komunalnych; 

4) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

5) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady 

komunalne. 

Zmiany w przepisach dotyczących 

sprawozdawczości 



Emilia Kołaczek 

Departament Gospodarki Odpadami 

DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ 


