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I. Dane identyfikacyjne 
Urząd Gminy w Godowie1, ul. 1 Maja 53, 44-34- Godów. 

 

Mariusz Adamczyk, Wójt Gminy Godów, od 22 listopada 2010 r. do nadal2. 

 

1. Monitoring źródeł powstawania odpadów z tworzyw sztucznych, ich ilości oraz 
zagospodarowania. 
2. Działania informacyjne oraz zachęcające do ograniczania wytwarzania odpadów 
z tworzyw sztucznych. 

 

Lata 2017-2019. 

Art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli3 

 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Katowicach 

 

 

Stanisław Tarnowski, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do 
kontroli nr LKA/341/2019 z 27 grudnia 2019 r. 

 (akta kontroli str. 1-2) 

 

                                                      
1 Dalej: „Urząd”. 
2 Dalej: „Wójt”. 
3 Dz. U. z 2019 r. poz. 489 ze zm., dalej: ustawa o NIK 
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II. Ocena ogólna4 kontrolowanej działalności 
NIK ocenia pozytywnie działalność kontrolowanej jednostki w badanym zakresie. 

 

Gmina Godów5  podejmowała skuteczne działania (w tym również informacyjno-
edukacyjne) w celu osiągnięcia wymaganych prawem poziomów recyklingu 
odpadów i przygotowania do ponownego użycia, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 7 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach61. W ich 
rezultacie poziomy recyklingu wszystkich odpadów były w Gminie wyższe o 72,2% 
w 2017 r. i o 21,7% w 2018 r. od wymaganych przepisami. 

Masa odpadów z tworzyw sztucznych wytwarzanych w Gminie (w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca) w latach 2017–2018 zmniejszała się i wynosiła odpowiednio: 
31 kg i 28 kg. Oszacowany przez NIK poziom recyklingu (i przygotowania do 
ponownego użycia) odpadów z tworzyw sztucznych (z uwzględnieniem morfologii 
zmieszanych odpadów komunalnych) wyniósł w 2017 55,1%, a w 2018 r. – 51,0%. 
Gospodarowanie odpadami przez Gminę wpisywało się w hierarchię sposobów 
postępowania z odpadami, określoną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 
r.o odpadach7. Zgodnie z tą hierarchią, zapobieganie powstawaniu odpadów oraz 
ich przygotowanie do ponownego użycia i recykling miały pierwszeństwo przed 
innymi metodami odzysku i unieszkodliwianiem. 

Gmina na podstawie gromadzonych danych sporządzała zgodnie z przepisami 
sprawozdania roczne z realizacji zadań z gospodarowania odpadami komunalnymi, 
jednak istniejący model sprawozdawczości, wynikający z przepisów ustawy o 
odpadach i rozporządzeń Ministra Środowiska w sprawie wzorów sprawozdań za 
lata 2017 - 20188  nie pozwalał na uzyskanie pełnych danych o ostatecznym 
zagospodarowaniu odpadów. Według informacji wynikających z tych sprawozdań w 
2017 r. 91,4% a w 2018 r. 98,8% zebranych i odebranych odpadów komunalnych z 
tworzyw sztucznych w ramach ich zagospodarowania zostało poddanych procesowi 
oznaczonemu jako R129 (który nie dostarcza konkretnych informacji o ostatecznym 
sposobie ich zagospodarowania). 

W ocenie NIK podejmowane działania informacyjne i edukacyjne mogły przyczynić 
się do zapobiegania powstawaniu odpadów z tworzyw sztucznych w Gminie. 
Wskazywać na to mogą statystki w zakresie spadku ilości tworzyw sztucznych 
zbieranych i odbieranych w Godowie, a także wysoka skuteczność selektywnej 
zbiórki tych odpadów (97,4% w 2017 r. i 95,7% w 2018 r.). 

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości wynikające z niepełnej realizacji 
zapisów Planu gospodarki odpadami dla województwa śląskiego na lata 2016-
202210 i Krajowego Programu Zapobiegania Powstawaniu Odpadów11 polegające 
na nieprzeprowadzaniu badań składu morfologicznego odpadów komunalnych oraz 

                                                      
4 Najwyższa Izba Kontroli formułuje ocenę ogólną jako ocenę pozytywną, ocenę negatywną albo ocenę w formie 

opisowej. 
5 Dalej: „Gmina”. 
6 Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm., dalej: ustawa o utrzymaniu czystości. 
7 Dz. U. z 2019 r. poz. 701, ze zm., dalej: ustawa o odpadach. 
8 Wzory sprawozdań za lata 2017 i 2018 określone zostały w rozporządzeniach Ministra Środowiska sprawie 
wzorów sprawozdań o odebranych i zebranych odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych 
oraz realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi (Dz. U. z 2016 r. poz. 934 za rok 2017 i 
Dz. U. z 2018 r. poz. 1627 - za 2018 r.) 
9 Proces R12 - Wymiana odpadów w celu poddania ich któremukolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-
R11. 
10 Uchwalony przez Sejmik Województwa Śląskiego 24 kwietnia 2017 roku, zwany dalej WPGO. 
11 Dalej KPZPO. 
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niepodejmowania działań w celu utworzenia w 2017 r. lokalnej platformy 
internetowej na rzecz zapobiegania powstawaniu odpadów oraz promowania 
i wspierania w latach 2017-2018 budowy sieci napraw i ponownego użycia, nie miały 
istotnego wpływu na gospodarowanie odpadami na terenie Gminy. 

III. Opis ustalonego stanu faktycznego oraz oceny 
cząstkowe12 kontrolowanej działalności 

1. Monitoring źródeł powstawania odpadów z tworzyw 
sztucznych, ich ilości oraz zagospodarowania 

1.1 Gmina w 2014 r. przyjęła13 aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla 
Gminy Godów14 opracowaną na podstawie art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska15. Elementem aktualizacji POŚ była m.in. gospodarka 
odpadami, dla której określono cele krótkoterminowe do 2017 r., cele 
długoterminowe do 2021 r., zadania dla spełnienia celu operacyjnego 
„Optymalizacja gospodarki odpadami”, a także wskaźniki realizacji aktualizacji POŚ. 
W dokumencie określono cele krótkoterminowe w zakresie gospodarki odpadami 
z tworzyw sztucznych, do których zaliczono m.in. edukację ekologiczną 
mieszkańców. Nie wskazano jednak żadnych celów długoterminowych w tym 
obszarze.  

Wójt oświadczył, że obecnie jest przygotowywana zmiana Programu Ochrony 
Środowiska dla Gminy Godów, dlatego też do projektu uchwały zostaną 
wprowadzone zapisy dotyczące działań długoterminowych w zakresie gospodarki 
odpadami z tworzyw sztucznych. 

Ponadto, Gmina opracowała zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 10 oraz art. 9tb ust. 1 ustawy 
o utrzymaniu czystości dwa dokumenty zawierające analizę stanu gospodarki 
odpadami w latach 2017-201816, w których m.in. oszacowano wymagane 
w następnych latach poziomy recyklingu odpadów. 

(akta kontroli str. 115-202, 232-286) 

1.2 W przekazanym przez Urząd17 Radzie Gminy oraz Radzie Powiatu 
w Wodzisławiu Śląskim raporcie z wykonania aktualizacji POŚ za lata 2017-201818 
przedstawiono m.in.: ocenę stopnia realizacji zadań ujętych w tym dokumencie 
dotyczących gospodarki odpadami (w tym z tworzyw sztucznych), zastosowane 
mierniki realizacji POŚ w tym zakresie, a także podsumowanie funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy. 
Stopień wykonania zadań przewidzianych w aktualizacji POŚ, które miały związek 
z gospodarowaniem odpadami (w tym z tworzyw sztucznych), przedstawiał się 
następująco: 

A. Objęcie wszystkich mieszkańców Gminy systemem zbiórki odpadów 
komunalnych – zadanie zrealizowano i w Raporcie przedstawiono koszty 
                                                      
12 Oceny cząstkowe to oceny działalności w poszczególnych obszarach badań kontrolnych. Ocena cząstkowa 

może być sformułowana jako ocena pozytywna, ocena negatywna albo ocena w formie opisowej. 
13 Uchwała Rady Gminy z dnia 27 października 2014 r., nr L/402/14. 
14 Dalej: aktualizacja POŚ. 
15 Dz. U. z 2019 r. poz. 1396, ze zm., dalej: ustawa Poś. 
16 Tj: Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na teranie gminy Godów za rok 2017 zwaną dalej 
Analizą stanu gospodarki odpadami za 2017 r. oraz Analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi na teranie 
gminy Godów za rok 2018, zwaną dalej Analizą stanu gospodaeki odpadami za 2018 r. 
17 Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy Poś. 
18 Dalej: Raport. 
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funkcjonowania systemu zbiórki odpadów komunalnych za lata 2017-2018, opartego 
na firmach zbierających odpady komunalne od wszytkich mieszkańców Gminy19 
z podkreśleniem, że dla posesji niezamieszkałych (firm) zadania zbierania odpadów 
realizowane są w oparciu o uprzednio wprowadzony system, polegający na 
umowach cywilno-prawnych. 

B. Zapewnienie wszystkim mieszkańcom Gminy możliwości selektywnego zbierania 
odpadów – w Raporcie podkreślono stosowanie przez Gminę zwiększonych opłat za 
odbiór odpadów niesegregowanych, co umożliwiło osiągnięcie w latach 2017-2018 
wysokiego odsetka (98%) mieszkańców segregujących odpady. 

C. Likwidacja dzikich składowisk odpadów komunalnych i ich rekultywacja – 

w latach 2017-2018 nastąpiło zmniejszenie kosztów utylizacji nielegalnych wysypisk 
śmieci z 1.470 zł w roku 2017 do 813,32 zł w roku 2018. W miejscu, w którym 
najczęściej powstawało dzikie wysypisko zainstalowano stanowisko monitorowania 
terenu, co znacząco obniżyło ilość wysypywanych odpadów na danym obszarze, 
a pozostałe miejsca, gdzie mogą wystąpić przypadki pozostawiania odpadów 
komunalnych są stale monitorowane przez Straż Miejską. 

D. Zakończenie procesu rekultywacji byłego składowiska odpadów komunalnych – 
w latach 2017-2018 trwał proces rekultywacji, na który wydatkowano 6.600 zł 
(z zaplanowanych 10.000 zł).  

E. Prowadzenie edukacji ekologicznej z zakresu gospodarki odpadami - zdanie jest 
realizowane w sposób ciągły poprzez zamieszczanie informacji na stronie 
internetowej oraz w lokalnej gazetce, a także pogadanki ekologiczne prowadzone w 
szkołach przez nauczycieli i funkcjonariuszy Straży Miejskiej oraz dystrybuowane na 
terenie gminy ulotki informujące o zmianach w gospodarce odpadami komunalnymi. 

F. Wdrożenie systemu monitoringu gospodarki odpadami polegającego na 
systematycznej aktualizacji bazy danych dotyczących: ilości i rodzaju wytwarzanych 
odpadów, instalacji prowadzących odzysk lub unieszkodliwianie odpadów - baza 
danych prowadzona jest w sposób ciągły poprzez program GOMIG firmy Arisco. 

G. Prowadzenie rejestru przedsiębiorców zajmujących się unieszkodliwianiem, 
odzyskiem, recyklingiem odpadów z terenu gminy - wymagany rejestr prowadzony 
jest w postaci rejestru działalności regulowanej dla podmiotów świadczących usługi 
w zakresie zbiórki odpadów komunalnych oraz w postaci zezwoleń na prowadzenie 
działalności w zakresie wywozu nieczystości ciekłych. W rejestrze działalności 
regulowanej znajdowało się 15 podmiotów, natomiast w rejestrze zezwoleń na 
wywóz nieczystości ciekłych znajdowało się 12 podmiotów. 

 (akta kontroli str. 215-218, 603-604)  

Przyjęte w Raporcie mierniki realizacji aktualizacji POŚ w zakresie gospodarki 
odpadami (w tym z tworzyw sztucznych) w latach 2017-2018 pozwalały ocenić 
skuteczność działań Gminy w zakresie ograniczania powstawania odpadów: 

− Ilość wytwarzanych ogółem odpadów komunalnych (kg/rok/mieszkańca) 
zmniejszyła się w kolejnych latach – 346 w 2017 r. i 296 w 2018 r.; 

− Ilość przeprowadzonych kontroli nieruchomości pod względem przestrzegania 
ustawy o utrzymaniu czystości I porządku w gminach (szt.) w tym w zakresie 
spalania odpadów uległa zwi,ekszeniu w kolejnych latach – 122 w 2017 r. i 163 
w 2018 r.; 

                                                      
19 wybranych w drodze postępowań publicznych. 
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− wydatki na ochronę środowiska w zakresie gospodarki odpadami - uległy 
zwiększeniu z 1.316.035 zł w 2017 r. do 1.501.542 zł w 2018 r. 

W Raporcie oceniono, że zadania w zakresie racjonalnej gospodarki odpadami są 
realizowane na terenie Gminy w sposób sukcesywny. W Gminie podjęto zbiórkę 
odpadów komunalnych z wszystkich nieruchomości zamieszkałych oraz 
zobowiązano mieszkańców do selektywnej zbiórki odpadów paleniskowych 
(popioły), a także usprawniono działanie PSZOK.  

Na terenie Gminy nie znajdują się instalacje prowadzące odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów. Jednak według Wójta, wdrożenie systemu monitoringu gospodarki 
odpadami polegającego na systematycznej aktualizacji bazy danych w programie 
GOMIG w zakresie ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, instalacji prowadzących 
odzysk i unieszkodliwianie odpadów, zapewniło (od 2013 r.) możliwość śledzenia 
zmian ilości wytwarzanych i zagospodarowywanych odpadów w Gminie, o czym 
świadczy uzyskiwany poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 
wykorzystania odpadów segregowanych w tym z tworzyw sztucznych. W sprawie 
rezultatów ujętych w aktualizacji POŚ działań Wójt stwierdził, że: „Duże znaczenie 
ma tutaj wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców, którzy deponują odpady 
w workach zgodnie z ich przeznaczeniem a nie spalają ich w własnych kotłowniach 
przydomowych”. 

 (akta kontroli str. 224-226, 603-604, 614) 

1.3 WPGO wskazuje zadania dla gmin w zakresie szeroko pojętej gospodarki 
odpadami. Ustala cele, których osiągnięcie będzie mieć wpływ na ilość 
powstających odpadów w powiązaniu ze wzrostem gospodarczym, poprzez 
wywarcie nacisku na zapobieganie powstawaniu odpadów i na ponowne ich użycie, 
a także na intensyfikację odzysku odpadów, w tym z tworzyw sztucznych. I tak: 

− W rozdziale 1.3.2 WPGO określono cel ujęty w KPZPO tj. przerwanie 
powiązania między ilością odpadów, a wzrostem gospodarczym poprzez 
położenie nacisku na zapobieganie powstawaniu odpadów i na ponowne ich 
użycie, jak i intensyfikację odzysku, szczególnie recyklingu odpadów. 

− W rozdziale 1.3.7 WPGO ujęto cel określony w Programie Ochrony Środowiska 
dla Województwa Śląskiego – wdrożenie modelu gospodarowania odpadami 
komunalnymi opartego na selektywnej zbiórce odpadów i termicznym 
przekształcaniu pozostałych odpadów palnych z pozyskaniem energii. 

− W rozdziale 5.4.5 Odpady opakowaniowe WPGO określono cel: Zachowanie jak 
najlepszej jakości odpadów opakowaniowych oraz osiąganie zamierzonych 
poziomów odzysku i recyklingu tych odpadów. 

W rozdziale 8.1 WPGO przedstawiono działania przewidziane dla urzędów gmin 
związane z zapobieganiem powstawania odpadów i ich zagospodarowaniem20, 
w tym: 

− utworzenie lokalnej platformy internetowej na rzecz zapobiegania powstawania 
odpadów (przewidziane na rok 2017); 

− promowanie i wspieranie budowy sieci napraw i ponownego użycia odpadów 
(przewidziane na lata 2017-2018); 

− prowadzenie badań składu morfologicznego i właściwości fizykochemicznych 
odpadów komunalnych (przewidziane na lata 2017-2022). 

                                                      
20 Realizacja tych zadań przez gminy rekomendowana była  również w KPZPO. 
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Gmina nie podjęła działań na rzecz realizacji powyższych zadań, co zostało opisane 
w dalszej części wystąpienia pokontrolnego, w sekcji „Stwierdzone 
nieprawidłowości”. 

Ponadto w rozdziale 8.1 WPGO ujęto zadanie „Budowa (rozbudowa/modernizacja) 
PSZOK”. Wójt poinformował, że Gmina planuje modernizację PSZOK w 2020 r., 
poprzez utwardzenie i wyasfaltowanie dodatkowego terenu pod PSZOK, ponieważ 
w obecnym stanie PSZOK nie pozwala na wyodrębnienie dodatkowego miejsca 
w celu gromadzenia odpadów z przeznaczeniem do ich ponownego użycia. 
W latach 2017-2018 Gmina, osiągała wymagane poziomy odzysku i recyklingu. 
Według Wójta, „Możliwie wysoką jakość zbieranych odpadów selektywnych 
opakowaniowych osiąga się dzięki systemowi zbiórki odpadów selektywnych 
„u źródła” w systemie workowym lub pojemnikowym.  

(akta kontroli str. 91-92, 251-252, 281-282, 614) 

1.4 Gmina dysponowała sprawozdaniami od firm odbierających odpady od 
właścicieli nieruchomości, zbierającej odpady oraz od podmiotu prowadzącego 
PSZOK za lata 2017-2018, wymagane przepisami art. 9n, 9na i 9nb 
(z uwzględnieniem art. 9oa) ustawy o utrzymaniu czystości. Dane w nich zawarte 
umożliwiały sporządzenie przez Wójta, na podstawie art. 9q ust. 1 wspomnianej 
ustawy, rocznych sprawozdań z realizacji zadań obejmujących gospodarowanie 
odpadami komunalnymi21. Na podstawie wprowadzonych danych ze sprawozdań, 
program GOMIG pozwalał na generowanie sprawozdań gminnych do Marszałka 
Województwa Śląskiego i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska. Zgodnie 
z informacją Wójta, „ewentualne nieścisłości były wyjaśniane i korygowane za 
pomocą korekty sprawozdania lub też zwykłego pisma”. 

Wszystkie sprawozdania firm były przekazywane terminowo, zgodnie 
z wymaganiami art. 9n ust. 2, art. 9na ust. 2 oraz 9nb ust. 2, a sprawozdania gminne 
zgodnie z art. 9q ust. 222 ustawy o utrzymaniu czystości. 

W czasie czynności kontrolnychi NIK nie było dostępne sprawozdanie gminne za 
2019 r. – w związku z wejściem w życie z dniem 1 lutego 2020 r. ustawy z dnia 
23 stycznia 2020 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw23, na 
mocy której termin złożenia sprawozdania za 2019 r. poprzez BDO24 został 
przedłużony do 30 czerwca 2020 r. w przypadku podmiotów 
odbierających/zbierających odpady i do 31 sierpnia 2020 r. w przypadku gmin25.  

(akta kontroli str. 93, 614-615) 

Złożone sprawozdania gminne zostały przygotowane poprawnie pod względem 
rachunkowym, a z analiz posiadanych przez Urząd wynikało, że Gmina osiągnęła 
wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów 
z papieru i tektury, tworzyw sztucznych, metali i szkła, zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt 726 
ustawy o utrzymaniu czystości: 34,4% (2017 r.) i 36,5% (2018 r.). Odpady z tworzyw 
sztucznych wykazane w sprawozdaniach obejmowały wyłącznie kod 15 01 02 – 
opakowania z tworzyw sztucznych.  

                                                      
21 Zwanych także sprawozdaniami gminnymi. 
22 Za rok 2017 Gmina złożyła sprawozdanie 19 marca 2017 r., na tomiast za 2018 r. - 18 marca 2018 r. 
23 Dz. U. z 2020 r., poz. 150. 
24 Baza danych o produktach i opakowaniach oraz o gospodarce odpadami. 
25 Zgodnie z art. 2 pkt 3 przywołanej ustawy. 
26 W latach 2017 – 2018 poziomy te wynosiły odpowiednio 20 i 30%. 
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NIK zwraca równocześnie uwagę na rozbieżności stwierdzone w opracowanych 
przez Gminę sprawozdaniach. Z analizy sporządzonej w toku kontroli NIK na 
podstawie sprawozdań gminnych za lata 2017-2018 wynikało, że: 

− w części Va sprawozdania gminnego za 2017 r. czyli o recyklingu zostało 
wykazane 4,480 Mg dla kodu 15 01 06 (co stanowiło 0,8% całkowitej masy 
odpadów do ponownego użycia i poddanych recyklingowi), podczas gdy odpad 
ten nie powinien być ujmowany w masie odpadów do ponownego użycia 
i poddanych recyklingowi; 

− w sprawozdaniu za 2018 r. nastąpiło niebilansowanie 2,735 tony odpadu 
o kodzie 15 01 02 po stronie odebranego/zebranego i po stronie 
zagospodarowanego (co stanowiło 0,7% masy odebranego/zebranego odpadu). 
Odpad ten został ujęty zarówno w magazynie jak i w kategoriach 
zagospodarowania. 

− w sprawozdaniu za 2018 r. stwierdzono ujęcie 1,14 tony odpadu o kodzie 16 01 
03 Zużyte opony zarówno w magazynie (cz. IV sprawozdania za 2018 r.) 
i równocześnie w cz. IIIa ujęto to samo (1,14 tony) jako proces 
zagospodarowania R13 – Magazynowanie odpadów poprzedzające 
którykolwiek z procesów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem 
wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów). 

Wymienione wyżej rozbieżności nie miały wpływu na ocenę spełnienia poziomu 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów z papieru i tektury, 
tworzyw sztucznych, metali i szkła, a także na obraz sprawodawczy i wynikały, jak 
wyjaśnił Wójt, z braku jasnych przepisów w jaki sposób należy w takich przypadkach 
postępować, a Marszałek Województwa Śląskiego nie wnosił zastrzeżeń do 
sprawozdań w tym zakresie.  

 (akta kontroli str. 304-443, 615) 

Podmioty prowadzące instalacje komunalne, do których oddawano odpady zebrane 
na terenie Gminy nie składały do Wójta informacji o odpadach poddanych procesowi 
przygotowania do ponownego użycia, recyklingu lub odzysku. Zgodnie z informacją 
Wójta, podmioty prowadące instalacje nie mają podpisanych bezpośrednich umów 
z Gminą, lecz z firmami komunalnymi odbierającymi z terenu Gminy odpady - 
„Informacje te zgodnie z art 9oa, są przekazywane firmom komunalnym, które 
świadczą usługi na terenie Gminy Godów. Nie było potrzeby występowania 
o udzielenie informacji bezpośrednio do instalacji komunalnych, ponieważ dane te 
przekazywane były gminom w sprawozdaniach przez firmy komunalne”. 

(akta kontroli str. 95, 615) 

Na podstawie art. 9x ust.2 pkt. 1 i ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości, w dniu 
9 maja 2019 r. wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia 
administracyjnej kary pieniężnej za nieosiągnięcie w roku 2018 przez jedeną z firm 
odbierającą odpady komunalne, poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego 
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła. W dniu 24 czerwca 2019 r. Wójt Gminy Godów nałożył27 karę 
pieniężną w wysokości 472 zł na ww. firmę. Przedsiębiorstwo złożyło odwołanie do 
Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Katowicach na decyzję Wójta i w dniu 
30 września 2019 r. Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Katowicach28, uchyliło 
przedmiotową decyzję Wójta oraz odstąpiono od naliczania kary pieniężnej. Decyzję 

                                                      
27 decyzją nr BU.BK.6232.0004.2019. 
28 decyzją nr SKO.OS/41.9/733/2019/10693/RN. 
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uzasadniono znikomą wagą naruszenia prawa oraz tym, że „strona zaprzestała 
naruszania prawa”. 

(akta kontroli str. 547-599) 

1.6 Gmina sporządzała zgodnie z przepisami sprawozdania roczne z gospodarki 
odpadami i dysponowała danymi umożliwiającymi ich przygotowanie, jednak 
istniejący model sprawozdawczości nie pozwalał na uzyskanie pełnych danych 
o ostatecznym zagospodarowaniu odpadów. Ze względu na fakt odbierania od 
mieszkańców, oprócz posegregowanych odpadów, również zmieszanych odpadów 
opakowaniowych, sprawozdania gminne za lata 2017-2018 nie pozwalały na 
dokładne ustalenie ilości odebranych i zebranych odpadów komunalnych w podziale 
na frakcje: papier, metal, szkło, tworzywa sztuczne oraz pełnego i dokładnego 
sposobu zagospodarowania tych strumieni odpadów. NIK podkreśla, że zgodnie 
z informacjami zawartymi w sprawozdaniach Wójta Gminy:  

1. W 2017 r. 68,8% (2.901,777 ton) zebranych i odebranych odpadów 
komunalnych zostało poddanych procesowi R12 (który nie dostarcza 
informacji o ostatecznym sposobie zagospodarowania - dane wynikają 
z części IIIa, IIIb, Vb, VIb sprawozdania), w tym 91,4% (386,721 ton) 
w odniesieniu do zebranych i odebranych odpadów z tworzyw sztucznych. 

2. W 2018 r. wyżej wskazane odsetki wyniosły odpowiednio 84,9% (3.361,358 
ton) wszystkich odpadów komunalnych i 98,8% (385,818 ton) w odniesieniu do 
tworzyw sztucznych. 

W sprawozdaniach Gminy za 2017 i 2018 r. wykazane zostaly sposoby 
zagospodarowania odpadów poprzez: Zbieranie (Z) oraz proces R13 - 
magazynowanie odpadów poprzedzające którykolwiek z procesów 
zagospodarowania odpadów wymienionych w pozycji R1-R12 (z wyjątkiem 
wstępnego magazynowania u wytwórcy odpadów)29. Fakt ujęcia w sprawozdaniu za 
2018 r. sposobu zagospodarowania odpadów poprzez Zbieranie (Z), Wójt wyjaśnił 
następująco: „Jednym ze sposobów określania sposobu zagospodarowania 
odpadów był w latach ubiegłych proces określany jako „Zbieranie” i miał on 
zastosowanie wówczas, gdy wypełniający sprawozdanie nie posiadał informacji 
o dalszym przekazaniu odpadów. W sprawozdaniu za rok 2018, po konsultacjach 
z Urzędem Marszałkowskim w tym zakresie, dopuszczono określanie tego procesu 
jako Zbieranie”. 

(akta kontroli str. 335-365, 404-443, 601-602, 616) 

Gmina nie dysponowała informacjami, jaka część odpadów komunalnych z tworzyw 
sztucznych została poddana przygotowaniu do ponownego użycia lub recyklingowi 
poza terytorium kraju. 

(akta kontroli str. 601) 

Funkcjonujący w Urzędzie program GOMIG, zakupiony w 2007 r. od firmy Arisco, 
umożliwia realizuję szeregu zadań z zakresu gospodarki komunalnej Gminy, w tym 
m.in. ewidencjuje umowy cywilno-prawne na wywóz nieczystości stałych oraz 
ciekłych, prowadzi rejestr działalności regulowanej, rejestr nieruchomości 
posiadających zbiorniki bezodpływowe, oczyszczalnie przydomowe lub 
podłączonych do kanalizacji. Od 2013 r. umożliwia także wygenerowanie 
sprawozdaniań rocznych z realizacji zadań z gospodarowania odpadami 
komunalnymi w formie edytowalnej tj. w rtf, excel, html i pdf, a także w programach 
pakietu open office. Sprawozdania te generowane są po wprowadzeniu ręcznym 

                                                      
29 Procesy odzysku i recyklingu określone zostały w załączniku nr 1 do ustawy o odapadach.  
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danych ze sprawozdań firm komunalnych odbierających i skupujących odpady, a 
także prowadzących PSZOK. 

 (akta kontroli str. 542-546, 616) 

W latach 2017-2019 w Gminie zmniejszał się problem tzw. dzikich wysypisk, 
tj. składowania odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych. W roku 2017 
Gmina Godów usunęła 3,5 Mg odpadów z dzikich wysypisk. Z wyjaśnień Wójta 
wynika, że głównym odpadem na tego typu dzikich wysypiskach były odpady 
wielkogabarytowe (wersalki, fotele), części samochodowe (zderzaki, podsufitki, 
okładziny drzwi) oraz gruz i papa. Stwierdził także, że przeważającą częścią 
odpadów klasyfikowanych jako pochodzących z dzikich wysypisk były odpady z 
okresowych, organizowanych przez szkoły, akcji sprzątania ziemi. Wówczas 
uczniowie szkół podstawowych, zebrane w lasach i na poboczach dróg odpady 
zmieszane deponują w wyznaczonych miejscach, które następnie są zbierane 
przez firmę komunalną lub brygadę gospodarczą do podstawionych do tego celu 
kontenerów. 

W roku 2018 usunięto 1 Mg odpadów z dzikich wysypisk, gdzie ich rodzaj 
i morfologia była taka sama jak w roku 2017. W roku 2019 nie stwierdzono 
powstawania dzikich wysypisk, a odpady zebrane podczas corocznej akcji 
sprzątania ziemi zdeponowano w kubłach przy budynkach gminnych, dlatego też 
nie zostały ujęte jako odpady z dzikich wysypisk. 

 (akta kontroli str. 601, 616) 

1.7 W opracowanych na podstawie rocznych sprawozdań z realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za lata 2017-2018 
dokumentach: Analizie za 2017 r.30 oraz Analizie za 2018 r.31 ujęto informacje 
wymagane art. 9tb ust. 1 pkt 5 i 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku.  

Gmina osiągnęła, określoną w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14 
grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, wielkość przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów 
komunalnych32 – 20% w 2017 r. i 30% w 2018 r. dla frakcji obejmujących papier, 
metal, tworzywa sztuczne i szkło.  

 (akta kontroli str. 230-286) 

W Analizie za 2017 r., na podstawie rocznej ilości wytworzonych odpadów, 
wyliczono szacunkowe ilości odpadów jakie zostaną wytworzone w latach 2017-
2021 oraz ilość poszczególnych frakcji odpadów (papier, szkło, metal, tworzywa 
sztuczne) jakie należy poddać procesom odzysku. oraz przewidzianych do 
osiągnięcia wskaźników odzysku. W Analizie za 2018 r. wyliczono masę frakcji 
odpadów (papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne) przygotowanych do ponownego 
użycia i poddanych recyklingowi, zebranych na terenie Gminy w 2018 r. W analizach 
rocznych nie dokonano porównania ilości poszczególnych frakcji odpadów (papier, 
szkło, metal, tworzywa sztuczne) poddanych recyklingowi i przygotowanych do 
ponownego użycia z ilością tych odpadów (w ramach poszczególnych frakcji) 
wytworzonych przez mieszkańców33 w celu ustalenia pozostałej ilości odpadów 
(oprócz poddanych recyklingowi) i sposobów ich zagospodarowania. 

                                                      
30 Opublikowanej w BIP 4 kwietnia 2018 r. 
31 Opublikowanej w BIP 12 kwietnia 2019 r 
32 Dz. U. poz. 2167, zwanego dalej rozporządzeniem w/s poziomów recyklingu.  
33 Strumień teoretyczny obliczony jako iloczyn łącznej masy odebranych i zebranych odpadów komunalnych z 
terenu danej gminy x wskaźnik udziału danej frakcji w składzie morfologicznym, wynikający z KPGO. 
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Według informacji Wójta, „Gmina Godów dokonywała w latach objętych kontrolą 
analizy stanu i sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych. W roku 2017 
wskazano obszar do poprawy, którym jest dalszy rozwój selektywnej zbiórki. Należy 
podkreślić, że poziom przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 
metodami surowców wtórnych, w tym papier, metal, tworzywa sztuczne został 
w 2017 roku osiągnięty z rezerwą, której utrzymanie, pozwoli na wywiązanie się 
z wymaganych poziomów tylko do 2018 r. Niezbędny jest wzrost odpadów 
poddawanych recyklingowi. Natomiast w roku 2018 ponownie wskazano obszar do 
poprawy w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z uwzględnieniem 
PSZOK”. 

(akta kontroli str. 94, 232-286) 

Z analizy sporządzonej w toku kontroli NIK, na podstawie rocznych sprawozdań 
gminnych wynikało, że: 

− W 2018 r. w porównaniu do roku poprzedniego zmalała ilość odebranych i 
zebranych wszystkich odpadów komunalnych z wyłączeniem odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych (o 8,6%)34. Zmniejszyła się także ilość odpadów z 
tworzyw sztucznych: z 423,091 ton w 2017 r. do 390,530 ton w 2018 r. (o 7,7%) 
i stanowiło to ok. 10 % całego strumienia odpadów w tych latach.  

− Ilość wytworzonych odpadów z tworzyw sztucznych zmalała ze 434,449 ton 
w 2017 r. do 407,852 ton w 2018 r.35, a ich ilość przypadająca na jednego 
mieszkańca gminy – uwzględniając oszacowaną masę wytworzonych odpadów 
– zmalała z 31 kg do 28 kg (o 9,7 %). 

− Skuteczność selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych36 wyniosła 97,4 
% w 2017 r. oraz 95,7% w 2018 r., a biorąc pod uwagę dane z 2018 r. jej 
poziom był wyższy niż dla szkła (75,8 %), oraz dla papieru i tektury (14,1%) 
i metalu (0,0%). 

− Skuteczność instalacji w „wysortowywaniu” odpadów z tworzyw sztucznych 
(m.in. z odpadów zmieszanych)37 w latach 2017 i 2018 wyniosła 0,0%. Biorąc 
pod uwagę dane z 2018 r., wskaźnik ten dla metalu wynosił 32,8%, papieru 
i tektury (11,9%), a dla szkła 0,0%. 

− Udział masy odpadów z tworzyw sztucznych poddanych poszczególnym 
sposobom zagospodarowania w łącznej masie wytworzonych odpadów tego 
rodzaju, w analizie NIK oszacowano w następujących proporcjach: 

- przekształcenie termiczne – 0,0% w 2017 r. i 2018 r., 

- recykling (i przygotowanie do ponownego użycia)38: - 55,1% w 2017 r. oraz 
51,0% w 2018 r.,  

- składowanie39: 19,5% w 2017 r. oraz 16,0% w 2018 r., 

                                                      
34 Główny wpływ miało na to zmniejszenie ilości zebranych odpadów wielkogabarytowych i makulatury. 
35 Wyliczona (jako strumień teoretyczny) w sposób opisany we wcześniejszym przypisie. 
36 Obliczona jako relacja odebranych i zebranych w danym roku odpadów z tworzyw sztucznych do oszacowanej 
ilości wytworzonych odpadów materiałowych. 
37  Obliczona jako relacja ilości odpadów wytworzonych wtórnie w instalacjach, w części, w jakiej odpady te 
poddano procesom przygotowania do ponownego użycia lub recyklingu (strumień wtórny) do oszacowanej ilości 
wytworzonych odpadów materiałowych. 
38  Dane wskazane w cz. Va sprawozdania gminnego za 2017 r. lub w cz. VIIIa sprawozdania za 2018 r. 
39  Poziom składowania poszczególnych frakcji odpadów materiałowych oszacowano łącznie na podstawie:  

− masy odpadów, powstałych po sortowaniu zmieszanych (niesegregowanych) odpadów komunalnych 
odebranych, przekazanych do składowania (cz. IV sprawozdania za 2017 r. lub cz. VIIb sprawozdania za 
2018 r.), z uwzględnieniem (w odniesieniu do ww. sumarycznej masy) danych o składzie morfologicznym 
odpadów komunalnych, które przedstawiono w Krajowym planie gospodarki odpadami 2022 oraz 
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- inne procesy (ostateczne zagospodarowanie nie było znane)40: - 18,4% 
w 2017 r. oraz 32,3% w 2018 r., 

- magazynowanie – 7,0% w 2017 r. i 0,7% w 2018 r.  

(akta kontroli str. 616-617) 

Podstawę do wyliczenia poziomów recyklingu i przygotowania odpadów do 
ponownego użycia stanowiły wyłącznie sprawozdania przekazywane przez firmy 
komunalne odbierające i zbierające odpady komunalne z terenu Gminy. Wójt 
stwierdził, że „W kolejnych latach gmina będzie występowała do instalacji 
komunalnych o dostarczanie dodatkowych dokumentów uwiarygadniających 
wprowadzane do sprawozdań dane o ilości odpadów przekazywanych do recyklingu 
i odzysku”. 

Gmina nie korzystała z możliwości weryfikacji danych zawartych 
w sprawozdaniach, określonych w art. 9p ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, gdyż zdaniem Wójta weryfikacja odbywała się poprzez kontakt 
telefoniczny bądź mailowy w celu wyjaśnienia pewnych nieścisłości w 
sprawozdaniach przesyłanych przez firmy komunalne. Wójt stwierdził, że „Dane 
wskazane w sprawozdaniach nie budziły wątpliwości co do spełnienia poziomów 
recyklingu i przygotowania do ponownego użytku odpadów z tworzyw sztucznych 
przez firmy komunalne. Dlatego też nie żądano dodatkowych dokumentów, 
ewentualne niejasności weryfikowano, a firma komunalna składała sprawozdanie 
korygujące. Taki stan rzeczy wynika również z faktu znacznego obłożenia 
stanowiska ds. planowania przestrzennego i gospodarki komunalnej szeregiem 
innych obowiązków z zakresu planowania przestrzennego, naliczania renty 
planistycznej, wydawania wyrysów i wpisów, zaświadczeń z planów miejscowych 
oraz studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego, prowadzenia 
kompleksowych zagadnień wynikających z ustawy o funduszu sołeckim, bieżąca 
kontrola i nadzór nad wydatkami sołtysów, prowadzenie spraw związanych 
z utylizacją azbestu, rozliczanie bieżących wydatków w ramach zużycia wody, 
gazu, energii elektrycznej w budynkach należących do Gminy Godów, a co się 
z tym wiąże znacznie ograniczony czas na wykonywanie poszczególnych zadań. 
Ważnym problemem jest również fakt, iż coraz to więcej zadań cedowanych jest na 
samorządy bez wsparcia finansowego, co wiąże się z ograniczoną ilością 
pracowników zajmujących się tak szerokim zakresem zadań, natomiast 
zatrudnienie dodatkowych pracowników spowoduje wzrost kosztów systemu 
odbioru odpadów, co przełoży się bezpośrednio na wzrost opłat śmieciowych 
w przeliczeniu na jednego mieszkańca”. 

(akta kontroli str. 94-95, 617) 

Gmina nie podejmowała dodatkowych działań mających na celu ustalenie czy dane 
zawarte w sprawozdaniach są danymi wiarygodnymi i faktycznymi, za wyjątkiem 
przeprowadzonej w roku 2018 przez pracowników Urzędu kontroli w firmie 
komunalnej EKOGLOB, która prowadziła odbiór i zagospodarowania odpadów 
komunalnych z budynków zamieszkałych na terenie gminy Godów w okresie od 
1 kwietnia 2017 r. do 30 kwietnia 2019 r. W wyniku badania kart ewidencji odpadów 

                                                                                                                                       
proporcjonalnie do udziału liczby ludności w poszczególnych typach jednostek (miasta powyżej 50 tys. 
mieszkańców, miasta poniżej 50 tys. mieszkańców oraz wsie) w łącznej liczbie ludności gminy Godów, 
− danych o masie odpadów, powstałych po sortowaniu odpadów selektywnie odebranych, przekazanych do 
składowania (cz. IV sprawozdania za 2017 r. lub cz. VIIa sprawozdania za 2018 r.), z uwzględnieniem udziału 
poszczególnych frakcji odpadów materiałowych w łącznej ilości odpadów gromadzonych w sposób selektywny. 
40  Dane dotyczące innych procesów stanowią kategorię wynikową, która obliczona została jako różnica 
pomiędzy całością a pozostałymi sposobami zagospodarowania. W praktyce należy przyjąć, że ostateczne 
zagospodarowanie odpadów materiałowych – w części oszacowanej przy tej kategorii – było nieznane.  
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stwierdzono zgodność ilości odpadów odebranych do ilości odpadów przekazanych 
na instalację i nie zgłoszono uwag i wniosków. 

Zdaniem Wójta, „Dotychczas dane zawarte w sprawozdaniach nie budziły 
wątpliwości co do prowadzenia właściwej gospodarki odpadami komunalnymi przez 
podmioty komunalne. Zawarte w nich dane pozwalały na osiąganie poziomów 
recyklingu zarówno przez firmy komunalne jak również przez gminę. Jedyną firmą, 
która nie osiągnęła poziomów w roku 2018 było Przedsiębiorstwo Spedycyjno 
Transportowe „Transgór” S.A., dla którego przeprowadzono postępowanie 
administracyjne i naliczono karę administracyjną”. 

(akta kontroli str. 94-95, 617) 

1.8 Według danych wynikających z ewidencji księgowej Urzędu łączne koszty 
poniesione przez Gminę na system gospodarowania odpadami wyniosły 5.236.817 
zł  z tego: 1.490.447 zł w 2017 r., 1.546.053 zł w 2018 r. i 2.200.317 zł w 2019 r.. 
Wartości zrealizowanych umów na odbiór odpadów zawartych przez Gminę 
z podmiotami, które zostały wybrane do realizacji tych zdań w postępowaniach 
o udzielenie zamówienia publicznego wyniosły 4.945.919 zł, z tego w kolejnych 
latach odpowiednio: 1.405.108 zł, 1.479.156 zł i 2.061.655 zł w tym koszty usunięcia 
przez te firmy odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich 
składowania wynosiły: 1.687 zł w 2017 r., 420 zł w 2018 r. i 0 zł w 2019 r. – razem 
2.107 zł. Koszt obsługi administracyjnej systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi41 wynosił w latach 2017-2019 odpowiednio: 84.951 zł, 65.220 zł 
i 127.662 zł – razem 277.832 zł.  

(akta kontroli str. 101-114, 462-467) 

W sprawie trudności/barier w poprawie zagospodarowania odpadów z tworzyw 
sztucznych, w tym osiągnięciu wyższej skuteczności selektywnej zbiórki tych 
odpadów i wyższych poziomów recyklingu, Wójt oświadczył: „(…) Znaczący wpływ 
na ilość wytwarzanych odpadów z tworzyw sztucznych ma z pewnością wzrost 
zamożności mieszkańców gminy. Na ilość powstałych odpadów z tworzyw 
sztucznych ogromny wpływ mają również procesy produkcyjne produktów, które są 
wielokrotnie pakowane w opakowania z tworzyw sztucznych a każdy zakupiony 
produkt spożywczy jest pakowany do foliowego worka. (…) Zadowalającym jest 
znaczny wzrost odbioru odpadów z tworzyw sztucznych w roku 2018, niestety 
jakość tych odpadów nie jest najwyższa na co wskazuje brak znacznego wzrostu 
ilości odpadów przekazanych do recyklingu. Może to niestety wskazywać, na brak 
dbałości o właściwe sortowanie odpadów na poszczególne frakcje i mieszanie je 
w workach przez mieszkańców oraz wzrost ilości opakowań wielomateriałowych 
i opakowań z cienkiej folii. W związku z tym w kolejnych latach, gmina zwróci 
jeszcze większy nacisk na edukację mieszkańców w zakresie prawidłowej selekcji 
odpadów z tworzyw sztucznych, tak aby nie dopuszczać do ich mieszania 
w workach przeznaczonych na szkło bądź papier przez mieszkańców. Odpowiednie 
zapisy zostaną zawarte w celach długoterminowych przygotowywanego Programu 
Ochrony Środowiska dla Gminy Godów. 

Ważnym również aspektem w zakresie osiągania wymaganych poziomów recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia jest jakość tworzonego prawa, wielokrotnie 
modyfikowane ustawy i rozporządzenia wskazujące skomplikowane wzory 
wyliczania poszczególnych poziomów recyklingu, które są wydawane ze znacznym 
opóźnieniem (przykładem może tutaj być rozporządzenie z dnia 14 grudnia 2016 r., 

                                                      
41 W tym m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, podróże służbowe tych pracowników, ich szkolenia, 
wykonanie analiz stanu gospodarki odpadami, zakup artykułów biurowych oraz oprogramowania 
komputerowego. 
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które obejmowało wszystkie odpady zbierane selektywnie już w całym roku 2016, co 
spowodowało, że gminy i przedsiębiorcy prowadzili zbiórkę tych odpadów nie znając 
sposobu ich rozliczania za osiągane poziomy). Sporym problemem są również stale 
zmieniające się wzory sprawozdań składanych przez przedsiębiorców oraz gminy, 
co rodzi szereg pomyłek i niejasności przy ich wypełnianiu. Problemem staje się 
również stałe nakładanie na gminy nowych obowiązków, jak powstawanie punktów 
sieci napraw i ponownego użycia czy prowadzenie w myśl znowelizowanej ustawy 
żmudnych postępowań administracyjnych względem osób, którzy nie będą 
prowadzili selektywnej zbiórki odpadów i w związku z tym naliczanie kar 
finansowych. Zadania te podrażają koszty funkcjonowania systemu przy 
jednoczesnym braku jakichkolwiek subwencji państwowych, tak aby system 
gospodarowania odpadami mógł być tańszym i bardziej przyjaznym ekonomicznie 
dla mieszkańca. 

Bardzo dobrym rozwiązaniem na szczeblu państwowym, byłoby zobligowanie 
przedsiębiorców wprowadzających odpady z tworzyw sztucznych (butelki PET) na 
rynek, do ich odbioru za wynagrodzeniem w sklepach. To znacząco wpłynie na ilość 
przeznaczonych do zagospodarowania odpadów w gminach jak również przyczyni 
się do tego, iż nie znajdziemy tego typu odpadów porzucanych bezpośrednio przy 
drogach czy rowach. Nie należy przerzucać obowiązku tworzenia i powstawania 
punktów skupu na samorządy, ponieważ spowoduje to wzrost kosztów 
funkcjonowania systemu, a co za tym idzie, wzrost opłaty ponoszonej przez 
mieszkańców, która już dziś przestaje być akceptowalna”. 

(akta kontroli str. 95-96) 

 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:. 

1. W Gminie nie zostały przeprowadzone w latach 2017-2019 badania składu 
morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych, mimo iż obowiązek taki 
wynikał z WPGO (zadanie nr 7 zawarte w Harmonogramie zadań związanych 
z odzyskiem odpadów). Zastępca Wójta wyjaśnił, że nie zlecano takich badań, 
ponieważ po rozeznaniu tematu w innych gminach ościennych o podobnych 
warunkach przestrzennych, środowiskowych i demograficznych ustalono, że 
niewielki procent gmin przeprowadza takie badania. Wójt stwierdził, że problemem 
staje się stałe nakładanie na gminy nowych obowiązków, które podrażają koszty 
funkcjonowania systemu, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek subwencji 
państwowych, tak aby system gospodarowania odpadami mógł być tańszym 
i bardziej przyjaznym ekonomicznie dla mieszkańca.  

Przyjmując powyższe wyjaśnienia, NIK wskazuje, że, jakkolwiek zaniechanie 
badania składu morfologicznego wytwarzanych odpadów komunalnych było 
działaniem nierzetelnym, to jednak zaniechanie to nie miało istotnego wpływu na 
skuteczność gospodarki odpadami komunalnymi w Gminie. 

 (akta kontroli str. 95-96, 462-467) 

2. Gmina nie realizowała części z zadań przewidzianych w WPGO na lata 2017-
2018 do realizacji przez gminy42, tj. nie podjęła działań na rzecz:  

− utworzenia w 2017 r. lokalnej platformy internetowej na rzecz zapobiegania 
powstawaniu odpadów;  

                                                      
42 Realizacja tych zadań przez gminy rekomendowana była również w KPZPO. 
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− promowania i wspierania w latach 2017-2018 budowy sieci napraw i ponownego 
użycia. 

Wójt wyjaśniał niezrealizowanie lokalnej platformy internetowej następująco: 
„W Urzędzie Gminy została uruchomiona na stronie internetowej dodatkowa 
zakładka pod nazwą „ustawa śmieciowa” - na stronie internetowej działającej do 
2019 roku. Natomiast na dzień dzisiejszy wszystkie informacje dotyczące 
gospodarki odpadami znajdują się na nowej stronie internetowej w zakładce 
„odpady komunalne” pod linkiem: https://www.godow.pl/odpady-ekologia-
planowanie/odpady-komunalne. W tej zakładce znajdują się niezbędne informacje 
dla mieszkańców w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi, takie jak: 
uchwały wprowadzające gospodarkę odpadami, wykazy przedsiębiorców 
działających w zakresie gospodarki odpadami i wywozu nieczystości ciekłych, 
analizy stanu gospodarki odpadami w gminie, niezbędne informacje dla 
mieszkańców jak pozbywać się lekarstw, zasady segregacji odpadów, zasady 
funkcjonowania PSZOK oraz obowiązki właścicieli przy zbiórce odpadów, 
harmonogram wywozu odpadów”. 

W odniesieniu do braku promocji i wspierania budowy sieci napraw i ponownego 
użycia odpadów komunalnych Wójt stwierdził: „(…) mieszkańcy gminy nie zgłaszali 
potrzeb budowy takiego punktu i są jedynie zainteresowani pozbywaniem się bez 
ograniczeń starych zużytych sprzętów w PSZOK. (…). Należy się jednak liczyć, iż 
utworzenie takiego punktu spowoduje konieczność zatrudnienia dodatkowego 
pracownika oraz wzrost kosztów systemu odbioru odpadów, co przełoży się 
bezpośrednio na wzrost opłat śmieciowych w przeliczeniu na jednego mieszkańca. 
Na dzień dzisiejszy używana odzież i obuwie jest deponowana w specjalnych 
kontenerach lokalizowanych na terenie gminy, a obsługiwanych przez firmy 
zajmujące się przeróbką czy też ponownym wykorzystaniem używanej odzieży. 
Obecnie jest przygotowana do uchwalenia nowa uchwała zmieniająca regulamin 
utrzymania czystości i porządku w gminie Godów, która wprowadzi możliwość 
odbioru odpadów tekstylnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Poza tym, mieszkańcy bardzo chętnie korzystają z portali 
społecznościowych i innych usług internetowych oddając za darmo lub też 
sprzedając niepotrzebne już w gospodarstwie domowym meble, ubrania, sprzęt 
AGD i RTV. Częstym sposobem pozbywania się takich odpadów jak meble czy 
sprzęt RTV i AGD, jest zgłaszanie takiej możliwości do Gminnego Ośrodka Opieki 
Społecznej w Godowie i wówczas takie sprzęty są przekazywane najbardziej 
potrzebującym rodzinom w gminie bezpośrednio z domu do domu”. 

Ponadto Wójt dodał, „(…)Jednakże, widząc potrzebę bardziej efektywnego 
informowania mieszkańców o sposobach ograniczania powstawania odpadów 
komunalnych, w szczególności odpadów z tworzyw sztucznych, w najbliższym 
czasie zostanie utworzona platforma internetowa, która będzie narzędziem do 
sprawnej komunikacji pomiędzy urzędem a mieszkańcem. W zakresie promowania 
i wspierania punktów napraw, (…) w uzupełnieniu, informuje się, że podczas 
kolejnych modernizacji PSZOK oraz w miarę dostępności zajętego terenu pod 
PSZOK, rozważy się możliwość zlokalizowania takiego punktu na terenie PSZOK. 

W ocenie NIK, przedstawione przez Wójta działania Gminy nie zapewniły realizacji 
zadań przewidzianych dla Gminy w WPGO. Celem powstania lokalnej platformy jest 
bowiem rozwijanie świadomości potrzeby zmniejszenia wytwarzania odpadów przez 
lokalną społeczność, m.in. poprzez wymianę poglądów i doświadczeń 
w ograniczaniu stosowania plastikowych jednorazowych opakowań na rzecz 
opakowań wielokrotnego użytku i biodegradowalnych może przyczynić się do 
ograniczenia powstawania odpadów z plastiku, czego stosowane przez Gminę 
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rozwiązania (zakładka pod nazwą „ustawa śmieciowa”) nie zapewniają. Natomiast 
utworzenie punktu napraw, będącego elementem promowania i wspierania budowy 
sieci napraw i ponownego użycia odpadów komunalnych nie powinno być 
uzależnione od zgłaszania potrzeb przez mieszkańców Gminy. Zdaniem NIK 
ww. nieprawidłowości nie miały istotnego wpływu na skuteczność gospodarki 
odpadami komunalnymi w Gminie. 

 (akta kontroli str. 91-93, 612, 614) 

 

NIK ocenia pozytywnie działania kontrolowanej jednostki w badanym obszarze.  

 

2. Działania informacyjne w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami oraz zachęcające do 
ograniczania wytwarzania odpadów z tworzyw 
sztucznych 

2.1 Działania informacyjne, polegające m.in. na prelekcjach edukacyjnych na temat 
właściwej segregacji odpadów podczas zajęć lekcyjnych lub też festynów z okazji 
Dnia Dziecka, prowadziła firma odbierająca od mieszkańców Gminy odpady 
komunalne. Dodatkowo, firma ta opracowała oraz rozdysponowała 3500 szt. ulotek 
informujących o właściwej segregacji odpadów, które były przekazywane do 
wszystkich zamieszkałych domów na terenie Gminy Godów. 

Działania edukacyjno-informacyjne Gminy w zakresie prawidłowego 
gospodarowania odpadami były prowadzone w latach 2016-2019 głównie w pięciu 
placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę43. W placówkach tych 
przeprowadzono łącznie 48 działań edukacyjnych w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi w tym m.in. zbiórki baterii, zbiórki makulatury, zbiórki elektrośmieci, 
działania edukacyjne na lekcjach wychowawczych o tematyce prawidłowej 
segregacji odpadów, prowadzenie bieżącej segregacji odpadów przez szkoły, 
prowadzenie akcji „Sprzątanie Świata”, przeprowadzanie projektów elekologicznych 
„Nie truj sąsiada”, prelekcje specjalistów na temat segregacji odpadów 
komunalnych, zajęcia świetlicowe dotyczące segregacji sąsiadów, lekcje recyklingu 
prowadzone cyklicznie na lekcjach przyrody, techniki i w klasach I-III, 
przeprowadzenie projektu edukacyjnego „Nie pal śmieci, jeśli kochasz dzieci”, 
prowadzenie konkursów i programów „Z ekologią za pan brat”, „Szanuję siebie 
i innych”, „Szanuję przyrodę”, Szanuję Twoje zdrowie”, ‘Eko-planeta”, „Nie palimy 
śmieci”i inne. Ponadto na stronie internetowej gminy Godów, w zakładce „odpady 
komunalne” zamieszczono informacje m.in. na temat prawidłowego segregowania 
odpadów oraz  regulamin funkcjonowania PSZOK. 

(akta kontroli str. 446, 448-449, 458-461, 618) 

Wójt poinformował, że firmy odbierające od mieszkańców Gminy odpady komunalne 
zamieszczają na workach opisy informujące o rodzajach odpadów, które należy 
w nich umieszczać. Ponadto firmy komunalne dostarczały bezpośrednio do 
nieruchomości zamieszkałych informacje w postaci ulotek opisujących właściwą 
segregację odpadów. „Taki sposób informacji jest stosowany obecnie i był 
stosowany w latach ubiegłych przez poprzednią firmę komunalną wyłonioną 

                                                      
43 Tj. w Zespole Szkolno-Przedszkolnym Łaziska, w Szkole Podstawowej w Gołkowicach, w Szkole 
Podstawowej w Skrybeńsku, w Szkole Podstawowej w Skrzyszowie i w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w 
Godowie. 

OCENA CZĄSTKOWA 

OBSZAR 

Opis stanu 
faktycznego 



 

17 

w drodze przetargu, która przy dystrybucji harmonogramów zamieszczała na 
rewersie niezbędną informacje jak segregować odpady”. 

Wójt stwierdził także, że „Innym sposobem informowania mieszkańców jest 
przekazywanie ważnych informacji w zakresie gospodarki odpadami podczas 
zebrań wiejskich, które odbywają się w I i III kwartale każdego roku”. 

(akta kontroli str. 446)  

2.2 Wskazanym przez Wójta głównym rezultatem przeprowadzanych w szkołach 
działaniami edukacyjnymi w zakresie edukacji ekologicznej, jest niemalejący poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów segregowanych. Wójt 
stwierdził, że „Głównym rezultatem prowadzonych działań jest podniesienie 
świadomości ekologicznej wśród najmłodszych mieszkańców, ponieważ to oni 
często zwracają uwagę starszym osobom jak prawidłowo segregować odpady, 
dlatego też pożądanym działaniem jest stałe uświadamianie dzieciom jak ważna jest 
prawidłowa segregacja odpadów, jak powinno się ją przeprowadzać i jaki ma ona 
skutek ekologiczny i ekonomiczny. Obecnie to najmłodsi mieszkańcy gminy stają się 
głównym motorem działań w zakresie edukacji ekologicznej”. 

Potwierdzeniem skuteczności podejmowanych przez Gminę działań jest malejąca 
w latach 2017-2018 ilość odpadów odebranych i zebranych w przeliczeniu na 
jednego mieszkańca (31 kg w 2017 r. i 28 kg w 2018 r.), przy równoczesnej redukcji 
zebranych odpadów z tzw. dzikich wysypisk, a także wysoka skuteczność 
selektywnej zbiórki odpadów z tworzyw sztucznych wynosząca w latach 2017-2018 
odpowiednio 97,4% oraz 95,7%. Wysoką skuteczność w tym zakresie osiągnięto 
także dla szkła (odpowiednio 67,8% oraz 75,8%), niższą dla papieru i tektury (39,3% 
oraz 14,1%) oraz dla niewielką ale rosnącą dla metalu (odpowiednio 0,0% oraz 
6,2%). Według danych wynikających z ewidencji księgowej, w latach 2017-2019 
Gmina nie poniosła dodatkowych wydatków na działania związane z edukacją 
ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.  

 (akta kontroli str. 446-447, 466, 618) 

2.3 Gmina wyposażyła tereny publiczne oraz placówki gminne i oświatowe w kubły 
na odpady segregowane w kolorach żółtym – dla odpadów z tworzyw sztucznych, 
metali i odpadów wielomateriałowych, zielonym – dla odpadów ze szkła, niebieskim 
– dla odpadów z papieru, brązowym – dla bioodpadów. 

W kubły o poj. 120l wyposażono tereny publiczne jak place zabaw i boiska, 
natomiast w mniejsze pojemniki zostały wyposażone placówki szkolne i publiczne 
budynki gminne. Zakupiono 12 kompletów kubłów o poj 120l i 7 kompletów 
pojemników o pojemności 45l. - łączna wartość zamówienia to 7818 zł. 

(akta kontroli str. 447, 450-457, 618) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej zakresie nie 
stwierdzono nieprawidłowości. 

 

NIK ocenia pozytywnie działania kontrolowanej jednostki w badanym obszarze. 

 

IV. Uwagi i wnioski 
Z uwagi na nieusuwalny charakter nieprawidłowości stwierdzonych w toku kontroli, 
NIK odstępuje od formułowania uwag i wniosków pokontrolnych. 
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V. Pozostałe informacje i pouczenia 
Wystąpienie pokontrolne zostało sporządzone w dwóch egzemplarzach; jeden dla 
kierownika jednostki kontrolowanej, drugi do akt kontroli. 

Zgodnie z art. 54 ustawy o NIK kierownikowi jednostki kontrolowanej przysługuje 
prawo zgłoszenia na piśmie umotywowanych zastrzeżeń do wystąpienia 
pokontrolnego, w terminie 21 dni od dnia jego przekazania. Zastrzeżenia zgłasza się 
do Dyrektora Delegatury NIK w Katowicach. Prawo zgłaszania zastrzeżeń, zgodnie 
z art. 61b ust. 2 ustawy o NIK, nie przysługuje do wystąpienia pokontrolnego 
zmienionego zgodnie z treścią uchwały w sprawie zastrzeżeń. 

 

Katowice, dnia 29 maja 2020 r. 
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Stanisław Tarnowski 
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