
Informacja na temat wdrażania systemu gospodarowania odpadami w gminach na terenie 

województwa świętokrzyskiego w oparciu o ustalenia cyklu kontrolnego w 2013 r. 

 

Kontrole wybranych gmin przeprowadzono w aspekcie przestrzegania przepisów 

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

w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, z późn. zm.), która miała na celu usprawnienie 

obowiązującego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez obligatoryjne 

przejęcie przez gminy dotychczasowych obowiązków właścicieli nieruchomości w tym 

zakresie. Znowelizowane przepisy ustawy wprowadziły całkowicie nowe podejście do 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, stąd konieczność weryfikacji sprawności 

działania samego systemu oraz zidentyfikowania problemów powstających przy jego 

wdrażaniu. Istotną kwestią było również potwierdzenie danych dotyczących osiągania przez 

gminy wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych 

frakcji odpadów komunalnych oraz poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Przy wyborze gmin do kontroli kierowano się ich rozmieszczeniem geograficznym 

w celu otrzymania informacji dotyczących stopnia wdrażania przepisów w skali 

województwa. W ramach realizowanego cyklu kontrolnego, Wojewódzki Inspektorat 

Ochrony Środowiska w Kielcach przeprowadził działania kontrolne w 11 gminach z terenu 

województwa świętokrzyskiego, w tym: 2 gminy miejskie, 4 gminy miejsko-wiejskie oraz 5 

gmin wiejskich.  

 

W trakcie działań kontrolnych ustalono, że: 

1) Nie wszystkie gminy w terminie uchwaliły „Regulamin utrzymania czystości 

i porządku w gminie” oraz podjęły uchwały obowiązkowe; 

 

2) Tylko część gmin skorzystała z możliwości podjęcia uchwał fakultatywnych; 

 

3) Wszystkie gminy przeprowadziły przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości; 

4) Gminy ustanowiły na swoim terenie obowiązek selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

5) Na dzień kontroli, gminy utworzyły lub były w trakcie tworzenia punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

6) Tylko część gmin wywiązała się z obowiązku zapewnienia wymaganych poziomów 

recyklingu oraz ograniczenia masy odpadów. Wymagane poziomy recyklingu 

osiągnięto w tych gminach, gdzie w 2012 r. prowadzona była selektywna zbiórka 

odpadów opakowaniowych oraz odpadów budowlanych. W przypadku odpadów 

biodegradowalnych na osiągane poziomy ograniczenia masy odpadów kierowanych 

do składowania bezpośredni wpływ miała ilość zebranych odpadów komunalnych na 

terenie poszczególnych gmin w 2012 r. (im mniej odpadów odebrano od właścicieli 

nieruchomości tym korzystniej w przyjętym modelu obliczeń) oraz zmiana liczby 

mieszkańców w stosunku do roku odniesienia; 

7) Odnośnie sprawozdań kwartalnych przekazywanych przez podmioty odbierające 

odpady komunalne ustalono, że tylko część gmin sprawdzała informacje zawarte 

w sprawozdaniach, pozostałe gminy przyjmowały przekazane dane jako wiarygodne; 



8) Wszystkie gminy prowadziły działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie 

prawidłowego gospodarowania odpadami. Informacje umieszczano na tablicy 

ogłoszeń (w miejscach zwyczajowo przyjętych) oraz prasie lokalnej, rozwieszano 

plakaty, rozdawano ulotki i broszury oraz organizowano spotkania z mieszkańcami; 

9) Obowiązek prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości był realizowany przez 

wszystkie skontrolowane gminy; 

10) Wszystkie gminy sporządziły i przekazały w terminie roczne sprawozdanie z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

W trakcie przeprowadzanych kontroli gminy zgłaszały następujące problemy: 

- opóźnienia w składaniu deklaracji przez mieszkańców i przedsiębiorców (w przypadku 

objęcia nieruchomości niezamieszkałych systemem); 

- nieterminowe wyposażanie nieruchomości w pojemniki wynikające z opóźnień w realizacji 

zamówień przez producentów pojemników;  

- przedłużającą się procedura przy tworzeniu PSZOK w poszczególnych gminach, gdyż 

lokalizacja musi być zgodna z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania 

przestrzennego dla gminy. 

 

Interwencje mieszkańców w pierwszych dwóch miesiącach funkcjonowania nowego 

systemu dotyczyły następujących kwestii: 

- nie wszystkie podmioty odbierające odpady  komunalne od właścicieli nieruchomości 

dostarczyły na czas kosze na odpady, co wywołało niezadowolenie mieszkańców i liczne 

interwencje; 

- odbiór odpadów niezgodnie z ustalonym harmonogramem; 

- część mieszkańców kwestionowała ustaloną częstotliwość odbioru odpadów. 

 

W 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach: 

- nie wszczynał postępowań z art. 9z ust. 4 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości 

porządku w gminach, ponieważ wszystkie gminy województwa świętokrzyskiego 

zorganizowały przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

(stosownie do art. 6d ww. ustawy);  

- nie naliczano również kar za nieterminowe przekazanie sprawozdań, tj. po dniu 31 marca za 

poprzedni rok, gdyż wszystkie gminy przesłały do WIOŚ roczne sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, za rok 2012, w ustawowym 

terminie do dnia 31 marca 2013 r. Podstawą do uznania terminowości wpływu sprawozdania 

była data stempla pocztowego lub data poświadczenia doręczenia do siedziby WIOŚ. 

 

 

 

Kielce, 28.02.2014r. 


