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Zadania WIOŚ

Inspekcja ochrony środowiska w ramach systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, posiada uprawnienia kontrolne wobec:

�gmin,

�gminne jednostki organizacyjne,

�prowadzących instalacje przetwarzania odpadów komunalnych.



Zadania WIOŚ

� Marszałek województwa i wojewódzki inspektor ochrony środowiska 
weryfikują dane zawarte w sprawozdaniach 

� W przypadku gdy sprawozdanie 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. 



Cykle kontrolne

� Kontrola w zakresie realizacji zadań własnych gmin wynikających z ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.



Liczba gmin

Na terenie województwa lubelskiego znajduje się 213 gmin, 
skontrolowano:
2013 – 14,1%
2014 – 16,4%
2015 – 15%
2016 – 12,7% 



Stwierdzone nieprawidłowości

� nie wszystkie gminy zorganizowały na swoim terenie Punkty Selektywnego 
Zbierania Odpadów (PSZOK);

� brak na stronie internetowej urzędu informacji o funkcjonowaniu systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi;

� brak kontroli podmiotów odbierających odpady od właścicieli nieruchomości;

� nie wszystkie odebrane odpady kierowane były do Regionalnych Instalacji 
Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK);

� nie wszystkie rodzaje odpadów odbierane były przez  firmy prowadzące 
działalność w tym zakresie;

� niezorganizowanie przetargu na odbiór odpadów komunalnych;

� nieosiąganie wymaganych poziomów; 



Administracyjne kary pienięŜne



Administracyjne kary pienięŜne



Administracyjne kary pienięŜne



Ustawa o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach

Art. 9q. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest obowiązany 
do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z 
zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

2. Sprawozdanie jest przekazywane marszałkowi województwa 
i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie 
do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. 



Administracyjne kary pienięŜne



Interwencje zgłaszane do WIOŚ

� Zbyt mała częstotliwość odbierania odpadów komunalnych,

� Brak PSZOK-ów,

� Nieodbieranie wszystkich odpadów wytwarzanych w gospodarstwie,

� UciąŜliwość zakładów przetwarzających odpady komunalne,

� Nieodbieranie odpadów komunalnych z terenu działek rekreacyjnych.



Wnioski

� Poprawa w zakresie osiągania „wymaganych poziomów”

� Nadal wiele sprawozdań wymaga korekty

� Brak kontroli przez gminy podmiotów świadczących usługi w zakresie 
odbioru odpadów

� Gminy nie analizują sprawozdań przekazywanych przez podmioty 
prowadzące instalacje do przetwarzania odpadów

� Kampanie informacyjne dla mieszkańców były niewystarczające 




