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I. Dane identyfikacyjne kontroli 

Numer i tytuł kontroli P/17/091 – Funkcjonowanie Związku Międzygminnego Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej   

Jednostka 

przeprowadzająca 
kontrolę 

Najwyższa Izba Kontroli, Delegatura w Poznaniu 

Kontrolerzy Aneta Karska, główny specjalista kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/16/2017 z 9 stycznia 2017 r. 

Artur Pigłas doradca ekonomiczny, upoważnienie do kontroli nr LPO/15/2017 z 9 
stycznia 2017 r. 

Marek Gutraj, inspektor kontroli państwowej, upoważnienie do kontroli 
nr LPO/21/2017 z 20 stycznia 2017 r.  

Jednostka 
kontrolowana 

Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, 
ul. św. Michała 43, 61-119 Poznań („Związek” lub „ZM GOAP”)  

Kierownik jednostki 

kontrolowanej 
Zarząd Związku (dalej: Zarząd) stanowią: Tomasz Lewandowski - Przewodniczący 
Zarządu oraz Krzysztof Oczkowski i Bartosz Wieliński – Członkowie Zarządu1 

II. Ocena kontrolowanej działalności 

Podejmowane w latach 2013-2016 przez Związek działania doprowadziły 
do zrealizowania zadań organów gmin – uczestników Związku dotyczących 
wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi2. 
Zgromadzenie Związku, wypełniając zadania organu stanowiącego samorządu 
gminnego określiło w drodze aktów prawa miejscowego, obligatoryjne reguły 
i zasady prowadzenia tej gospodarki. Z dniem 1 lipca 2013 r. Związek zapewnił 
odbiór odpadów zarówno z nieruchomości zamieszkałych jak i niezamieszkałych 
oraz stworzył warunki do zagospodarowania tych odpadów w instalacjach 
je przetwarzających. Związek - w sposób adekwatny do posiadanych zasobów 
organizacyjnych, kadrowych oraz informatycznych - podejmował działania na rzecz 
objęcia nowym systemem gospodarki jak największej liczby mieszkańców gmin oraz 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych. Niemniej jednak, dopiero od 2015 r. 
usługi odbioru odpadów komunalnych z całego obszaru objętego działaniem 
Związku świadczyły podmioty wybrane w trybie konkurencyjnym. 
W ocenie NIK prawidłowo wykonywane były zadania gminy związane 
z prowadzeniem rejestru oraz nadzoru nad wykonywaniem działalności regulowanej, 
w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.  

Stwierdzone w toku kontroli nieprawidłowości dotyczyły: 

                                                      
1 W okresie objętym kontrolą skład Zarządu Związku tworzyli: Mirosław Kruszyński, Andrzej Bielerzewski, Przemysław Gonera, 
Tomasz Stellmaszyk (2.04.2012-30.12.2014), Adam Trawiński (2.04.2012-10.10.2014), Marian Szkudlarek (30.12.2014-
30.01.2015), Jakub Jędrzejewski (30.01.2015-21.09.2015), Ewa Jedlikowska (30.01.2015-14.09.2015; 21.09.2015-31.03.2016; 
8.04.2016-30.06.2016), Bogdan Kemnitz (30.01.2015-27.04.2015), Krzysztof Mączkowski (30.01.2015-5.05.2015; 30.10.2015-
31.07.2015), Zbigniew Zastrożny (8.05.2015-14.09.2015), Arkadiusz Stasica (21.09.2015-31.07.2016), Szymon Matysek 
(8.04.2016-31.07.2016). 
2 Najwyższa Izba Kontroli stosuje 3-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna mimo stwierdzonych nieprawidłowości, 
negatywna. Jeżeli sformułowanie oceny ogólnej według proponowanej skali byłoby nadmiernie utrudnione, albo taka ocena nie 
dawałaby prawdziwego obrazu funkcjonowania kontrolowanej jednostki w zakresie objętym kontrolą, stosuje się ocenę 
opisową, bądź uzupełnia ocenę ogólną o dodatkowe objaśnienie. 
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− nieprzeprowadzenia przetargów na wybór dziewięciu wykonawców 
odbierających oraz odbierających i zagospodarowujących odpady komunalne 
w latach 2013-2014, 

− zlecenia w latach 2013-2015, realizacji usług zagospodarowania 
niesegregowanych odpadów komunalnych podmiotom prowadzącym instalacje 
zastępcze (składowiska), zamiast kierowania tych odpadów do Regionalnej 
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych, 

− nieterminowego podjęcia przez Zgromadzenie Związku w 2013 r. uchwał 
niezbędnych do wdrożenia systemu gospodarowania odpadami,  

− przekroczenia w 2014 r. dopuszczalnego poziomu mas odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania, 

− niezgodnego z postanowieniami umownymi przekazania wykonawcy usługi 
zagospodarowania odpadów wynagrodzenia za niedostarczone odpady, 
w wysokości 286,1 tys. zł netto.  

III. Opis ustalonego stanu faktycznego 

1. Utworzenie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

1.1. Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw3 na gminy nałożony został 
obowiązek zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. W drodze uchwały, gminy 
mogły także postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne. Wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
winno było nastąpić nie później niż 1 lipca 2013 r., przy czym uchwały organizujące 
ten system powinny zostać podjęte przez Zgromadzenie Związku do 1 stycznia 
2013 r. 
Prace nad wyborem rozwiązań w nowym systemie gospodarowania odpadami 
podjął Zarząd Związku, powołany w kwietniu 2012 r. Warunkiem niezbędnym do 
prowadzenia przez Związek działań ważnych w świetle prawa było dostosowanie 
statutu do wymagań znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Zgromadzenie Związku podjęło uchwały zmieniające statut w dniu: 10 
września 2012 r.4 oraz 3 grudnia 2012 r5. Jego ogłoszenie uniemożliwiły 
zastrzeżenia do części regulacji statutowych zgłoszone w styczniu 2013 r. przez 
Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji. Po wprowadzeniu kolejnych zmian, statut 
został ogłoszony 19 lutego 2013 r.6, a Związek mógł przystąpić do podjęcia uchwał 
niezbędnych do wdrożenia nowego systemu gospodarowania odpadami. 
Zgromadzenie Związku na posiedzeniu w dniu 12 marca 2013 r., przyjęło (z mocą 
obowiązującą od 1 lipca 2013 r.) następujące uchwały: 
- nr VI/28/2013 w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych, od 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają 
odpady komunalne (opublikowana 9 kwietnia 2013 r.);  
- nr VI/29/2013 w sprawie podziału obszaru Związku na 23 sektory odbioru odpadów 
komunalnych (opublikowana 10 kwietnia 2013 r.); 

                                                      
3 Dz. U. Nr 152, poz. 897, ze zm., dalej: „ustawa o zmianie ucpg” lub „ustawa o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach”. 
4 Uchwała Zgromadzenia Związku nr III/16/2012. 
5 Uchwała Zgromadzenia Związku nr IV/187/2012. 
6 Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 1701. 
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- nr VI/30/2013 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku 
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi (opublikowana 9 kwietnia 
2013 r.); 
- nr VI/31/2013 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki za pojemnik 
określonej pojemności (opublikowana 8 kwietnia 2013 r.); 
- nr VI/32/2013 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opublikowana 8 kwietnia 2013 r.); 
- nr VI/33/2013 w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (opublikowana 10 
kwietnia 2013 r.); wzór deklaracji został zmieniony uchwałą nr VII/39/2013 z dnia 28 
marca 2013 r. (opublikowaną 15 kwietnia 2013 r.), co uzasadniono dokonaniem 
wnikliwej analizy przepisów; 
- nr VI/34/2013 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczaną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (opublikowana 9 
kwietnia 2013 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 1958-2101) 

1.2. Przyjęty wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zawierał objaśnienia dotyczące sposobu jej wypełnienia oraz 
pouczenie, że deklaracja stanowi podstawę do wystawienia tytułu wykonawczego. 
Termin do składania pierwszej deklaracji upływał w dniu 3 czerwca 2013 r. 
Deklarację należało wysłać pocztą na adres Biura Związku lub złożyć w Delegaturze 
albo w Biurze Związku.  
W dniu 20 maja 2013 r. Zgromadzenie Związku przyjęło uchwałę w sprawie 
określenia warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej7. Wniosek z podpisem kwalifikowanym w sprawie opublikowania wzoru 
formularza deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
skierowany został do Centralnego Repozytorium Wzorów Dokumentów 
Elektronicznych Ministerstwa Cyfryzacji w dniu 8 września 2016 r. 22 grudnia 2016 r. 
wzór deklaracji został opublikowany przez CRWDE (prowadzono dalsze prace 
zmierzające do wdrożenia formularza deklaracji w ramach platformy ePUAP). 

(dowód: akta kontroli str. 1978-2016, 2092-2101, 2346-2347) 

1.3. W latach 2014-2016, w ramach systemu odbierania odpadów komunalnych 
przez GOAP, z terenu nieruchomości położonych na terenie Gmin uczestników 
Związku odebrano: 
− niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (kod: 20 03 01) w ilości 
220,9 tys. Mg w 2014r., 204,6 tys. Mg w 2015 r. oraz 211,5 tys. Mg w 2016 r.8,  
− odpady zbierane selektywnie (cztery frakcje tj. papier i makulatura, tworzywa 
sztuczne, szkło, metale) w ilości: 31,5 tys. Mg w 2014 r., 32,2 tys. Mg w 2015 r. oraz 
33,7 tys. Mg w 2016 r., 
− odpady ulegające biodegradacji w ilości: 11,6 tys. Mg w 2014 r., 17,3 tys. Mg 
w 2015 r. oraz 24,4 tys. Mg w 2016 r., 
− odpady problemowe (w tym odpady wielkogabarytowe, choinki, zużyte 
urządzenia elektryczne i elektroniczne, opony) w ilości: 0,5 tys. Mg w 2014 r. 
i w 2015 r. oraz 1,4 tys. Mg w 2016 r. 

                                                      
7 Uchwała nr VIII/43/2013. 
8 Według danych na dzień 22 lutego 2017 r.  
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Dodatkowo, stacjonarne punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
(PSZOK) przyjęły: w 2014 r. 4,3 tys. Mg odpadów, w 2015 r. 9,2 tys. Mg odpadów, 
oraz 3 tys. Mg odpadów w 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 495-508, 783-787) 

1.4. Zarząd Związku, uchwałą z 15 kwietnia 2013 r.9 zdecydował o udzieleniu 
zamówienia publicznego na usługi zagospodarowania odpadów z podmiotem 
prowadzącym regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych 
(RIPOK). W uzasadnieniu, Zarząd wskazał, że instalacja prowadzona przez Spółkę 
była w chwili podejmowania uchwały jedyną instalacją o statusie RIPOK 
w rozumieniu art. 35 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach10 dla 
Regionu II województwa wielkopolskiego. Wykonując postanowienia Zarządu, 
Związek zawarł w dniu 19 kwietnia 2013 r. umowę ze spółką prowadzącą RIPOK. 
Na jej mocy zlecono Spółce zagospodarowanie zmieszanych odpadów 
komunalnych oraz odpadów zielonych zebranych z terenu gmin uczestników 
Związku.  

(dowód: akta kontroli str. 525-530, 1049-1188) 

Poza ww. umową Związek, w latach 2013-2016, zawarł umowy w sprawie 
zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych z podmiotami 
prowadzącymi instalacje, które zgodnie z postanowieniami Planu gospodarki 
odpadami dla województwa wielkopolskiego na lata 2012-2017 (dalej: WPGO), 
posiadały status instalacji zastępczych. Umowy te zawarto z podmiotami 
prowadzącymi instalacje będące: 

- składowiskami odpadów – umowy z 2013 r. w sprawie zagospodarowania 
odpadów na lata 2013-2014 (3 umowy) i 2013-2015 (1 umowa), 

- sortowniami odpadów – umowy z 2016 r. w sprawie zagospodarowania odpadów 
w okresie styczeń-marzec 2016 r. 

(dowód: akta kontroli str. 525-530) 

1.5. W okresie objętym kontrolą Związek osiągnął następujące poziomy recyklingu 
i przygotowania do ponownego użycia nw. frakcji odpadów: 
- papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości: 28,1 % w 2013 r., 31,6% 
w 2014 r., 39,8% w 2015 r. i 41,9 % w 2016 r. wobec wymaganych w tym okresie 
poziomów od 12 % (2013 r.) do 18 % (2016 r.)11,   
- odpady budowlane i rozbiórkowe w wysokości: 82,7% w 2013 r., 85,3% w 2014 r. 
81,6% w 2015 r. oraz 91,6% w 2016 r., wobec wymaganych w tym okresie 
poziomów od 36 % (2013 r.) do 42 % (2016 r.)12. 

W latach 2013-2016 osiągnięty przez Związek poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania wyniósł 
odpowiednio: 46,9% w 2013 r., 74,77% w 2014 r., 40,6% w 2015 r. i 0% w 2016 r., 
wobec dopuszczalnego poziomu wynoszącego maksymalnie 50% (art. 3c ust. 1 pkt 
1 ucpg).  

(dowód: akta kontroli str. 703-795, 1816-1821) 

                                                      
9 Uchwała Nr XLI/105/2013 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 15 
kwietnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej 
ręki na usługi zagospodarowania odpadów oraz prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
10 Dz. U. z 2016 poz.1987, ze zm. – dalej: ustawa o odpadach. 
11 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 2167). 
12 Tamże. 
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W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej obszarze 
stwierdzono następujące nieprawidłowości:  

1. Art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw stanowił, 
że odpowiednie uchwały organizujące system gospodarowania odpadami 
komunalnymi powinny być podjęte w terminie do 1 stycznia 2013 r. Zgromadzenie 
Związku nie wywiązało się w terminie z tego obowiązku, gdyż uchwały takie podjęte 
zostały dopiero w dniu 12 marca 2013 r. Przyczyną tego była przedłużająca się 
procedura rejestracji statutu Związku. Wskutek tego okres od dnia opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego uchwały w sprawie wzoru 
deklaracji, którą właściciele nieruchomości mieli obowiązek złożyć (15 kwietnia 
2013 r.), do wyznaczonego w uchwale Zgromadzenia terminu jej złożenia wynosił 
jedynie 49 dni. Złożone do tego czasu deklaracje obejmowały zaledwie 53% 
mieszkańców gmin tworzących Związek (w stosunku do danych o liczbie 
mieszkańców publikowanych przez GUS). Do 1 lipca 2013 r. złożono deklaracje 
obejmujące 81% mieszkańców.  

 (dowód: akta kontroli str. 1958-2101, 2264-2265) 

Przewodniczący oraz członkowie Zarządu Związku w latach 2013-2014 wskazali, że 
nieterminowe podjęcie przez Zgromadzenie uchwał wymaganych znowelizowaną 
ucpg, było spowodowane koniecznością dostosowania statutu do wymagań 
prawnych. Były Przewodniczący Zarządu Związku w latach 2013-2014, Mirosław 
Kruszyński podał ponadto, że w ocenie Zarządu i Zgromadzenia Związku, zapisy 
Statutu Związku były wystarczające do prowadzenia tej działalności w trybie nowej 
ustawy (nie było konieczności jego zmiany). Wskazał, że w 2012 r. Związek 
prowadził czynności i analizy mające na celu wdrożenie zapisów nowej ustawy, 
a dopiero na etapie opiniowania projektu budżetu Związku na rok 2013. Regionalna 
Izba Obrachunkowa zakwestionowała statutowe kompetencje Związku. W opinii 
byłego Przewodniczącego, Zarząd podjął natychmiastowe działania na rzecz zmiany 
statutu Związku. 

(dowód: akta kontroli str. 1902-1946) 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wydał w dniu 29 
listopada 2012 r. negatywną opinię w sprawie projektu budżetu Związku na 2013 r. 
Zgodnie z tą opinią, brak było m.in. podstaw prawnych do planowania w projekcie 
budżetu Związku dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami (w opinii 
RIO, szczegółowy zakres przekazanych Związkowi obowiązków powinien być ujęty 
w Statucie Związku).  

(dowód: akta kontroli str. 1898-1901) 

2. Zarząd Związku, uchwałami z dnia 18 kwietnia 2013 r.13, postanowił 
o przeprowadzeniu w trybie zamówienia z wolnej ręki postępowań o udzielenie 
zamówienia publicznego na usługi zagospodarowania zmieszanych odpadów 
komunalnych z terenu Związku. Postępowania te miały dotyczyć czterech 
podmiotów prowadzących instalacje będące składowiskami odpadów. Uchwałami 
z dnia 13 maja 2013 r.14 Zarząd zatwierdził projekty umów na zagospodarowanie 
                                                      
13 Uchwały nr Nr XLI/107/2013, XLI/108/2013, XLI/109/2013, XLI/110/2013 
14 Uchwała Nr XLVI/114/2013 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 13 
maja 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu umowy na zagospodarowanie odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z 
o.o. z siedzibą w Buku. Uchwała Nr XLVI/115/2013 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji 
Poznańskiej” z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu umowy na zagospodarowanie odpadów przez ALTRANS sp. 
z o.o. z siedzibą w Białęgach. Uchwała Nr XLVI/116/2013 Zarządu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu umowy na zagospodarowanie odpadów przez 
Zakład Komunalny w Pobiedziskach Sp. z o.o. z siedzibą w Pobiedziskach. Uchwała Nr XLVI/117/2013 Zarządu Związku 
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nieprawidłowości 



 

7 

 

odpadów przez cztery instalacje, wskazane w planie gospodarki odpadami dla 
Województwa Wielkopolskiego jako instalacje zastępcze dla Regionu II. W dniach 
15 i 16 maja 2013 r. Związek zawarł umowy w sprawie zagospodarowania 
zmieszanych odpadów komunalnych z podmiotami prowadzącymi:  
- składowisko odpadów komunalnych w Borówku, w gm. Pobiedziska - umowa 
w sprawie zagospodarowania 7.000 Mg zmieszanych odpadów komunalnych 
rocznie,  
- składowisko odpadów w Wysoczce, w gm. Buk - umowa na zagospodarowanie 
zmieszanych odpadów w ilości: 4.437 Mg/rok (w latach 2013-2014 łącznie 
6.700Mg), oraz 6.000 Mg/rok (od 2015 r.). 
- składowisko odpadów komunalnych w Rabowicach, w gm. Swarzędz – umowa na 
zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 20.000 Mg/rok.  
Umowy te zawarto na okres do pierwszego dnia dostępności ITPOK lub do 
wyczerpania pojemności instalacji zastępczych. 

Ponadto, w dniu 23 maja 2013 r. Zarząd Związku zawarł umowę z podmiotem 
prowadzącym składowisko odpadów komunalnych w Białęgach w gm. Murowana 
Goślina na zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 8.000 
Mg do 31 grudnia 2014 r.) oraz 1.000 Mg/miesiąc w okresie do 31 lipca 2015 r. 
Umowa została zawarta na okres do 31 lipca 2015 r. lub do wyczerpania pojemności 
instalacji zastępczej. 

(dowód: akta kontroli str. 525, 531-575) 

Zgodnie z art. 6d ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach15, już na etapie przygotowania specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia dla przetargu na odbiór odpadów komunalnych, organ 
wykonawczy gminy wskazuje regionalną instalację do przetwarzania odpadów 
komunalnych, do których podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, jest obowiązany przekazać odebrane odpady. Ponadto, art. 9e ust. 1 
pkt 2 ucpg stanowi, że podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli 
nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych do RIPOK. Art. 9l ust. 2 ucpg, 
w brzmieniu obowiązującym w 2013 r. stanowił ponadto, że w przypadku 
wystąpienia awarii RIPOK, uniemożliwiającej odbieranie zmieszanych odpadów 
komunalnych, odpady te przekazuje się do instalacji przewidzianych do zastępczej 
obsługi tego regionu (wskazanych w uchwale w sprawie wykonania wojewódzkiego 
planu gospodarki odpadami). Zgodnie z obowiązującą hierarchią postępowania 
z odpadami, określoną w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, 
odpady w pierwszej kolejności powinny być poddawane procesom odzysku (zamiast 
procesowi składowania).  

W wyniku kontroli przeprowadzonej w Związku w 2013 r., Wielkopolski Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu (dalej: Inspektor Wojewódzki lub 
WWIOŚ) wydał w dniu 19 grudnia 2013 r. zarządzenie, w którym wskazał na 
konieczność przestrzegania obowiązku przekazywania m.in. odebranych 
zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnych instalacji do przetwarzania 
odpadów komunalnych.  

(dowód: akta kontroli str. 491-494) 

                                                                                                                                       
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 13 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia projektu 
umowy na zagospodarowanie odpadów przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Swarzędzu. Uchwały zostały podjęte w 
składzie: Mirosław Kruszyński – Przewodniczący Zarządu Związku, Adam Trawiński- Zastępca Przewodniczącego Zarządu 
Związku, Tomasz Stellmaszyk – Członek Zarządu, Andrzej Bielerzewski – Członek Zarządu. 
15 Dz. U. z 2016 r. poz. 250, ze zm. – dalej: ucpg. 
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Związek złożył na to zarządzenie pokontrolne skargę, która została oddalona przez 
Wojewódzki Sąd Administracyjny. Naczelny Sąd Administracyjny, wyrokiem z dnia 
12 października 2016 r., oddalił skargę kasacyjną Związku od wyroku WSA, 
wskazując, że z regulacji określonych w art. 9e ust. 1 pkt 2 upcg oraz 38 ust. 2 pkt 2 
ustawy o odpadach wynika, iż zasadą jest przekazywanie określonych w tych 
przepisach rodzajów odpadów do RIPOK, która to instalacja została obciążona 
obowiązkiem przyjmowania odpadów z określonego terenu, w którym ma działać. 
Sąd stwierdził ponadto, że jedynie awaria, nieistnienie lub niewyznaczenie RIPOK 
na danym terenie lub wystąpienie innych przyczyn, z powodu których instalacja 
regionalna nie może przyjmować odpadów uzasadnia przekazywanie tych odpadów 
do instalacji zastępczych. Tym samym, w oparciu o materiał dowodowy nie można 
było stwierdzić, że w analizowanym przez WWIOŚ w Poznaniu okresie, RIPOK 
odmówiła przyjęcia zmieszanych odpadów komunalnych skierowanych tam przez 
podmioty odbierające zmieszane odpady komunalne zgodnie z umową z GOAP. 
W ocenie Sądu, Inspektor Wojewódzki, na podstawie przeprowadzonej kontroli 
postąpił prawidłowo wydając zarządzenie pokontrolne nakazujące kierowanie 
skarżącemu odpadów do RIPOK, zamiast wprost do instalacji zastępczych. 

(dowód: akta kontroli str. 509-524) 

Skutkiem niewykonania zarządzenia WWIOŚ, zgodnie z postanowieniami umów 
zawartych przez Związek w latach 2013-2015, procesowi składowania (proces D5) 
poddano zmieszane odpady komunalne o łącznej masie 93,1 tys. Mg (20,0 tys. Mg 
w 2013 r., 40,3 tys. Mg w 2014 r. i 32,8 tys. Mg w 2015 r.). 

(dowód: akta kontroli str. 1573-1577) 

Przewodniczący oraz członkowie Zarządu Związku pełniący te funkcje w latach 
2013-2014 wskazali, że w momencie zlecania ww. usług, RIPOK posiadała 
ograniczone możliwości przerobu odpadów, które nie umożliwiały przyjęcia całego 
wolumenu odpadów wytworzonych na terenie gmin-uczestników Związku. Ponadto 
podali, że instalacje zastępcze stanowiły efekt inwestycji gminnych poniesionych ze 
środków publicznych. W przypadku niezapewnienia strumienia odpadów tym 
instalacjom, w ocenie składających zeznania, efekt wcześniejszych inwestycji 
gminnych zostałby zniweczony. Składowiska te posiadały obowiązujące decyzje 
pozwalające na składowanie odpadów, a także czynne kwatery, które po ich 
zapełnieniu wymagały przeprowadzenia procesów rekultywacji terenu. Według 
składających zeznania, przyjęcie rozwiązań w których odpady byłyby 
transportowane z gmin ościennych do Poznania (do wyznaczonych sortowni) 
a następnie przewożone na składowisko w Suchym Lesie (lub w przypadku 
zapełnienia jego kwater na składowiska gminne), spowodowałoby znaczny wzrost 
kosztów zagospodarowania tych odpadów, obciążenie lokalnej infrastruktury 
drogowej i zwiększenie uciążliwości z tym związanych (m.in. emisję hałasu i spalin). 
Przewodniczący i Członkowie Zarządu podkreślili, że mieszkańcy gmin dokonywali 
selektywnej zbiórki odpadów (tzw. sortowanie u źródła), a do instalacji kierowane 
były pozostałości z tego procesu (odpady zmieszane). 

(dowód: akta kontroli str. 1902-1946) 

NIK negatywnie ocenia pod względem gospodarności to, że na 
 skutek przyjętego sposobu zagospodarowania odpadów Związek wydatkował 
dodatkowo 358,4 tys. zł netto. W 2014 r. Związek wypłacił podmiotowi 
prowadzącemu RIPOK, opłatę za „różnicę w ilości dostarczonych odpadów” za rok 
2013. Opłata ta wynikała z dostarczenia do RIPOK mniejszej ilości odpadów od 
zadeklarowanej w umowie (tj. mniej o 11.826,594 Mg odpadów według stawki 64,80 
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zł/Mg), w sytuacji, gdy wytworzone na terenie gmin – uczestników Związku odpady 
kierowane były do instalacji zastępczych. 

(dowód: akta kontroli str. 1052-1089, 1280, 1285-1286) 

3. Stosownie do postanowień art. 3c ust. 1 ucpg w związku z rozporządzeniem 
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 odpadów16, gminy były 
obowiązane ograniczyć masę przekazywanych do składowania odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji. W latach 2013-2014, dopuszczalny poziom 
przekazywanej do składowania masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r., wynosił 
50%. W 2014 r. osiągnięty przez Związek poziom ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji wyniósł 74,77%. 

 (dowód: akta kontroli str. 730-733) 

Decyzją z dnia 31 marca 2017 r. Inspektor Wojewódzki nałożył na Związek karę 
pieniężną17 w wysokości 3.122,6 tys. zł za nieosiągnięcie poziomu ograniczenia 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania 
w 2014 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1851-1856) 

W dniach 23 lutego i 8 marca 2017 r., po uzyskaniu uprzednio informacji 
o wszczęciu18 postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia kary 
pieniężnej, Związek wystąpił do WWIOŚ w Poznaniu o zawieszenie zapłaty kary, 
argumentując, że od roku 2014 r. wdrażane są działania naprawcze, które od 
2015 r. skutecznie zmniejszają poziom odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji. Według stanowiska Związku, działania te obejmowały m.in.: 
- prowadzenie działań edukacyjnych skierowanych do właścicieli nieruchomości 
położonych na terenie gmin uczestników Związku, 
- zmianę umowy ze Spółką prowadzącą RIPOK (30 listopada 2015 r.) oraz zawarcie 
umów z podmiotami prowadzącymi sortownie odpadów, na mocy których 
niesegregowane odpady komunalne ze wszystkich sektorów Związku poddawane 
były procesowi sortowania, 
 - uszczelnienie systemu gospodarki odpadami komunalnymi poprzez prowadzenie 
stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
- przekierowanie w 2016 r. odpadów do Instalacji Termicznego Przekształcania 
Odpadów Komunalnych. 

 (dowód: akta kontroli str. 1549-1572) 

W ocenie NIK, do powstania ww. nieprawidłowości częściowo przyczynił się fakt, że 
stosownie do postanowień umowy zawartej ze Spółką prowadzącą RIPOK, 
w okresie od lipca 2013 r. do grudnia 2015 r.19, bezpośrednio do składowania 
kierowano niesegregowane odpady komunalne (o kodzie 20 03 01) pochodzące 
z sektora XIII – gm. Oborniki, a także w okresie lipiec-sierpień 2015 r. dodatkowo 
z sektorów XV-XVI (gm. Murowana Goślina) i XVII-XVIII (gm. Czerwonak)20. 
W ww. okresie składowaniu poddano łącznie 22,7 tys. Mg niesegregowanych 
odpadów komunalnych. W ocenie NIK, taki sposób postępowania z odpadami 
naruszał określoną w art. 17 ustawy o odpadach, hierarchię postępowania 
                                                      
16 Dz. U. z 2012 r. poz. 676. 
17 Według stanu na dzień zakończenia czynności kontrolnych NIK, decyzja ta nie była ostateczna.  
18 W trybie przewidzianym w art. 9z ust. 2 pkt 2 w zw. z art. 9zb ust. 2 ucpg. 
19 Na mocy aneksu nr 2 z 28 czerwca 2013 r. 
20 Zgodnie z aneksem nr 14 z 15 lipca 2015 r. 
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z odpadami, a także był niezgodny z art. 105 ust. 1 ustawy o odpadach. Przepis ten 
stanowi bowiem, że odpady, przed umieszczeniem na składowisku odpadów 
poddaje się procesowi przekształcenia fizycznego, chemicznego, termicznego lub 
biologicznego, włącznie z segregacją, w celu ograniczenia zagrożenia dla życia 
i zdrowia ludzi lub dla środowiska oraz ograniczenia ilości lub objętości 
składowanych odpadów, a także ułatwienia postępowania z nimi lub prowadzenia 
odzysku. 

Przewodniczący i Członek Zarządu Związku, pełniący te funkcje w latach 2013-2014 
wskazali, że transportowanie odpadów z gminy Oborniki do Poznania (do 
wyznaczonych sortowni) spowodowałoby znaczny wzrost kosztów 
zagospodarowania tych odpadów, obciążenie lokalnej infrastruktury drogowej 
i zwiększenie uciążliwości z tym związanych. Ponadto podali, że mieszkańcy gminy 
dokonywali selektywnej zbiórki odpadów. 

 (dowód: akta kontroli str. 1906, 1926) 

Z analiz stanu gospodarki odpadami komunalnymi sporządzonych przez Związek za 
lata 2013-2015 wynika jednak, że nie wszyscy właściciele nieruchomości 
położonych na terenie gmin uczestników Związku deklarowali prowadzenie 
selektywnej zbiórki odpadów. Przykładowo, w 2013 r. 6% właścicieli nieruchomości 
położonych w gminie Oborniki, deklarowało nieselektywne zbieranie odpadów. 
W latach 2014 - 2015 było to odpowiednio 7% i 4% właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych oraz 47% i 45% nieruchomości niezamieszkałych.   

 (dowód: akta kontroli str. 1105-1106, 1168-1177, 2106-2263) 

NIK zwraca przy tym uwagę, że w umowie na zagospodarowanie odpadów 
komunalnych, Związek nie wymagał od Spółki prowadzącej RIPOK 
zagospodarowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania odpadów w sposób inny aniżeli poprzez przekazanie ich do 
składowania w RIPOK. W 2014 r. składowaniu poddano 102,7 tys. Mg odpadów 
powstałych po mechaniczno-biologicznym przetworzeniu zmieszanych odpadów 
komunalnych (o kodzie 19 12 12) uzyskując poziom ograniczenia odpadów 
biodegradowalnych podlegających składowaniu w wys. 74,78%. W 2015 r., Spółka 
prowadząca RIPOK poinformowała Związek o wyczerpywaniu się pojemności 
eksploatowanej kwatery, co spowodowało ogłoszenie przez nią przetargu na 
zagospodarowanie odpadów o kodzie 19 12 12. Na skutek takiego sposobu 
zagospodarowania odpadów, w 2015 r. masa odpadów poddanych składowaniu 
została zredukowana do 39,8 tys. Mg, co pozwoliło na osiągnięcie wskaźnika 
ograniczenia składowanych mas odpadów ulegających biodegradacji poniżej 50% 
(40,6%). 

    (dowód: akta kontroli str. 574, 732-733, 1052-1188) 

1. W toku kontroli stwierdzono, że w strukturze organizacyjnej Biura, dopiero 
1 lutego 2014 r. Zarząd dokonał istotnych zmian, które umożliwiły rozpoczęcie lub 
zintensyfikowanie działań Związku w zakresie aktualizacji bazy danych właścicieli 
nieruchomości, wydawania decyzji ustalających wysokość opłaty, podejmowania 
działań windykacyjnych oraz prowadzenia czynności kontrolnych. Zmiany te 
polegały m.in. na wyodrębnieniu Działu Opłat i Działu Egzekucji. Dział Księgowości 
podzielono na: Oddział Księgowości Budżetowej i Oddział Księgowości Podatkowej, 
a ponadto utworzono Oddziału Kontroli (wchodzący w skład Działu Gospodarki 
Komunalnej, wcześniej te zadania należały do Działu Monitoringu i Kontroli). 
Zgodnie z kolejnymi zmianami organizacyjnymi, z dniem 27 marca 2015 r. Oddział 

Uwagi dotyczące 
kontrolowanej 

działalności  
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Kontroli wszedł w skład Działu Administracji i Kontroli, a od 30 lipca 2015 r. 
utworzono odrębny Dział Obsługi Klienta i Kontroli.  

 (dowód: akta kontroli str. 2928-2938) 

2. W lipcu 2013 r., w okresie wdrażania nowego systemu gospodarki odpadami, 
w Biurze Związku, na podstawie umów o pracę, zatrudniano 34 osoby. W styczniu 
2014 r. zatrudnienie w tym trybie kształtowało się na poziomie 60 etatów, 
a w grudniu tego roku wynosiło 97 etatów. W latach 2015-2016 zatrudnienie 
utrzymywało się na poziomie 80-98 etatów.  

Jednocześnie, w latach 2013-2015, Związek zatrudniał osoby fizyczne na podstawie 
umów cywilnoprawnych. W 2013 r. zawarto 423 umowy zlecenia, w 2014 r. - 306, 
a w 2015 r. – 52 takie umowy. Najwyższy poziom zatrudnienia na podstawie umów 
cywilnoprawnych wystąpił w lipcu 2013 r. (131 osób).  

Osoby zatrudnione na podstawie umów zlecenia wykonywały czynności związane 
z działalnością Związku, m.in. z: wprowadzaniem deklaracji o wysokości opłaty do 
systemu informatycznego, elektroniczną archiwizacją deklaracji i podejmowaniem 
czynności sprawdzających w tym zakresie (umowy zawarto na okres maj – grudzień 
2013 r. i styczeń – grudzień 2014 r.), bieżącą obsługą korespondencji, w tym poczty 
elektronicznej i prowadzeniem kalendarza zadań i działań Biura (lipiec – wrzesień 
2013), księgowaniem wpłat z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i ich weryfikacją (maj – sierpień 2013 r., luty – październik 2014), 
obsługą i nadzorem nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi w tzw. 
okresie przejściowym (sierpień – październik 2013 r.), obsługą Biura Obsługi Klienta 
(wrzesień – grudzień 2013 r., styczeń – grudzień 2014 r.). 

NIK zwraca uwagę na to, że zgodnie z dyspozycją art. 4 ustawy z dnia 21 listopada 
2008 r. o pracownikach samorządowych21, pracownicy samorządowi są zatrudniani 
na podstawie wyboru, powołania lub umowy o pracę. 

W lutym 2015 r. Zarząd podjął decyzję o rozwiązaniu umów zlecenia ze względu na 
konieczność obniżenia kosztów funkcjonowania Związku. W latach 2013-2015 
wydatkowano na ten cel odpowiednio: 936.188,22 zł, 891.036,96 zł i 138.215,40 zł. 

 (dowód: akta kontroli str. 2941-2974) 

Związek nie został należycie przygotowany do wdrożenia systemu gospodarowania 
odpadami obowiązującego w kształcie i terminie wymaganym przez znowelizowaną 
ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zorganizowany system 
zagospodarowania odpadów nie odpowiadał w pełni wymogom ustawowym 
i w 2014 r. skutkował znacznym przekroczeniem dopuszczalnego poziomu mas 
odpadów ulegających biodegradacji przeznaczanych do składowania. Działania 
podejmowane w kolejnych miesiącach funkcjonowania Związku, a także wdrożenie 
rozwiązań zainicjowanych w 2013 r. przyczyniły się do poprawy sprawności 
działania Związku. 

2. Obejmowanie systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości położonych na terenie 
działania Związku oraz windykacja należności od tych osób  

2.1. W celu objęcia (od 1 lipca 2013 r.) właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych organizowanym systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi, utworzono bazę danych, w oparciu o informacje zawarte 

                                                      
21 Dz. U. z 2016 poz. 902, ze zm. 

Ocena cząstkowa 

Opis stanu 
faktycznego 
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w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
a także informacje przekazywane m.in. przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe 
(informacje o liczbie nieruchomości będących w zasobie danego podmiotu oraz 
liczbie ich mieszkańców). Bazę danych prowadzono w systemie informatycznym. 
Ponadto Związek dysponował bazą MGO (Miejsca Gromadzenia Odpadów), gdzie 
realizowano usługi odbioru odpadów komunalnych przed 1 lipca 2013 r., a także 
punktami adresowymi z bazy meldunkowej, z bazy CEIDG22 i słownikiem 
referencyjnym nazw ulic.  

W wyznaczonym przez Zgromadzenie Związku terminie do złożenia pierwszych 
deklaracji (3 czerwca 2013 r.) wpłynęły 50.332 deklaracje, które obejmowały 
390.535 mieszkańców. Stanowiło to 53% mieszkańców wg danych GUS. Do dnia, 
od którego nowy system powinien zostać wdrożony (1 lipca 2013 r.) złożono 72.207 
deklaracji, obejmujących 601.092 osoby (81% mieszkańców).  

Na koniec 2013 r. systemem objętych było 93% mieszkańców (wg danych GUS), 
tj. 692.611, na koniec 2014 r. 94,5% mieszkańców (686.06523), na koniec 2015 r. 
94,8% (686.768) i na koniec 2016 r. 94,7% (686.476).  

Z przebiegu posiedzeń organów Związku wynika, że stosowana metoda naliczania 
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (gdzie wysokość stawki 
uzależniona jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość) powodowała 
trudności w zakresie weryfikacji danych. Na posiedzeniach Zarządu i Zgromadzenia 
wskazywano m.in., że „(…) poważny problem w Poznaniu stanowi liczba studentów, 
którzy nie zostali objęci systemem (…)”, „do kalkulacji stawki przyjęto ryzyko 
nieuwzględnienia w systemie studentów (ok. 22 000 osób).  

Zestawienie liczby osób ujętych w bazie danych Związku w odniesieniu do danych 
GUS oraz danych meldunkowych, według stanu na styczeń 2017 r., wskazuje że 
baza Związku nie obejmuje ok. 40 tys. mieszkańców gmin-uczestników Związku 
(w tym 24 tys. mieszkańców Poznania). W porównaniu z bazą meldunkową, w bazie 
Związku zaewidencjonowanych jest o 5.300 więcej mieszkańców gmin (w Poznaniu 
o 16.506).  

(dowód: akta kontroli str. 1979, 2264-2274, 3611, 3628-3629) 

Od 2014 r. Związek zintensyfikował działania w celu weryfikacji i aktualizacji bazy 
danych właścicieli nieruchomości i liczby mieszkańców. Do właścicieli 
nieruchomości kierowane były wezwania do złożenia pierwszych deklaracji lub 
korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Były one wynikiem weryfikacji: 
- listy MGO24 sprzed 1 lipca 2013 r. oraz bazy danych EGiB25 miasta Poznania 
(marzec – listopad 2014 r.); 
- danych raportów firm realizujących usługi odbioru odpadów komunalnych na 
terenie Związku na nieruchomościach zamieszkałych (sierpień – listopad 2014 r.); 
- danych raportów firm realizujących usługi odbioru odpadów komunalnych na 
terenie Związku na nieruchomościach niezamieszkałych dotyczące przedsiębiorstw, 
centrów handlowych, hoteli, pensjonatów, restauracji, przedszkoli, szkół, cmentarzy 
i parków (wrzesień – październik 2014 r.); 
- danych meldunkowych (maj – wrzesień 2015 r.); 
- danych CEiDG dotyczących nowopowstałych działalności gospodarczych (od 
stycznia 2016 r.); 

                                                      
22 Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. 
23 Od 1 stycznia 2014 r. gmina Suchy Las pozostaje poza Związkiem. 
24 Miejsca Gromadzenia Odpadów. 
25 Ewidencja Gruntów i Budynków 
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- wykazu osób nowo narodzonych (od marca 2016 r.); 
- raportów z wizji lokalnych i kontroli terenowych (realizowanych od 2014 r., 
a w sposób zintensyfikowany od 2015 r.). 

Od 2016 r. Związek kierował także wezwania do złożenia deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwzględnieniem opłaty 
ryczałtowej przez Rodzinne Ogródki Działkowe (ROD).  

Według stanu w dniu prowadzenia kontroli, Związek pozyskuje: dane meldunkowe 
z miasta Poznania i wszystkich gmin wchodzących w skład Związku oraz wykazy 
osób nowo narodzonych i zameldowanych przy poszczególnych punktach 
adresowych (comiesięcznie), dane z CEIDG z wykazem nowopowstałych 
działalności gospodarczych (cotygodniowo), dane z ZGiKM GEOPOZ26 dotyczące 
aktualnego wykazu zmian nazw ulic i numerów porządkowych w Poznaniu (raz na 
kwartał), bazę danych EGiB miasta Poznania, EGiB miasta i gminy Oborniki (raz na 
pół roku). Związek posiada dostęp on-line do bazy danych EGiB powiatu 
poznańskiego. Do weryfikacji baz danych Związek wykorzystuje także raporty firm 
realizujących usługę oraz wyniki wizji i kontroli terenowych pracowników Oddziału 
Kontroli Związku. 

 (dowód: akta kontroli str. 2267-2268) 

W efekcie podejmowanych działań27 wysłano: 
- w 2014 r. - 2.477 wezwań do złożenia pierwszych lub korekt złożonych deklaracji, 
w wyniku których nastąpił wzrost przypisu w skali miesiąca o 37.720,60 zł; 
- w 2015 r. - 19.382 wezwania, w wyniku których nastąpił wzrost przypisu w skali 
miesiąca o 23.094,10 zł; 
- w 2016 r. - 8.937 wezwań, wzrost miesięcznego przypisu wyniósł 52.011,80 zł 
(w tym o 29.578,80 zł miesięcznie w wyniku wezwań do złożenia deklaracji przez 
ROD).  
W wyniku podejmowanych czynności właściciele nieruchomości złożyli deklaracje 
skutkujące wzrostem przypisu należności w latach poprzedzających rok, w którym 
złożono deklarację. 

(dowód: akta kontroli str. 2268-2269) 

2.2. W wymaganym terminie, poprawne pod względem formalnym deklaracje 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi złożyło 15 
spółdzielni mieszkaniowych (uwzględniały one 10.369 osób). Największe 
spółdzielnie mieszkaniowe zlokalizowane na terenie Związku nie złożyły deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub złożyły 
deklaracje bez wymaganych podpisów. Spośród 14 wybranych spółdzielni 
mieszkaniowych (których średnia liczba mieszkańców w miesiącu wynosiła łącznie 
183.206 osób, a łączna wysokość wpłaty miesięcznej - 2.268.783,73 zł28), 11 
dostarczyło deklaracje bez wymaganych podpisów, a trzy nie złożyły deklaracji 
(w tym dwie przekazywały miesięczne informacje o liczbie lokali oraz liczbie osób 
zamieszkujących w lokalach mieszkalnych). 

2.2.1. Spółdzielnie mieszkaniowe uznały, że Zgromadzenie Związku z naruszeniem 
prawa ustaliło we wzorze deklaracji29 zarządcę nieruchomości wspólnej jako 
podmiot zobowiązany do złożenia deklaracji. Zarządca nieruchomości wspólnej 

                                                      
26 Zarząd Geodezji i Katastru Miejskiego GEOPOZ 
27 W latach 2013-2016 Związek podejmował większą liczbę czynności (wysłanych wezwań), ale efekty tych działań zostały 
udokumentowane w stosunku do wskazanych w treści wystąpienia.  
28 Dane dotyczą czerwca 2016 r. 
29 Mocą uchwały z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi oraz uchwały zmieniającej z dnia 28 marca 2013 r. 
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zobowiązany został do obliczenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
powstającymi we wszystkich gospodarstwach domowych znajdujących się 
w budynku wielolokalowym i dokonania jej wpłaty na rzecz Związku oraz 
potwierdzenia, że dane te są zgodne ze stanem faktycznym i prawnym.  

W czerwcu 2013 r. spółdzielnie mieszkaniowe skierowały do Związku wezwanie do 
usunięcia naruszenia prawa. Spór w tej sprawie zakończył wyrok Naczelnego Sądu 
Administracyjnego z dnia 17 grudnia 2015 r., który oddalił skargę kasacyjną 
spółdzielni mieszkaniowych30. 
Według stanu prawnego obowiązującego do 31 stycznia 2015 r., definiując pojęcie 
właściciela nieruchomości, art. 2 ust. 3 ucpg nie wymieniał expressis verbis 
spółdzielni mieszkaniowych. Jednak Naczelny Sąd Administracyjny31, wskazał – 
powołując się na uzasadnienie projektu nowelizacji ucpg32 - że zmiana 
wprowadzona od 1 lutego 2015 r.33, poprzez wyraźne wymienienie spółdzielni 
mieszkaniowej jako osoby, którą obciążają obowiązki właściciela nieruchomości 
zabudowanej budynkiem wielolokalowym była jedynie zmianą doprecyzowującą, 
a nie zmianą normatywną. W ocenie Sądu, jeżeli spółdzielnie mieszkaniowe były 
właścicielami nieruchomości w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach, to były one także obowiązane do ponoszenia opłat za 
zagospodarowanie odpadów i złożenie deklaracji, o której mowa w art. 6m 
ust. 1 ucpg. 

(dowód: akta kontroli str. 2269, 2347-2348, 3292-3319) 

W wyniku zorganizowanych w 2016 r.34 spotkań przedstawicieli Związku i spółdzielni 
mieszkaniowych, przedstawiciele pięciu z 14 ww. spółdzielni podpisali deklaracje 
o wysokości opłaty za okresy od 1 lipca 2013 r. Wobec pięciu kolejnych, w latach 
2014-2016, wydane zostały decyzje ustalające wysokość opłaty za sporne okresy 
(od 1 lipca 2013 r.). Przedstawiciele dwóch spółdzielni nie podpisali deklaracji za 
poprzednie okresy (od 1 lipca 2013 r.) i do zakończenia kontroli nie wszczęto wobec 
nich postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty. Według informacji 
Kierownika Działu Opłat, planowane jest spotkanie z przedstawicielami tych 
spółdzielni, a w przypadku braku spodziewanych rezultatów, nastąpi wszczęcie 
postępowania. 

Według danych bieżących35, spośród 14 ww. spółdzielni, 10 składa deklaracje 
zgodnie z wymogami w tym zakresie. Dwie kolejne składają podpisane deklaracje, 
ale niezgodnie z wymaganiami formalnymi (brak pieczątek, wymaganej liczby 
czytelnych podpisów). Deklaracje te będą – według informacji Kierownika Działu 
Opłat – poddane czynnościom sprawdzającym.  

Dwie spółdzielnie mieszkaniowe nadal nie złożyły lub nie podpisały deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Wobec jednej, 
Związek wydał sześć decyzji określających wysokość opłaty za nieruchomości 
zamieszkałe za okres: lipiec 2013 – czerwiec 2016, z których trzy są ostateczne, a w 
stosunku do trzech (wydanych w styczniu i grudniu 2016 r.) spółdzielnia odwołała 
się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu (SKO w Poznaniu). 
Do zakończenia kontroli, do Związku nie wpłynęło rozstrzygnięcie w tych sprawach. 
W stosunku do drugiej ze spółdzielni, planowane jest – według informacji Kierownika 
                                                      
30 Sygn. akt II FSK 1420/14, II FSK 1421/14, poprzedzone wyrokami Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu IV 
SA/o 868/13 oraz IV SA/o 869/13 z dnia 5 lutego 2014 r. 
31 Sygn. akt II FSK 1787/14 z dnia 18 grudnia 2015 r. 
32 Druk sejmowy Sejmu VII Kadencji nr 2402. 
33 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2015 r., poz. 
87). 
34 Spotkania takie były organizowane także w latach wcześniejszych.  
35 Dane według stanu na 27 marca 2017 r. 



 

15 

 

Działu Opłat – spotkanie z przedstawicielami spółdzielni, a jeśli nie przyniesie ono 
rezultatów, zostanie wszczęte postępowanie w sprawie ustalenia wysokości opłat.  

(dowód: akta kontroli str. 2348) 

2.2.2. W konsekwencji problemów dotyczących objęcia spółdzielni mieszkaniowych 
oraz wspólnot mieszkaniowych nowym systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi, część z tych podmiotów wpłacała środki z tytułu świadczenia tych 
usług bez uprzednio złożonych, poprawnych formalnie, deklaracji. W takich 
przypadkach nie był dokonywany przypis należności z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a cała wpłacona kwota była kwalifikowana 
jako nadpłaty do momentu złożenia deklaracji lub wydania decyzji wymiarowej.  

Kwota nadpłat w § 049 klasyfikacji budżetowej na koniec lat 2013-2015 wynosiła 
odpowiednio: 6.643.178,64 zł, 6.965.885,69 zł, 6.584.983,20 i zmniejszyła się na 
koniec 2016 r. do kwoty 4.292.791,08 zł. Z tego, kwota nadpłat, w związku 
z wpłatami dokonanymi przez spółdzielnie mieszkaniowe i wspólnoty mieszkaniowe, 
wynosiła na koniec 2015 r. 3.867.335,28 zł i zmniejszyła się na koniec 2016 r. do 
kwoty 1.109.490,70 zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 2269, 2613-2617, 2620-2652) 

2.3. Wobec właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w latach 2013-2016 Zarząd 
Związku wydał: 
- w 2014 r. - 120 decyzji ustalających wysokość takiej opłaty (z czego 108 dotyczyło 
poszczególnych nieruchomości będących w zasobie jednej spółdzielni 
mieszkaniowej – jednego podmiotu; w kolejnych latach decyzje wydawane były dla 
danego podmiotu); 
- w 2015 r. – 2 decyzje; 
- w 2016 r. – 12 decyzji. 

 (dowód: akta kontroli str. 2269, 2346) 

W kwestii uprawnień organu podatkowego, dokonana została z dniem 1 lutego 
2015 r. nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach36, która 
zmieniła brzmienie art. 6q. W nowym brzmieniu przepis ten stanowił, że: 
„uprawnienia organów podatkowych przysługują wójtowi, burmistrzowi lub 
prezydentowi miasta, a w przypadku przejęcia przez związek międzygminny zadań 
gminy (…), w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (…) – 
zarządowi związku międzygminnego.  

SKO w Poznaniu wskazało, w uzasadnieniu postanowienia z dnia 31 lipca 2014 r.37, 
że w stanie prawnym obowiązującym do dnia 31 stycznia 2015 r. Zarząd Związku, 
zgodnie z art. 6q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, nie miał uprawnień organu podatkowego. Uprawnienia 
organu podatkowego w omawianej kategorii spraw przysługiwały wyłącznie wójtowi, 
burmistrzowi, prezydentowi. Zasadność tej oceny potwierdził Wojewódzki Sąd 
Administracyjny w Poznaniu, w uzasadnieniu wyroku z dnia 13 stycznia 2016 r.38.  

Zarząd Związku, odnosząc się w piśmie z 24 czerwca 2014 r. do zarzutu braku 
uprawnień do wydania decyzji ustalającej wysokość opłaty za gospodarowanie 

                                                      
36 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2015 r., poz. 
87). 
37 W przedmiocie rozpatrzenia zażalenia spółdzielni na postanowienie Zarządu Związku dotyczące odmowy zawieszenia 
postępowania w sprawie ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za lipiec i sierpień 2013 r. 
38 Sygn. akt III SA/Po 218/15 – w sprawie ze skargi Prokuratora Okręgowego w Poznaniu na postanowienie SKO w Poznaniu z 
dnia 31 lipca 2014 r. w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia na postanowienie o odmowie zawieszenia 
postępowania w sprawie określenia zobowiązania o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (dot. 
wysokości opłaty za lipiec i sierpień 2013 r. Spółdzielni Mieszkaniowej (…)). 
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odpadami komunalnymi argumentował39, że „w celu wspólnego wykonania zadań 
publicznych (w tym określania wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi), gminy mogą tworzyć związki międzygminne. Zgodnie z art. 64 ust. 3 
ustawy o samorządzie gminnym40, prawa i obowiązki gmin uczestniczących 
w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań przekazanych 
związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu. Zgodnie z § 5 ust. 1 
Statutu, Związek przejął wykonywanie zadań gminnych w zakresie gospodarki 
odpadami. Ust. 2 stanowi, że Związek przejął zadania własne gmin. Zgodnie z § 9 
Statutu, organami Związku są Zarząd i Zgromadzenie. Zarząd jest organem 
wykonawczym Związku (§ 15), wobec czego wykonuje zadania wójta, burmistrza, 
prezydenta, co wprost wpisane jest w § 7 ust. 4 Statutu”. W sprawie tej, odwołanie 
zostało przekazane do SKO w Poznaniu 25 czerwca 2014 r. W dniu 30 maja 2016 r. 
Zarząd Związku skierował pismo o udzielenie informacji dotyczącej prowadzonego 
postępowania odwoławczego. Do zakończenia kontroli w ww. sprawie nie zapadło 
rozstrzygnięcie.  

(dowód: akta kontroli str. 2349-2458) 

Ograniczona liczba wydanych przez Zarząd Związku decyzji określających 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wobec właścicieli 
nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji o wysokości opłaty (poza prawnymi 
problemami dotyczącymi uprawnień organu podatkowego) była – zdaniem 
Kierownika Działu Opłat - wynikiem: 

- rotacji pracowników w Dziale Opłat, w tym również rotacji osób pełniących funkcje 
kierownika działu oraz braku pracowników doświadczonych w zakresie wymiaru 
opłaty; 

- konieczności skoncentrowania się przez Dział Opłat na działaniach określających 
wysokość zobowiązania dla spółdzielni mieszkaniowych, które nie dopełniły 
obowiązku złożenia, poprawnej formalnie, deklaracji. Spółdzielnie mieszkaniowe są 
znaczącym płatnikiem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wobec 
tego, postępowania podatkowe w tym zakresie uznawane były za priorytetowe.  

(dowód: akta kontroli str. 2345-2346) 

2.4. Od decyzji Zarządu Związku określających wysokość opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi wydanych w latach 2013-2016 złożono 
osiem odwołań. Do zakończenia kontroli, rozstrzygnięcia zapadły w trzech 
sprawach. W jednej, SKO w Poznaniu uchyliło decyzję Zarządu Związku 
i przekazało sprawę do ponownego rozpatrzenia. W dwóch sprawach, decyzja 
Zarządu została uchylona w części dotyczącej terminów płatności opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a w pozostałym zakresie, utrzymano te 
decyzje w mocy. W pięciu sprawach, do czasu zakończenia kontroli, do Związku nie 
wpłynęły rozstrzygnięcia (jedna decyzja z 2014 r., cztery z 2016 r.). 

 (dowód: akta kontroli str. 2346, 2349-2612) 

2.5. W latach 2013-2016 występował stały wzrost zaległości z tytułu opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi (w § 049 klasyfikacji budżetowej). Na 
koniec 2013 r. kwota zaległości z tego tytułu wyniosła 7.637.149,00 zł, na koniec 
2014 r. – 7.906.340,14 zł. Znaczny wzrost zaległości wystąpił w 2015 r. (o 38% 
w porównaniu do roku 2014). Kwota zaległości na koniec 2015 r. wyniosła 

                                                      
39 Stanowisko Zarządu Związku, wobec odwołania od decyzji Zarządu z dnia 30 maja 2014 r. ustalającej wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w którym wspólnota mieszkaniowa podniosła m.in., że decyzja ta została wydana 
przez nieuprawniony organ.  
40 Dz. U. z 2016 r., poz. 466, ze zm. 
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10.907.416,63 zł. Na koniec 2016 r. zaległości wzrosły o 7% w porównaniu do 
2015 r. - do kwoty 11.701.069,57 zł.  
W roku 2015 odnotowano jednocześnie spadek wartości otrzymanych dochodów 
o 2.785.230,88 zł (2%). Natomiast w roku 2016, mimo wzrostu zaległości, wartość 
uzyskanych dochodów wzrosła o kwotę 4.075.019,49 zł (o 5%). 
Jak wyjaśnił Dyrektor Biura Związku, rok 2015 był pierwszym rokiem realizacji nowo 
zawartych, poprzetargowych umów na odbiór odpadów (pojawili się nowi 
wykonawcy). W tamtym okresie zauważalne były: zwiększona liczba reklamacji 
usług odbioru, wzrost niezadowolenia mieszkańców, a w związku z tym 
niedokonywanie przez nich wpłat, które tłumaczono niewywiązywaniem się 
z obowiązku odebrania odpadów, odmowy realizacji płatności po otrzymaniu 
upomnienia.  
Dyrektor Biura wskazał ponadto, że z porównania danych finansowych, takich jak 
przychody z tytułu dochodów budżetowych zaewidencjonowanych (które w 2015 r. 
wzrosły w porównywalnych okresach o 480.486,73 zł) oraz dochody i stan 
należności wynika, że pomimo ogólnie trudnej sytuacji Związku w 2015 r., 
należności pozostały w aktywach Związku i jednocześnie przychody nie zostały 
umniejszone. W odniesieniu do stanu zaległości w roku 2016, Dyrektor Biura 
wskazał na wzrost przychodów o ponad 4 mln zł, co świadczy o tym, że sytuacja 
finansowa Związku uległa poprawie.  

(dowód: akta kontroli str. 2275-2281, 2620-2652) 

Spośród zaległych należności występujących na dzień 31 grudnia 2016 r., 
wynoszących 12.545.098,82 zł (raport z 17 lutego 2017 r.), zaległości 
przeterminowane, o terminach wymagalności przekraczających jeden rok, stanowiły 
kwotę 5.789.737,81 zł (w tym zaległości roku 2013 – 518.677,62 zł, 2014 r. – 
2.036.744,84 zł, 2015 r, – 3.234.315,35 zł). Zaległości przeterminowane o okres: od 
sześciu do 12 miesięcy stanowiły 2.334.676,99 zł, od trzech do sześciu miesięcy 
1.417.132,00 zł, od miesiąca do trzech miesięcy 1.472.711,39 zł i do jednego 
miesiąca 1.530.840,63 zł.  

(dowód: akta kontroli str. 2816-2817) 

2.6. Pobór i windykacja należności należały do zadań Zespołu Księgowości 
Podatkowej Związku41. Do obowiązków Zespołu należało m.in.:  
- dekretowanie dowodów bankowych z rachunków bankowych oraz rozliczanie wpłat 
z należnościami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami; 
- sporządzanie upomnień i tytułów wykonawczych oraz ich ewidencja, a następnie 
przesłanie do Zespołu Egzekucji Związku oraz innych jednostek na terenie kraju 
w celu wyegzekwowania kwot w drodze egzekucji administracyjnej. 

Liczba wystawionych upomnień w latach 2013-2016 wyniosła: 
- w 2013 r.: 12.752, obejmujące zaległości na kwotę 3.026.566,17 zł (według stanu 
na dzień 20 marca 2017 r. wyegzekwowano 98% tej kwoty);  
- w 2014 r.: 54.958, obejmujących zaległości na kwotę 13.039.653,30 zł (uzyskano 
98% tej kwoty);  
- w 2015 r.: 42.231, obejmujących zaległości na kwotę 12.415.037,81 zł (uzyskano 
81% tej kwoty);  
- w 2016 r.: 43.684, obejmujące zaległości na kwotę 13.728.728,07 zł (uzyskano 
68% tej kwoty). 

Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w latach 2013-2016 wyniosła:  
- 0 w 2013 r.,  

                                                      
41 Wcześniej Oddział Księgowości Podatkowej. 
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- w 2014 r.: 6.896 na kwotę 2.368.177,26 zł, 
- w 2015 r.: 4.929 na kwotę 1.292.082,27 zł, 
- w 2016 r.: 5.338 na kwotę 2.069.671,26 zł. 

Spośród należności zaległych z lat 2013-2016, działaniami windykacyjnymi 
(upomnieniami) nie zostały objęte42 zaległości z 2013 r. w kwocie 26.439,90 zł, 
z 2014 r. w kwocie 78.494,90 zł, z 2015 r. w kwocie 295.453,98 zł i z 2016 r. 
w kwocie 1.002.818,81 zł.  

Ponadto nie wystawiono tytułów do 551 upomnień z roku 2013 (kwota zaległości 
23.362,39 zł), 5.058 upomnień z 2014 r. (kwota zaległości 445.622,74 zł), 8.453 
upomnień z 2015 r. (kwota zaległości 1.548.143,90 zł) i 17.428 upomnień z 2016 r. 
(kwota zaległości 3.327.761,97 zł). 

W celu prowadzenia efektywniejszych działań przedegzekucyjnych (wobec tych 
dłużników, którzy otrzymali upomnienie i pomimo tego nie dokonali wpłaty), 
zmierzających do dobrowolnej spłaty zaległości bez konieczności wszczęcia 
egzekucji administracyjnej, od dnia 1 maja 2016 r. utworzono odrębne stanowisko 
w Zespole Księgowości Podatkowej. W wyniku czynności monitujących (mail lub 
telefon) skierowanych do 33 kontrahentów, w wybranym miesiącu (grudniu 2016 r.), 
wyegzekwowano 65.480,29 zł (od 22 kontrahentów). 

Na podstawie wybranej próby wpłat dokonanych w miesiącach: listopad 2016 r. – 
luty 2017 r. ustalono, że liczba wpłat rozliczanych automatycznie wynosi średnio 
58,6%. Ręcznie rozliczanych jest 41,4% wpłat. Przy czym, ręcznemu rozliczeniu 
podlegają także wpłaty, które nie dotyczą bieżących przepływów środków 
pieniężnych, a które są rozliczane w danym miesiącu (co nie zostało uwzględnione 
w powyższych proporcjach). Obecnie Związek prowadzi uzgodnienia z firmą 
dostarczającą system informatyczny w celu wypracowania mechanizmów 
pozwalających na zmniejszenie liczby wpłat rozliczanych ręcznie.  

(dowód: akta kontroli str. 2275-2282, 2818, 2849, 2872-2879, 2928-2938) 

2.7. Od 18 kwietnia 2015 r., w związku ze zmianą art. 6qa ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach43, Zarząd Związku przestał być organem 
egzekucyjnym. Porozumienia z Naczelnikami Urzędów Skarbowych w sprawie 
wykonywania zadań z zakresu egzekucji administracyjnej należności pieniężnych 
z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi Zarząd Związku zawarł 
w kwietniu 2016 r. 

W latach 2014-2016, w wyniku egzekucji prowadzonej przez Związek jako organ 
egzekucyjny, z zaległości objętych tytułami wykonawczymi (2.217.297,20 zł 
w 2014 r., 1.071.595,74 zł w 2015 r. oraz 1.746.102,47 zł w 2016 r.), 
wyegzekwowano odpowiednio 42%, 54% i 44% tych kwot oraz uzyskano dochody 
z tytułu kosztów egzekucyjnych w wysokości: 75.994,77 zł w 2014 r., 67.526,62 zł 
w 2015 r. i 83.625,44 w 2016 r. 

Dyrektor Biura Związku wyjaśnił, że zmiany legislacyjne miały bezpośredni wpływ na 
mniejszą skuteczność czynności egzekucyjnych. Dla obcych organów 
egzekucyjnych należności z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowią należność mniejszej wagi – z uwagi na niską wartość 
pojedynczego tytułu wykonawczego. 

 (dowód: akta kontroli str. 2275-2278) 

                                                      
42 Według stanu na marzec 2017 r. 
43 Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2015 r., poz. 
87). 
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2.8. Czynności kontrolne w Związku, zgodnie z uchwałami Zarządu Związku: 
nr LXI/101/2014 z dnia 24 listopada 2014 r., a następnie nr XXIV/80/2015 z dnia 9 
czerwca 2015 r. prowadzone były w oparciu o „Roczny Plan Kontroli” zatwierdzony 
przez Zarząd Związku do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, którego plan 
dotyczy. Sprawozdanie z realizacji „Rocznego planu kontroli” za dany rok winno 
zostać przedstawione Zarządowi w formie pisemnej do 31 stycznia roku 
następnego.  

W 2013 r. nie realizowano kontroli właścicieli nieruchomości (zamieszkałych oraz 
niezamieszkałych). Nie wykazano, w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 r., 
żadnej kontroli w tym zakresie, ani mającej formę wizji (prowadzonej bez udziału 
właściciela), ani kontroli planowej, lub doraźnej. 

W 2014 r. przeprowadzono 96 kontroli nieruchomości zamieszkałych, w tym trzy 
dotyczące wspólnot mieszkaniowych (administratorów budynków) oraz 93 kontrole 
nieruchomości osób fizycznych. Ponadto przeprowadzono osiem kontroli 
przedszkoli, trzy kontrole szkół i 12 kontroli podmiotów gospodarczych. Nie 
sporządzono planu kontroli na 2014 r., ani też pisemnego sprawozdania z tych 
kontroli. 

Przyjęty na 2015 r. plan kontroli44 został zrealizowany w 92% w odniesieniu do 
kontroli o małym stopniu skomplikowania - do 5 godzin (2.108 zrealizowanych 
kontroli)45, 99,2% w odniesieniu do kontroli o średnim stopniu skomplikowania – do 
16 godzin (122 zrealizowane kontrole). Kontrole o dużym stopniu skomplikowania – 
do 24 godzin, zrealizowane zostały na poziomie 29,2% (14 kontroli). Z uwagi na 
reorganizację Biura Związku, kontrole w Delegaturach Biura Związku nie były 
prowadzone. Sprawozdanie przekazane zostało na posiedzenie Zarządu Związku 
w dniu 29 stycznia 2016 r. 

Nie został przyjęty i zatwierdzony przez Zarząd Związku roczny plan kontroli na 
2016 r. W 2016 r., pracownicy Oddziału Kontroli przeprowadzili wspólnie ze Strażą 
Miejską Miasta Poznania 13.507 wizji nieruchomości, które zostały ujęte 
w notatkach zbiorczych. W wyniku tych działań sporządzono 1.376 notatek z wizji, 
dokumentujących różne zdarzenia (nieprawidłowości, puste działki, pustostany, 
budynki w budowie, itp.). Ponadto pracownicy Oddziału Kontroli przeprowadzili 201 
wizji doraźnych, głównie na terenie miasta Poznania oraz 99 kontroli właścicieli 
nieruchomości. Pracownicy ośmiu Delegatur przeprowadzili łącznie 4.934 wizje 
terenowe. Z powodu zmian kadrowych w Dziale Obsługi Klienta i Kontroli (zmiany 
kierownika działu) oraz dużego obłożenia ilością zadań delegowanych na 
pracowników, sprawozdanie przekazane zostało na posiedzenie Zarządu Związku 
dopiero w dniu 16 marca 2017 r.  

Na 2017 r. zaplanowano łącznie 7.000 kontroli. Kierownik Działu Obsługi Klienta 
i Kontroli wskazał, że ze względu na znaczne zmiany składu osobowego Działu, 
zakresu zadań oraz postawionego do jego dyspozycji wyposażenia, celowe jest 
przyjęcie nowego podziału kontroli, według zaproponowanego w planie na 2017 r. 
schematu. 

W trakcie prowadzonych kontroli i wizji terenowych, pracownicy Związku 
weryfikowali, czy zadeklarowana selektywna zbiórka odpadów prowadzona jest 

                                                      
44 Uchwała Zarządu Związku nr LXIX/133/2014 z dnia 30 grudnia 2014 r. 
45 Ujmując czynności kontrolne akcji MGO prowadzonych w styczniu – lutym 2015 r. realizacja planu „kontroli małych” wynosi 
348%. 
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w sposób prawidłowy (wzory sporządzonych protokołów i notatek przewidują 
konieczność odniesienia się do tych kwestii). 

(dowód: akta kontroli str. 2276-2277, 2280-2344) 

2.9. Związek nie ewidencjonował informacji o liczbie zgłoszeń dotyczących 
składowania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych, które wpłynęły 
w latach 2013-2016, ani o liczbie takich miejsc wykrytych w trakcie prowadzonych 
kontroli terenowych. Z przedłożonych notatek służbowych dokumentujących 
przeprowadzone przez GOAP wizje terenowe wynika, że w 2014 r. zlokalizowano 34 
takie miejsca, w 2015 - 5, a w 2016 - 3.  

Po uzyskaniu zgłoszenia o składowaniu odpadów w miejscach na ten cel 
nieprzeznaczonych, pracownicy Związku przeprowadzali wizję terenową 
i dokonywali dokumentacji fotograficznej tego miejsca. Zebrane w ten sposób 
informacje przekazywano – według wyjaśnień Dyrektora Biura - do właściwych 
organów, tj. do Straży Miejskiej, WIOŚ i Policji.  

(dowód: akta kontroli str. 2277, 2281, 2333-2344) 

2.10. W latach 2013-2016 Związek prowadził działania informacyjne i edukacyjne, 
w tym m.in. zajęcia edukacyjne dotyczące prawidłowej segregacji odpadów 
komunalnych, wsparcie wydarzeń miejskich i gminnych, organizacja i udział 
w szkoleniach, konferencjach, festynach, konkursach, przygotowanie materiałów 
promocyjnych, organizowanie kampanii informacyjnych na portalach 
społecznościowych. Związek wydatkował na ten cel: w 2013 r. – 432.316,89 zł, 
w 2014 r. – 419.167,07 zł, w 2015 r. – 105.483,82 zł i w 2016 r. – 119.557,09 zł. 

(dowód: akta kontroli str. 2885-2927) 

Zgodnie z przepisami regulującymi tryb postępowania wierzycieli46 (w brzmieniu od 
1 stycznia 2016 r.), wierzyciel niezwłocznie wysyła zobowiązanemu upomnienie 
(jeśli spełnione zostaną wskazane tam warunki, m.in. wartość należności przekroczy 
dziesięciokrotność kosztów upomnienia), nie później niż po upływie 21 dni od dnia, 
w którym po raz pierwszy podjęto działania informacyjne, jeśli z tych działań wynika, 
że obowiązek nie zostanie dobrowolnie wykonany. Uprzednio przepisy stanowiły, że 
wierzyciel niezwłocznie doręcza zobowiązanemu upomnienie (jeśli wartość 
należności przekroczy dziesięciokrotność kosztów upomnienia).  

Treść upomnienia winna zawierać wezwanie do wykonania obowiązku zapłaty 
z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania egzekucyjnego po 
upłynie 7 dni od dnia doręczenia upomnienia. 

NIK zwraca uwagę, że podejmowane w latach 2013-2016 czynności zmierzające do 
wyegzekwowania zaległych opłat (upomnienia) były wprawdzie podejmowane 
systematycznie w stosunku do wszystkich należności przypadających od wybranych 
do szczegółowych badań kontrolnych 12 zobowiązanych, jednak nie były one 
wykonywane w terminach wskazanych powyżej.  

W związku z charakterem należności z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (tj. znaczna liczba należności, dotyczących jednostkowo niewielkich 
kwot), wysyłane upomnienia obejmowały kilka należności (najczęściej dotyczące 
jednego, dwóch lub trzech okresów płatności). Kwoty, na które wystawiono 
upomnienia – w zbadanej próbie 12 zobowiązanych - nie przekraczały 1.500 zł. Trzy 

                                                      
46§§ 3 i 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.11.2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o 
postępowaniu egzekucyjnym w administracji (Dz.U. Nr 137, poz. 1541, ze zm.) – do 20 maja 2014 r., §§ 5 i 6 rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 20.05.2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli (…) (Dz.U Nr 656) – do 31 grudnia 2015 r. i 
od 1 stycznia 2016 r. - §§ 7 i 8 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30.12.2015 r. w sprawie trybu postępowania 
wierzycieli (…) (Dz.U Nr 2367, ze zm.). 

Uwaga dot. 
kontrolowanej 

działalności 
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upomnienia (wystawione 20 maja 2015 r., 4 listopada 2015 r., 25 kwietnia 2016 r.) 
obejmowały zaległości w kwocie 2.256 zł (każde z tych upomnień). Liczba dni, jaka 
upłynęła od wymagalnego terminu płatności najstarszej z tych należności (każda 
w kwocie 124 zł), do dnia wystawienia upomnienia, wynosiła: 156, 142 i 132 dni.  

Tytuły wykonawcze nie zostały wystawione dla wszystkich zaległości należnych 
Związkowi od 12 skontrolowanych zobowiązanych (zaległości te objęto 
upomnieniami, które nie były skuteczne). W tych 38 przypadkach, w których 
wystawiono tytuł wykonawczy, czas jaki upłynął od daty doręczenia upomnienia, do 
wystawienia tytułu wykonawczego, wynosił: do 100 dni - siedem tytułów 
wykonawczych, 101 - 500 dni – 21 tytułów, 501 - 700 dni – dziewięć tytułów. Jeden, 
spośród objętych badaną próbą, tytuł wystawiono 767 dni, od dnia doręczenia 
upomnienia.  

Powyższe problemy dotyczące czynności windykacyjnych, w ocenie NIK, były 
wynikiem niedostatecznego przygotowania organizacyjnego Związku na wdrożenie 
od 1 lipca 2013 r. nowego systemu gospodarowania odpadami. Dopiero z dniem 1 
lutego 2014 r. wyodrębniono Dział Egzekucji, a z Działu Księgowości - komórkę 
organizacyjną zajmującą się księgowością podatkową. W latach 2014-2016 Związek 
zintensyfikował działania w tym zakresie. Jednakże zmiany przepisów (właściwości 
organów egzekucyjnych) oraz stały wzrost zaległości (o czym mowa w punkcie 2.5 
niniejszego wystąpienia), powodują, że nadal zadania te nie są realizowane na 
bieżąco.  

Dyrektor Biura Związku wskazał, że w Zespole Księgowości Podatkowej 
zatrudnionych jest obecnie 9 osób, z których jedna zajmuje się wyłącznie 
monitowaniem należności. Pozostałe 8 osób zajmuje się księgowaniem wpłat, 
rozliczaniem nadpłat, prowadzeniem korespondencji bieżącej oraz współpracą 
z innymi komórkami organizacyjnymi przy wyjaśnianiu niezgodności. Większość 
wpłat, według Dyrektora Biura, z uwagi na stosowanie przepisów ustawy – 
Ordynacja podatkowa, rozliczana jest w sposób „ręczny” (liczba kont podatników 
w systemie rozliczeniowym wynosiła 95.155). Wszystkie działania windykacyjne 
i egzekucyjne – zdaniem Dyrektora Biura Związku – podejmowane są bez zbędnej 
zwłoki. 

(dowód: akta kontroli str. 2975-3129) 

Początkowo Związek nie był odpowiednio przygotowany organizacyjnie do 
wdrażania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, jednak od 2014 r. 
rozpoczęto rzetelnie prowadzenie działań w celu objęcia tym systemem jak 
największej liczby właścicieli nieruchomości. Niemniej jednak nadal występowały 
trudności związane m.in. z weryfikacją liczby mieszkańców danej nieruchomości – 
np. studentów czasowo przebywających w gminach aglomeracji poznańskiej. 
Pomimo podejmowania działań zmierzających do wyegzekwowania zaległych opłat, 
niepokojący jest wzrastający poziom zaległości z tytułu opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

3. Wybór podmiotów odbierających i zagospodarowujących 
odpady komunalne oraz sprawowanie nadzoru nad realizacją 
powierzonych zadań 

3.1. Związek, w latach 2013-2016, prowadził rejestr działalności regulowanej 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (art. 9b 
ust. 2 ucpg) zawierający informacje, o których mowa w art. 9b ust. 4 ucpg. W latach 

Ocena cząstkowa 
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2014-2016 do rejestru wpisano łącznie 17 nowych podmiotów oraz wykreślono 56 
podmiotów.  

(dowód: akta kontroli str. 23-31) 

3.2. W latach 2013-2014 Związek przeprowadził trzy postępowania w trybie 
przetargu nieograniczonego na realizację na obszarze gmin uczestników Związku 
usług: odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych i zielonych oraz 
odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie. W wyniku 
przeprowadzonych procedur zostały zawarte: 

- 4 umowy obowiązujące w 2014 r. na świadczenie ww. usług na obszarze 7 
sektorów Związku: XII – gm. Buk, XIII – gm. Oborniki XV – gm. Murowana Goślina-
Spółdzielnia, XVI – gm. Murowana Goślina, XVII – gm. Czerwonak, XIII – gm. 
Oborniki, XXI – gm. Pobiedziska, 
- 22 umowy obowiązujące w latach 2015-2017 na świadczenie ww. usługi na 
obszarze wszystkich 22 obszarów Związku47. 
W pozostałym zakresie, umowy na odbiór i transport odpadów komunalnych 
zmieszanych i odpadów zielonych do Instalacji, odbiór, transport 
i zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie zawarto, wskazując jako 
podstawę prawną art. 67 ust. 1 pkt 3 Prawa zamówień publicznych48. 

(dowód: akta kontroli str. 32-45, 69-200) 

3.3. Umową z dnia 19 kwietnia 2013 r. nr 9/ZG/262/2013 Związek zlecił 
podmiotowi prowadzącemu instalacje o statusie RIPOK dla Regionu II  Zakładowi 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Poznaniu wykonywanie usługi 
zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych 
w terenu Związku. Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarowania Odpadami na 
lata 2012-2016, Spółka prowadziła nw. instalacje RIPOK dla Regionu II obejmujące 
kompostownię pryzmową oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne 
i obojętne. 

(dowód: akta kontroli str. 1052-1188) 

3.4. Umowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. stanowiła, że wynagrodzenie Spółki za 
zagospodarowanie odpadów zielonych wynosiło 157,41 zł netto za 1 Mg odpadów. 
Zgodnie z tą umową, w przypadku dostarczenia do kompostowni odpadów zielonych 
w inny sposób niż luzem, w szczególności w nieulegających biodegradacji workach 
lub innych opakowaniach, do ww. wynagrodzenia doliczane będą koszty przyjęcia 
odpadów, wynoszące dla 1 Mg odpadów zielonych 120 zł netto.  
Zarząd Związku, w wyniku podjętych negocjacji ze Spółką prowadzącą RIPOK,  
zmienił od 1 czerwca 2015 r.49 zasady naliczania wynagrodzenia za 
zagospodarowanie odpadów zielonych. Zgodnie z zawartym aneksem do umowy 
z 19 kwietnia 2013 r., stawka za zagospodarowanie odpadów zielonych wyniosła  
178,83 zł netto/Mg, a ponadto kwota wynagrodzenia była niezależna od sposobu 
przekazania odpadów do instalacji. Średni koszt netto zagospodarowania jednej 
tony odpadów zielonych wyniósł: 217,70 zł w 2013 r., 232,71 zł w 2014 r. 192,46 zł 
w 2015 r. i 178,83 zł w 2016 r. Łączne koszty zagospodarowania tego rodzaju 
odpadów wyniosły: 

                                                      
47 Zgodnie z pierwotnym podziałem wprowadzonym uchwałą nr VI/29/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego 
"Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie podziału obszaru Związku 
Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” na sektory odbioru odpadów komunalnych, Związek został 
podzielony na 23 sektory, w tym sektor XIV stanowiła gmina Suchy Las, która wystąpiła ze Związku z końcem 2013 r.  
48 Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm., dalej: PZP. 
49 Aneks nr 12 z 25 maja 2015 r. 
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− w 2013 r. (II półrocze), 1.411,0 tys. zł netto za zagospodarowanie 6,5 tys. Mg 
odpadów,  
− w 2014 r. 2.975,6 tys. zł netto/12,7 tys. Mg, 
− w 2015 r. 3.750,5 tys. zł netto/19,5 tys. Mg, 
− w 2016 r. 4.906,6 tys. zł netto/27,4 tys. Mg. 
Z informacji uzyskanych od sześciu podmiotów prowadzących w województwie 
wielkopolskim instalacje zagospodarowujące odpady biodegradowalne, posiadające 
status RIPOK wynika, że w latach 2013-2016 cena za zagospodarowanie 1 Mg 
odpadów biodegradowalnych, wynosiła w tych instalacjach od 125 zł do 263 zł netto.  

(dowód: akta kontroli str. 1052-1089, 1857-1867, 1954-1955) 

3.5. W umowach, obowiązujących w okresie kontroli NIK, zawartych z podmiotami 
świadczącymi usługi odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów 
zielonych oraz odbioru i zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie, 
zawartych po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, Związek wymagał od 
wykonawców m.in.: wyposażenia pojazdów i pojemników w odpowiednie 
transpondery, oznakowanie worków pozwalające na ich rejestrację, oraz wdrożenie 
systemu rejestracji zdarzeń umożliwiającego weryfikację przebiegu wykonywanych 
tras przez podmioty odbierające odpady, a także dokonywane czynności (np. 
załadunek odpadów). Stosowany w GOAP system elektroniczny, według wyjaśnień 
Kierownika Działu Obsługi i Kontroli, zapewniał dostęp do danych umożliwiających 
m.in. weryfikację i kontrolę: terminowości odbioru odpadów poprzez porównanie 
rzeczywistego terminu odbioru z terminem zaplanowanym w harmonogramie, 
zasadności reklamacji zgłaszanych przez mieszkańców i przedsiębiorców, miejsc 
załadunku odpadów i miejsc ich wyładunku w celu wytypowania pojazdów i miejsc 
wymagających kontroli terenowej, zgodności ilości odbieranych pojemników ze 
złożoną deklaracją, odbierania odpadów spoza sektora lub spoza terenu ZM GOAP, 
realizacji obowiązku ważenia odpadów, zgodności częstotliwości odbioru odpadów 
z częstotliwością ujętą w deklaracjach dla nieruchomości niezamieszkanych. 
System umożliwiał generowanie szczegółowych zestawień, które następnie były 
zgłaszane wykonawcom, a ostatecznie były podstawą naliczenia kar umownych za 
nienależyte wykonanie umowy. 

W wyniku przeprowadzonych czynności audytowych Związek w kwietniu 2017 r. 
skierował zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa związanego 
z nieprawidłowym zawieraniem umów (w części dotyczącej dokumentowania 
wymogów transmisji danych).  

  (dowód: akta kontroli str. 267-343, 620-623, 3762-3796) 

3.6. W 2013 r., Związek nie przeprowadzał kontroli podmiotów prowadzących 
działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości. W 2014 r. przeprowadzono trzy kontrole tego rodzaju podmiotów, 
w wyniku których stwierdzono spełnianie przez nie warunków określonych 
w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości50. W 2015 przeprowadzono 15 kontroli podmiotów 
wykonujących usługi odbioru odpadów komunalnych (w tym wszystkich 12 firm 
będących członkami konsorcjów obsługujących sektory GOAP). Zakresem tej 
kontroli objęto m.in. posiadanie odpowiedniej floty pojazdów pod względem stanu 
technicznego, wyposażenia m.in. w systemy GPS i narzędzia umożliwiające 
sprzątanie terenu. Ponadto, kontrolą objęto 3 bazy magazynowo-transportowe oraz 

                                                      
50 Dz. U. z 2013 r. poz. 122. 
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na początku 2015 r., kontrolą objęto wykonawcę obsługującego sektor I (Poznań 
Grunwald) pod względem prawidłowości wykonywania usług (przeprowadzono wizję 
terenową ok. 4 tys. nieruchomości). W 2016 r. skontrolowano sześć podmiotów 
świadczących na rzecz Związku usługi odbioru odpadów.  

(dowód: akta kontroli str. 606-618, 2283-2332) 

3.7. W latach 2013-2017 (do lutego) Związek uzyskał przychody z tytułu kar 
umownych naliczonych podmiotom wykonującym usługi odbioru odpadów, w łącznej 
wysokości 801,6 tys. zł (uwzględniając kwoty kar uznanych za niezasadne – tzw. 
kary „zwrócone” wykonawcom w wyniku wniesionych odwołań lub postępowań 
sądowych). Kary te potrącono z wynagrodzeń podmiotów świadczących usługi na 
rzecz GOAP z powodu m.in. braku pojemników oraz niewykonania odbioru odpadów 
w terminach określonych w harmonogramach umownych. Według stanu na dzień 15 
marca 2017 r. dalszej weryfikacji podlegały naliczone przez Związek kary umowne 
w kwocie 161,1 tys. zł. 
W 2016 r., Związek wystąpił na drogę postepowania sądowego wobec podmiotów, 
które nie zapewniły przepływu danych dotyczących systemu rejestracji zdarzeń oraz 
systemu wymiany informacji. Łączna wartość przedmiotowych roszczeń wyniosła 
1.072,5 tys. zł, z tego w 2017 r. w jednej ze spraw uzyskano nakaz zapłaty w 
wys. 380 tys. zł.  

 (dowód: akta kontroli str. 826-863, 884-922) 

3.8. Związek dokonywał kontroli obowiązku przedłożenia oraz weryfikacji danych 
zawartych m.in. w  sprawozdaniach podmiotów odbierających odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości (zobowiązanych do sporządzania półrocznych 
sprawozdań w trybie art. 9n ucpg). W 2016 r., Związek wszczął postępowania 
w sprawie wymierzenia administracyjnej kary pieniężnej wobec 12 podmiotów, które 
nieterminowo przedłożyły sprawozdania kwartalne za 2014 r. W 9 przypadkach 
wymierzono kary pieniężne na łączną kwotę 4.600 zł (w trybie art. 9x ucpg), 
natomiast w trzech przypadkach umorzono postępowania (podmioty te nie spełniały 
definicji podmiotu odbierającego odpady – nie były zobowiązane do złożenia 
sprawozdań). Do czasu zakończenia kontroli, Związek nie wszczął postępowań 
w sprawie podmiotów, które nieterminowo złożyły sprawozdania półroczne za 
2015 r. 
Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej wyjaśniła, że było to związane 
z nieprecyzyjnym brzmieniem przepisów ucpg w zakresie dotyczącym sprawozdań 
zerowych (wystąpiono o opinię prawną co do sposobu naliczania kar pieniężnych 
w przypadku nieterminowego złożenia sprawozdań zerowych). 

(dowód: akta kontroli str. 923-932) 

Szczegółową kontrolą w zakresie wywiązywania się z obowiązku złożenia 
sprawozdań półrocznych objęto sprawozdania dziewięciu podmiotów wpisanych do 
rejestru działalności regulowanej w latach 2015-2016. Stwierdzono że sześciu 
przedsiębiorców terminowo złożyło łącznie 62 sprawozdania, które były zgodne ze 
wzorami oraz zawierały dane wymagane na mocy rozporządzeń Ministra 
Środowiska z dnia 15 maja 2012 r. w sprawie wzorów sprawozdań o odebranych 
odpadach komunalnych, odebranych nieczystościach ciekłych oraz realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi51 oraz 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 

                                                      
51 Dz. U. z 2012 r. poz. 630 – uchylone z dniem 30.06.2016 r. 
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odpadami komunalnymi52. W trzech przypadkach Związek wezwał podmioty 
wpisane do rejestru, do złożenia wymaganych sprawozdań (ostatecznie 
sprawozdania te wpłynęły do GOAP). 

(dowód: akta kontroli str. 923-932) 

3.9. Związek, według stanu na dzień rozpoczęcia kontroli NIK, prowadził 
elektroniczny system umożliwiający ewidencjonowanie reklamacji oraz zgłoszeń 
(wniosków) mieszkańców dotyczących nieprawidłowego wykonywania usług przez 
podmioty odbierające odpady komunalne. System ten umożliwiał m.in.: przekazanie 
informacji podmiotowi odpowiedzialnemu za wykonanie usługi w określonym 
sektorze Związku, informowanie klientów o sposobie załatwienia spraw drogą 
elektroniczną, tworzenie wewnętrznych notatek dotyczących przebiegu procedury 
i terminu załatwiania spraw. Obok elektronicznego systemu monitorowania 
interwencji mieszkańców zgłaszanych do Związku drogą telefoniczną lub za 
pośrednictwem poczty elektronicznej, Związek ewidencjonował wnioski 
mieszkańców wpływające w formie tradycyjnej. Szczegółowa analiza 20 losowo 
wybranych spraw zgłoszonych do Związku w latach 2016-2017 potwierdziła, że we 
wszystkich przypadkach dokonano analizy zasadności otrzymanych zgłoszeń oraz 
poinformowano mieszkańców o sposobie ich rozpatrzenia w terminie ok. jednego 
miesiąca. W latach 2014-2016, do Związku53 wpłynęło osiem skarg w sprawie 
nienależytego wykonywania zadań gminnych, złożonych w trybie określonym przez 
ustawę z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego54. 
W pięciu zbadanych w toku kontroli NIK sprawach stwierdzono, że skargi, stosownie 
do art. 229 pkt 3 Kpa, były każdorazowo rozpatrywane przez Zgromadzenie Związku 
(czynności wyjaśniające, zgodnie ze Statutem, prowadzone były przez Komisję 
Rewizyjną Związku), a ponadto skarżący zostali poinformowani o sposobie ich 
załatwienia.   

(dowód: akta kontroli str. 1731-1815) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej obszarze 
stwierdzono następujące nieprawidłowości: 

1. Na mocy obowiązującego statutu55, Związek, realizując zadania własne gmin, był 
obowiązany do zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy. Ponadto, uchwałą nr 
VI/28/2013 z dnia 12 marca 2013 r., Zgromadzenie Związku postanowiło 
o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne56. Stosownie do 
postanowień art. 6d ust. 1 ucpg, w brzmieniu obowiązującym w latach 2012-2016, 
wójt, burmistrz lub prezydent miasta był obowiązany zorganizować przetarg na 
odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których mowa 
w art. 6c ucpg, albo przetarg na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. W 
myśl § 6 ust. 4 statutu Związku, kompetencje wójtów i burmistrzów dotyczące 
zakresu powierzonych i wykonywanych przez Związek zadań, określone w ucpg 
wykonuje Zarząd Związku. 

                                                      
52 Dz. U. z 2016 r. poz. 934. 
53 W tym za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego oraz Prezydenta Poznania 
54 Dz. U. z 2016 poz. 23, ze zm., dalej: „Kpa”. 
55 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2013 poz. 1701, ze zm. 
56 Uchwała nr VI/28/2013 Zgromadzenia Związku Międzygminnego "Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" z dnia 
12 marca 2013 r. w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 2792). 

Ustalone 
nieprawidłowości 
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W 2013 r. Przewodniczący wraz z Członkiem Zarządu Związku, realizując uchwałę 
Zarządu Związku57, zawarli dziewięć umów na odbiór i transport odpadów 
komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych do Instalacji, a także na odbiór, 
transport i zagospodarowanie odpadów zbieranych w sposób selektywny. Umowy te 
zawarto z naruszeniem art. 6d ust. 1 ucpg ze względu na nieuprawnione 
zastosowanie trybu zamówienia z wolnej ręki (w trybie art. 67 ust. 1 pkt 3 Prawa 
zamówień publicznych). Dotyczyło to umów zawartych w dniach: 
− 11 czerwca 2013 r. (oznaczona nr 218.DGK.272.2013) zawarta do 31 grudnia 
2013 r. dotyczyła odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych położonych w sektorze XII (gm. Buk). W okresie do 30 września 
2013 r. umowa ta nie obejmowała nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych 
położonych na terenie Nowego Tomyśla (objęto je zakresem ww. usługi od 1 
października 2013 r.), 
− 14 czerwca 2013 r. (220.DGK.272.2013) rozwiązana z dniem 30 września 
2013 r. dotycząca budynków spółdzielni mieszkaniowej położonych na terenie Buku, 
− 11 czerwca 2013 r. (209.DGK.262.2013) zawarta pierwotnie na okres do 31 
grudnia 2013 r. dotyczyła obsługi nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
położonych w sektorach: (I – XI Miasto Poznań), sektor XIX i XX (Swarzędz), XXII 
(Kleszczewo), XXIII (Kostrzyn). Aneksem z 18 marca 2013 r. wydłużono okres 
obowiązywania umowy do dnia 30 kwietnia 2015 r. z zastrzeżeniem możliwości 
wcześniejszego jej wypowiedzenia w przypadku wyłonienia wykonawcy w trybie 
przetargu, 
− 11 czerwca 2013 r. (224.DGK.272.2013) zawarta do 31 grudnia 2013 r. dotyczyła 
odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych 
w sektorze XIII (gm. Oborniki), 
− 11 czerwca 2013 r. (210.DGK.262.2013) zawarta do 31 grudnia 2013 r. 
dotycząca odbioru odpadów z sektora XVI (gm. Suchy Las), 
− 11 czerwca 2013 r. (211.DGK.262.2013) zawarta początkowo do 31 grudnia 
2013 r. dotyczyła odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i 
niezamieszkałych położonych w sektorach: XV (Murowana Goślina – spółdzielnia), 
XVI (Murowana Goślina – gmina), XVII (Czerwonak – Koziegłowy), XVIII 
(Czerwonak - gmina). Aneksem z 9 grudnia 2013 r. wydłużono termin 
obowiązywania umowy do dnia 31 grudnia 2014 r. oraz zmniejszono zakres 
przedmiotowy umowy do nieruchomości położonych wyłącznie na terenie sektora 
XVIII (Czerwonak - gmina), 
− umowa z 11 czerwca 2013 r. (218.DGK.272.2013) zawarta do 31 grudnia 2013 r. 
dotyczyła odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
położonych w sektorze XII (gm. Buk). W okresie do 30 września 2013 r. umowa ta 
nie obejmowała nieruchomości spółdzielni mieszkaniowych położonych na terenie 
Nowego Tomyśla (objęto je ww. usługą od 1 października 2013 r.), 
− umowa z 14 czerwca 2013 r. (220.DGK.272.2013) rozwiązana z dniem 30 
września 2013 r. dotycząca budynków spółdzielni mieszkaniowej położonych na 
terenie Buku, 

                                                      
57 Uchwała Nr XLVII/124/13 Zarządu Związku Międzygminnego GOAP z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie przeprowadzenia 
postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia z wolnej ręki na odbiór i transport odpadów 
komunalnych zmieszanych i odpadów zielonych oraz na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych 
selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Związku Międzygminnego „Gospodarka 
Odpadami Aglomeracji Poznańskiej", zatwierdzenia trybu postępowania i specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz 
powołania komisji przetargowej. Uchwała podjęta w składzie: Mirosław Kruszyński, Adam Trawiński, Andrzej Bielerzewski, 
Przemysław Gonera (Pan Tomasz Stellmaszyk nie uczestniczył w głosowaniu nad przedmiotową uchwałą).  
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− umowa z 11 czerwca 2013 r. (223.DGK.272.2013) zawarta do 31 grudnia 
2013 r., dotyczyła odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych 
i niezamieszkałych, położonych w sektorze XXI (gm. Pobiedziska). 

(dowód: akta kontroli str. 201-266, 306-343, 3130-3640) 

W celu zawarcia umów na obsługę ww. sektorów, w trybie przewidzianym w art. 
6d ucpg Związek ogłosił postępowania w sprawie udzielenia zamówienia 
publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w dniach: 
− 16 maja 2013 r., które obejmowało wszystkie 23 sektory Związku (części 
zamówienia) i zakończyło się udzieleniem zamówienia na obsługę, w terminie 1 
stycznia 2014 r. - 31 grudnia 2014 r., sektorów nr: XII (gm. Buk), XIII (Oborniki), XV 
(Murowana Goślina – Spółdzielnia), XVI (Murowana Goślina) XVII (Czerwonak – 
Koziegłowy), XXI (Pobiedziska). W pozostałym zakresie (częściach) postępowanie 
zostało unieważnione z uwagi na to, że oferty przewyższały kwoty, jakie Związek 
zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia. Unieważnienie to nastąpiło 
w dniach 18 września 2013 r. (10 sektorów) oraz w dniu 2 grudnia 2013 r. (6 
sektorów) w wyniku dokonania ponownego wyboru ofert w wykonaniu wyroku 
Krajowej Izby Odwoławczej,  
− 25 października 2013 r., które obejmowało 10 sektorów (IV, V, VII, VIII, XI, XVIII, 
XIX, XX, XXII, XXIII) i zakończyło się udzieleniem zamówienia na obsługę tych 
sektorów w terminie od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2017 r.  
− 25 marca 2014 r., które obejmowało 6 sektorów, co do których unieważnienie 
postępowania nastąpiło w dniu 2 grudnia 2013 r.  

(dowód: akta kontroli str. 32-44, 69-84, 106-119) 

Uzasadniając udzielenie zamówienia z wolnej ręki w zawiadomieniu 
przekazanym Prezesowi Urzędu Zamówień Publicznych w dniu 24 maja 2013 r. 
w trybie art. 67 ust. 2 PZP, ówczesny Przewodniczący Zarządu Związku wskazał, 
m.in. że: 
− pierwszy Zarząd Związku - powołany w kwietniu 2012 r. na przełomie lipca 
i sierpnia 2012 r. zgłosił Związek do Głównego Urzędu Statystycznego oraz 
właściwego urzędu skarbowego, 
− uchwałą z 10 września 2012 r. doszło do uchwalenia (tymczasowego) budżetu 
Związku obejmującego okres pozostały do końca roku 2012 r.58, 
− w dniu 10 września 2012 r. Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę nr 
III/16/2012 zmieniającą statut Związku poprzez sprecyzowanie zakresu praw 
i obowiązków Związku, zgodnie z wymogami znowelizowanej ucpg. Dostosowanie 
statutu do znowelizowanych przepisów ucpg było, w ocenie zawiadamiającego, 
warunkiem niezbędnym, do podjęcia przez Związek dalszych skutecznych (ważnych 
w świetle prawa) działań wymaganych przez te przepisy w kontekście 
wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, 
− bez zmiany statutu, Związek nie byłby uprawniony do podjęcia wymaganych 
przez nowelizację UCPG uchwał dotyczących min.: przyjęcia regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie gmin wchodzących w skład Związku (art 4 ust 1 
w zw. z art 3 ust 2a UCPG); dokonania wyboru jednej z metod ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi) oraz ustalenia stawki opłaty (art. 6k ust. 1 
UCPG); terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi (art. 61 Ucpg); wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości 
(art. 6n ust 1 UCPG); szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

                                                      
58 Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2014 r. poz. 3081. 
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w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (art 6r ust. 3 
UCPG); podziału obszaru Związku na sektory (art. 6d ust. 2 UCPG), 
− Związek niezwłocznie przekazał uchwałę zmieniającą statut do organu 
nadzorczego - Wojewody Wielkopolskiego, który zgłosił wobec niej formalno-prawne 
zastrzeżenia. Pomimo wprowadzenia przez Związek zmian do statutu (uchwałą nr 
IV/1872012 z 3 grudnia 2012 r.) jego ogłoszenie uniemożliwiły zastrzeżenia do 
części regulacji zgłoszone w styczniu 2013 r. przez Ministerstwo Administracji i 
Cyfryzacji. W efekcie wprowadzenia kolejnych zmian do statutu został on ogłoszony 
obwieszczeniem Wojewody Wielkopolskiego dnia 19 lutego 2013 r.59 Dopiero po 
tym fakcie Związek mógł przystąpić do podjęcia uchwał niezbędnych do wdrożenia 
nowego systemu gospodarowania odpadami (co nastąpiło dnia 12 marca 2013 r.). 

Jako podstawę prawną działania Związku, ówczesny Przewodniczący Zarządu 
podał art 67 ust. 1 pkt 3 PZP, wskazując na wystąpienie następujących przesłanek: 
a) zaistnienie wyjątkowej sytuacji (w przypadku niezapewniania odbioru odpadów 
zagrożone byłoby środowisko naturalne i zdrowie ludzkie).  
b) brak winy zamawiającego za zaistnienie tej sytuacji i jej nieprzewidywalność dla 
zamawiającego - Związek nie miał wpływu m.in. na: sposób i czas działania 
organów nadzorujących uchwały podejmowane przez Związek, moment zebrania i 
zapewnienia w budżecie Związku środków pozwalających na sfinansowanie 
niezbędnych zamówień. Związek, jako nowo powstały podmiot, nie posiadał bazy 
danych o dotychczas funkcjonującym systemie, niezbędnych do opisania 
przedmiotu zamówienia np. danych co do liczby i adresów nieruchomości 
zamieszkałych i niezamieszkałych objętych systemem, rodzaju i liczby pojemników 
na odpady dotychczas używanych przez mieszkańców.  
c) wymóg natychmiastowego wykonania zamówienia oraz brak możliwości 
zachowania terminów określonych dla innych trybów udzielenia zamówienia - 
względy ochrony środowiska i zdrowia ludzkiego wymagały zaangażowania 
wykonawców zapewniających mieszkańcom odpowiednie pojemniki na 
gromadzenie odpadów już w miesiącu czerwcu 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 212-222) 

Ówczesny Przewodniczący i Członkowie Zarządu Związku w złożonych zeznaniach 
wskazali, na konieczność zmiany Statutu Związku z uwagi na zastrzeżenia 
zgłoszone do projektu budżetu przez Regionalną Izbę Obrachunkową w listopadzie 
2012 r. (brak budżetu uniemożliwiał ogłoszenie przetargów). Ponadto, podkreślili 
konieczność zapewnienia odbioru odpadów na terenie aglomeracji poznańskiej od 1 
lipca 2013 r. i zapobieżenie zagrożeniu epidemiologicznemu. Przewodniczący 
Zarządu Związku w latach 2012-2014 wskazał ponadto, że w momencie 
przygotowania Związku do realizacji nowych zadań, zapisy Statutu, były w ocenie 
Zarządu i Zgromadzenia, wystarczające do prowadzenia działalności w trybie 
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
Przewodniczący Zarządu podkreślił, że Związek przygotowywał się do wdrożenia 
zapisów nowej ustawy, w tym i do ogłoszenia przetargu. Prowadzono analizy 
w zakresie wielkości strumienia odpadów, koncepcji sposobu wyliczania opłat, 
regulaminu utrzymania czystości, podziału Związku na sektory, przygotowywano 
budżet na 2013 r., który przekazano do zaopiniowania RIO.  

(dowód: akta kontroli str. 1907-1908, 1918, 1927) 

                                                      
59 Dz. Urz. Woj. Wlkp. z 2013 r. poz. 1701. 
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Wystąpienie nieprawidłowości, w postaci niezorganizowania przetargów na 
odbieranie odpadów lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów w 2013 r. 
stwierdził Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Poznaniu w ramach kontroli 
przeprowadzonej w Związku w 2016 r. Zawiadomieniem z dnia 25 listopada 2016 r. 
Inspektor Wojewódzki wszczął postępowanie w sprawie wymierzenia 
administracyjnej kary pieniężnej Związkowi za niewykonanie w 2013 r. obowiązku, 
o którym mowa w art. 6d ust. 1 ucpg, tj. zorganizowania przetargu na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, albo przetargu na odbieranie 
i zagospodarowanie tych odpadów (tryb określony w art. 9z ust. 4 ucpg). Według 
stanu na dzień zakończenia kontroli NIK, postępowanie to nie zostało zakończone. 

(dowód: akta kontroli str. 212-222, 344-398) 

NIK wskazuje ponadto, że w wyniku zaniechania obowiązku przeprowadzenia 
konkurencyjnych trybów wyboru wykonawców, o którym mowa art. 6d upcg 
w brzmieniu obowiązującym w latach 2012-2016, Związek zawarł umowę na 
obsługę 15 spośród 2360 sektorów Związku w kwotach przewyższających ceny 
uzyskane następnie w postępowaniu przetargowym rozstrzygniętym w 2014 r. 
Przykładowo cena odbioru i transportu odpadów komunalnych zmieszanych w 
sektorach I-XI zleconych w trybie z wolnej ręki wyniosła (brutto): w 2013 r. 390 zł/Mg 
oraz 264,60 zł/Mg w 2014 r. Od 2015 r., na skutek przeprowadzonego przetargu, 
ceny wykonywania tej usługi na terenie Poznania (sektory I-XI) wynosiły od 110,16 
zł/Mg do 235 zł/Mg. W przypadku odpadów zbieranych selektywnie było to 
odpowiednio 611,28 zł/Mg w 2014 r. oraz od 291,92 zł/Mg do 383,40 zł/Mg w latach 
2015-2016. W wyniku zawartych umów, koszty odbioru odpadów oraz 
zagospodarowania odpadów zbieranych selektywnie wyniosły: w 2013 r. (II 
półrocze) 40.840,4 tys. zł, w 2014 r. 78.390,8 tys. zł, w 2015 r. 52.613,1 tys. zł, 
w 2016 r. 57.360,6 tys. zł. Z powyższych danych wynika, że w 2014 r. szacunkowy 
koszt odbioru odpadów (odbioru i zagospodarowania), uwzględniając faktycznie 
masy zebranych odpadów, był wyższy o ok. 23.064,0 tys. zł niż w latach kolejnych. 

(dowód: akta kontroli str. 32-45, 1341-1346, 1349-1370, 1394-1403) 

2. Umowa w sprawie zagospodarowania odpadów zawarta przez Związek 19 
kwietnia 2013 r. stanowiła, że cena za zagospodarowanie 1 Mg zmieszanych 
odpadów komunalnych została skalkulowana w oparciu o maksymalne roczne ilości 
odpadów dostarczane do instalacji. Zgodnie z tą umową, w przypadku dostarczenia 
w 2013 r., do zagospodarowania, zmieszanych odpadów komunalnych w ilości 
mniejszej niż 100.000 Mg, Związek zobowiązał się do zapłaty Spółce za każdy 1 Mg 
różnicy pomiędzy ilością określoną w umowie, a rzeczywiście dostarczoną, tzw. 
opłatę za gotowość wynoszącą 64,80 zł netto/1 Mg. 

(dowód: akta kontroli str. 1052-1089) 

Z ustaleń kontroli wynika, że w 2013 r., Związek skierował do instalacji RIPOK: 
− 4.415,6 Mg odpadów niesegregowanych przeznaczonych do składowania, 

− 88.173,406 Mg odpadów przeznaczonych do zagospodarowania przez 
sortowanie.  

Fakturą nr SI/1/01/2014 Spółka prowadząca RIPOK obciążyła ZM GOAP tytułem 
„opłaty za różnicę w ilości dostarczanych odpadów w 2013 r.” w wysokości 
766.363,29 zł netto (11.826,594 Mg x 64,80 zł). 

(dowód: akta kontroli str. 1277-1279, 1285-1286) 

                                                      
60 Od 2014 r. Związek faktycznie obejmował swym działaniem 22 sektory. 
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W ocenie NIK, uwzględniając literalne brzmienie umowy, Związek nienależnie 
wypłacił Spółce opłatę za niedostarczone odpady o masie 4.415,6 Mg (w wysokości 
286.130,88 zł netto). Odpady te zostały faktycznie dostarczone do RIPOK i winny 
zostać uwzględnione jako odpady podlegające zagospodarowaniu zgodnie 
z zawartą umową (§ 1 ust. 2 pkt 1 oraz § 5 ust. 7 umowy).  

(dowód: akta kontroli str. 1052-1089) 

Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej w latach 2013-2014 podał w złożonym 
wyjaśnieniu, że umowa przewidywała zagospodarowanie odpadów komunalnych 
zmieszanych przez RIPOK poprzez dostarczanie tych odpadów do trzech 
wyznaczonych przez Spółkę sortowni odpadów komunalnych. Rozliczanie masy 
tych odpadów pomiędzy Związkiem a Spółką odbywało się na podstawie masy 
odpadów komunalnych odbieranych z miejsc gromadzenia odpadów z terenu miasta 
Poznania i gminy Suchy Las, które dostarczane były przez firmy odbierające odpady 
z terenu nieruchomości do wyznaczonej sortowni. Rozliczanie poszczególnych 
miesięcy następowało na podstawie raportów przedstawianych przez Spółkę. 
Raporty były sprawdzane przez Dział Gospodarki Komunalnej, a następnie 
weryfikowane z raportami miesięcznymi przedstawianymi przez firmy odbierające 
odpady z terenów nieruchomości. Ponadto, co kwartał masy odpadów były również 
weryfikowane ze sprawozdaniami kwartalnymi i rocznymi składającymi przez firmy 
odbierające odpady komunalne. Rozliczenie przedmiotowej faktury odbywało się na 
tych samych zasadach i w oparciu o te same procedury, co w przypadku faktur 
miesięcznych. Zgodnie z przyjętą procedurą, pod fakturami znajdowały się 
odpowiednie rozliczenia, a masy odpadów komunalnych były sprawdzane 
i weryfikowane. Według składającego wyjaśnienia weryfikacja przeprowadzana była 
według tzw. sposobu krzyżowego, czyli raporty na zagospodarowanie odpadów były 
zestawiane z raportami przedstawianymi przez firmy odbierające odpady 
komunalne. Jeżeli faktura była zaakceptowana przez Dział Gospodarki Komunalnej, 
to oznaczało, że była ona pozytywnie zweryfikowana z treścią umowy 
i rzeczywistym stanem faktycznym.  

(dowód: akta kontroli str. 1948-1953) 

Przewodniczący i Członek Zarządu Związku, którzy zatwierdzili zapłatę za ww. 
fakturę podali, że wydatek ten został sprawdzony i zaakceptowany pod względem 
merytorycznym i finansowym przez pracowników Związku odpowiedzialnych 
merytorycznie za ww. działalność.  

(dowód: akta kontroli str. 1911, 1931) 

Umowa z dnia 19 kwietnia 2013 r. w sprawie zagospodarowania odpadów 
komunalnych stanowiła, że wynagrodzenie Spółki ZZO za zagospodarowanie 
zmieszanych odpadów komunalnych poddanych sortowaniu ustalane było według 
reguły: stawka bazowa przemnożona przez ilość odpadów zagospodarowanych 
w danym okresie rozliczeniowym, a następnie powiększona o koszty opłat 
zmiennych (opłatę rekultywacyjną i opłatę za umieszczenie odpadów na 
składowisku). Cena bazowa za zagospodarowanie 1 Mg zmieszanych odpadów 
komunalnych ustalana była według następującego wzoru: koszt zagospodarowania 
i sortowania odpadów przez Sortownie dla danego okresu rozliczeniowego 
powiększony o cenę unieszkodliwiania przez Instalację odpadów pozostałych po 
sortowaniu w danym okresie rozliczeniowym61. Faktyczna średnia stawka za 
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zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych ponoszona przez Związek 
w okresie lipiec 2013 r. – czerwiec 2015 r. wyniosła 334 zł netto/Mg. 

 (dowód: akta kontroli str. 1052-1167, 1277-1279) 

Zarząd Związku, w wyniku negocjacji ze Spółką prowadzącą RIPOK, zmienił (od 
lipca 2015 r.62) zasady naliczania i wysokość wynagrodzenia za zagospodarowanie 
odpadów zmieszanych, ustalając w zależności od sektora, stawki opłat wynoszące 
od 279 zł do 288,52 zł netto za 1 Mg, bez dodatkowego refundowania kosztów opłat 
zmiennych. W wyniku wprowadzonej zmiany, średnia stawka zagospodarowania 
odpadów w okresie od lipca 2015 r. do kwietnia 2016 r. wyniosła 288 zł za 1 Mg 
odpadów. 

(dowód: akta kontroli str. 1168-1188, 1277-1279, 1546-1548) 

Z informacji uzyskanych przez NIK od sześciu podmiotów prowadzących RIPOK-i 
w województwie wielkopolskim wynika, że w latach 2013-2016 cena za 
zagospodarowanie 1 Mg niesegregowanych odpadów komunalnych, wynosiła 
w tych instalacjach od 195 zł do 278 zł netto/Mg. Cena ta obejmowała, proces 
mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych oraz 
zagospodarowanie pozostałości z tego procesu poprzez proces odzysku (R12) 
i unieszkodliwianie (D5). 

(dowód: akta kontroli str. 1857-1867, 1954-1955) 

NIK zwraca uwagę że ustalone warunki wynagrodzenia dla Spółki, mającej status 
podmiotu komunalnego, wygenerowało wyższe koszty działalności Związku 
w pierwszych latach jego funkcjonowania (2013-2015 I półrocze). Łączne koszty 
zagospodarowania niesegregowanych odpadów komunalnych (20 03 01) wyniosły63: 
− w 2013 r. (II półrocze), 30.578,2 tys. zł netto za zagospodarowanie 92,6 tys. ton 
odpadów, 
− w 2014 r. (I półrocze), 28.929,7 tys. zł netto/86,0 tys. Mg, 
− w 2014 r. (II półrocze), 31.543,7 tys. zł netto/94,7 tys. Mg, 
− w 2015 r. (I półrocze), 27.241,9 tys. zł netto/80,9 tys. Mg, 
− w 2015 r. (II półrocze), 25.829,5 tys. zł netto/89,9 tys. Mg, 
− w 2016 r. (I-IV), 15.332,0 tys. zł netto/53,2 tys. Mg. 

(dowód: akta kontroli str. 1277-1279) 

Przewodniczący i Członkowie Zarządu pełniący te funkcje w latach 2012-2014 
podali, że ustalone warunki umowne były wynikiem przeprowadzonych negocjacji, a 
Spółka prowadziła działalność wymagającą w dalszej perspektywie rekultywacji 
prowadzonego składowiska odpadów (wymagało to gromadzenia odpowiednich 
funduszy). 

(dowód: akta kontroli str. 1909, 1920, 1929, 1945) 

Związek prawidłowo realizował procedury związane z ewidencjonowaniem, a od 
2014 r., także ze sprawowaniem nadzoru nad podmiotami wykonującymi działalność 
regulowaną w rozumieniu przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. W 2013 r. nie przeprowadzano kontroli podmiotów wykonujących usługi 
odbioru i zagospodarowania odpadów. W 2013 r. Związek nie wypełnił obowiązku 
zorganizowania przetargów na odbiór oraz odbiór i zagospodarowanie odpadów ze 
wszystkich sektorów objętych swoim działaniem. Ustalone na lata 2013-2014 
warunki wynagrodzenia podmiotów odbierających odpady komunalne oraz Spółki 
zagospodarowującej, nie były korzystne dla Związku. Wdrożenie umów, których 

                                                      
62 Aneks nr 14 z 15 lipca 2015 r. 
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wykonawców wyłoniono w trybie konkurencyjnym oraz przeprowadzone dodatkowe 
negocjacje warunków umownych spowodowały obniżenie wysokości opłat 
ponoszonych przez Związek w latach 2015-2016. 

4. Ustalanie opłat oraz ponoszenie kosztów finansowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi  

4.1. Wybór metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
od 1 lipca 2013 r. oraz określenie stawek tych opłat poprzedziły analizy i dyskusje 
prowadzone przez Zarząd Związku, członków Zgromadzenia Związku oraz 
spotkania z przedstawicielami samorządów tworzących Związek. Propozycje 
Zarządu Związku opracowano w oparciu o wyniki, zleconej zewnętrznemu 
podmiotowi, analizy silnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (analizy SWOT) 
wszystkich metod wskazanych w art. 6j ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach. Uznano, że optymalną metodą będzie naliczanie opłaty od liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. Takie wnioski wynikały także 
z opracowanej „Analizy wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami w świetle zmian znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach dla Związku Międzygminnego GOAP”. Jak uzasadniano, do 
atrybutów przemawiających za przyjęciem tej metody należy jej: uniwersalność, 
powszechność, obiektywność, adekwatność, realność, wykonalność, szczelność, 
sprawdzalność i proekologiczność. Jej silną stroną była także wysoka 
akceptowalność społeczna.  
Podstawę dla określenia stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
na terenie Związku stanowiła przygotowana na zlecenie Związku analiza, w której 
przedstawiono dotychczasowe koszty odbioru i zagospodarowania odpadów oraz 
prognozy na najbliższe lata. Uwzględniając przedstawione koszty oraz liczbę 
mieszkańców, prognozowano, że w 2013 r., wielkość opłaty powinna wynieść 15,24 
zł. Mając jednak na względzie racje społeczne i przewidując pojawienie się 
w systemie osób dotychczas nie objętych statystykami, Zarząd Związku uznał, że 
zasadne będzie ustalenie średniej, miesięcznej opłaty na 1 mieszkańca w kwocie 
12,50 zł za odpady zbierane selektywnie oraz 17,50 za odpady zbierane 
nieselektywnie. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych, Zarząd uznał, że 
opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie iloczynem liczby 
pojemników bądź kontenerów z odpadami powstałymi na danej nieruchomości oraz 
stawki opłaty za dany pojemnik, a proponowane stawki będą zróżnicowane 
w zależności od pojemności oraz prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów.  

Zgromadzenie Związku, na posiedzeniu w dniu 12 marca 2013 r., wprowadziło 
zmiany do propozycji Zarządu. Stawka przyjęta dla właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych za odpady segregowane wyniosła 12 zł od osoby, a niesegregowane 
20 zł. W kolejnych latach, Zgromadzenie i Zarząd Związku prowadziły debatę nad 
zasadnością zmiany metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi i wysokością stawek. W 2015 r. zlecono „Analizę kalkulacji wysokości 
stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla ZM GOAP”. 
W podsumowaniu tej analizy wskazano, że obecnie stosowana metoda naliczania 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości 
zamieszkałych nie jest efektywna. Zwrócono uwagę na problem dotyczący zaniżania 
rzeczywistej liczby osób, które zamieszkują dane nieruchomości. Zespół autorski 
wskazał, że najlepszą – jego zdaniem – metodą naliczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie jej uzależnienie od rodzaju 
zabudowy, tj. metoda od powierzchni lokalu mieszkalnego dla zabudowy 
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faktycznego 
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wielorodzinnej oraz metoda od gospodarstwa domowego dla zabudowy 
jednorodzinnej. Metoda ustalania opłaty oraz wysokość stawki do zakończenia 
kontroli nie została zmieniona64.  

W styczniu 2016 r., Zgromadzenie Związku wprowadziło65 ryczałtowe stawki 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, na nieruchomościach, na 
których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomościach 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku. 
Następnie uznało za zasadne66 zróżnicowanie ryczałtowej stawki opłaty dla domu 
letniskowego wykorzystywanego jedynie przez część roku lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz dla działki na terenie 
Rodzinnych Ogrodów Działkowych67 wykorzystywanej jedynie przez część roku.  
Od 1 lipca 2013 r. do 31 grudnia 2015 r. opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi były płatne co dwa miesiące. Od 1 stycznia 2016 r. zmieniono 
częstotliwość uiszczania opłaty na system płatności comiesięcznych. Jak 
uzasadniono, taki tryb jej uiszczania miał korzystnie wpłynąć na płynność budżetu 
Związku i pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.  

(dowód: akta kontroli str. 2078-2086, 2102-2104, 3491-3516, 3598-3640) 

4.2. W okresie objętym kontrolą Związek zrealizował dochody i wydatki budżetowe 
w wysokości:  
- w 2013 r. - 68.830,8 tys. zł (dochody) oraz 68.928,6 tys. zł (wydatki), budżet 
2013 r. zamknął się deficytem w wys. 97,8 tys. zł, 
- w 2014 r. - 145.387,1 tys. zł (dochody) oraz 143.377,3 tys. zł (wydatki), budżet 
2013 r. zamknął się nadwyżką w wysokości 2.009,8 tys. zł, 
- w 2015 r. – 142.393,7 tys. zł (dochody) oraz 145.091,8 tys. zł (wydatki), budżet 
2015 r. zamknął się deficytem w wys. 2.698,10 tys. zł, 
- w 2016 r. – 147.383,9 tys. zł (dochody) oraz 147.604,4 tys. zł (wydatki), budżet 
2016 r. zamknął się deficytem w wys. 220,5 tys. zł, 

(dowód: akta kontroli str. 1544, 1471, 2620-2652) 

Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu wydała pozytywną opinię w sprawie 
wykonania budżetu Związku za rok budżetowy 2013 r., ocenę pozytywną 
z zastrzeżeniami dotyczącą sprawozdania za 2014 r. oraz ocenę pozytywną 
z uwagą w sprawie sprawozdania za 2015 r. i ocenę pozytywną za 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1470-1476, 1544-1545, 1698-1701) 

4.3. Zgodnie ze sprawozdaniami finansowymi za lata 2013-2016, Związek uzyskał 
oraz poniósł: 
- w 2013 r. - przychody z działalności operacyjnej w wys. 71.072,0 tys. zł oraz koszty 
tej działalności wynoszące 91.575,2 tys. zł. Uwzględniając pozostałe przychody 
i koszty operacyjne, w 2013 r., Związek wygenerował stratę w wysokości 
20.367,7 tys. zł. Największą pozycję stanowiły: po stronie przychodów - opłaty za 
zagospodarowanie odpadów 67.279,3 tys. zł; po stronie kosztów - odbiór i transport 
odpadów (w tym zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie) 
w wys. 40.840,4 tys. zł oraz zagospodarowanie odpadów 42.386,6 tys. zł. 

                                                      
64 Uchwałą Zgromadzenia Związku nr XIV/118/2015 z 18 grudnia 2015 r. dokonano jedynie zmian terminologicznych, zgodnie 
z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
65 Uchwałą Zgromadzenia Związku nr XV/123/2016 z 29 stycznia 2016 r., zgodnie z nowelizacją art. 6j ust. 3b ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
66 Zmiana wprowadzona uchwałą Zgromadzenia Związku nr XVI/133/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. 
67 W rozumieniu ustawy z dnia 13 sierpnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 40, ze zm.). 
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Według stanu na dzień bilansowy, zobowiązania Związku z tytułu dostaw i usług 
wyniosły 22.512,0 tys. zł.  

Uzyskany wynik finansowy, na dzień bilansowy, nie uwzględniał 6.643,2 tys. zł 
nadpłat z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych (w tym 
opłat wniesionych m.in. przez spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które nie 
złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). 

(dowód: akta kontroli str. 1336-1346, 1415, 1504, 1515-1543)  

- w 2014 r. - przychody w wys. 145.044,3 tys. zł i koszty w wys. 171.210,0 tys. zł. 
W 2014 r. Związek wygenerował stratę w wysokości 27.318,8 tys. zł. Przychody z 
tytułu opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 144.436,3 tys. zł. Koszty odbioru 
i transportu odpadów (w tym zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie) 
wyniosły 78.390,8 tys. zł, a koszty zagospodarowania odpadów 83.274,6 tys. zł.  
Zobowiązania Związku z tytułu dostaw i usług, na dzień 31 grudnia 2014 r., wyniosły 
49.920,2 tys. zł (w tym zobowiązania z 2014 r. dla których zastosowano prolongatę 
terminów płatności do 2015 r. obejmowały kwotę 29.769,1 tys. zł).  
Kwota nadpłat, które nie zostały ujęte w przychodach Związku wyniosła 6.965,9 
tys. zł.  

(dowód: akta kontroli str. 1359-1393, 1449-1450, 1464) 

- w 2015 r. - przychody w wys. 145.524,7 tys. zł i koszty w wys. 136.163,3 tys. zł. 
W 2015 r., Związek uzyskał zysk w wysokości 9.144,4 tys. zł. Przychody z tytułu 
opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 145.080,7 tys. zł. Koszty odbioru 
i transportu odpadów (w tym zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie) 
wyniosły 52.613,2 tys. zł, a koszty zagospodarowania odpadów 75.051,0 tys. zł.  
Zobowiązania Związku z tytułu dostaw i usług, na dzień 31 grudnia 2015 r., wyniosły 
42.285,6 tys. zł (w tym zobowiązania z 2015 r. dla których zastosowano prolongatę 
terminów płatności do 2016 r. w wys. 18.464,5 tys. zł).     
Kwota nadpłat, które nie zostały ujęte w przychodach Związku wyniosła 
3.867,3 tys. zł. 

(dowód: akta kontroli str. 1347-1358, 1415, 1432, 1436-1437, 1702) 

- w 2016 r. - przychody w wys. 149.367,3 tys. zł i koszty w wys. 122.966,4 tys. zł. 
W 2016 r. Związek uzyskał zysk w wysokości 22.359,5 tys. zł. Przychody z tytułu 
opłat za gospodarowanie odpadami wyniosły 149.306,3 tys. zł. Koszty odbioru 
i transportu odpadów (w tym zagospodarowanie odpadów zbieranych selektywnie) 
wyniosły 57.360,6 tys. zł, a koszty zagospodarowania odpadów 57.410,2 tys. zł.  
Zobowiązania Związku z tytułu dostaw i usług, na dzień 31 grudnia 2016 r., wyniosły 
18.184,8 tys. zł (nie prolongowano terminów płatności z 2016 r. na rok 2017).  
Kwota nadpłat, które nie zostały ujęte w przychodach Związku wyniosła 3.882,2 tys. 
zł (opłaty od spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych wyniosły 1.109.490,70 zł).  

(dowód: akta kontroli str. 1384-1403, 1709, 1715-1717, 1724, 1726, 3725-3755) 

4.4. Umową z dnia 2 kwietnia 2013 r. Związek zawarł z Miastem Poznań umowę 
o współpracy w zakresie zagospodarowania odpadów w instalacji termicznego 
przekształcania odpadów komunalnych. Stosownie do niej, Miasto Poznań 
udostępniając instalację, wyraziło zgodę na:  zagospodarowanie w ITPOK w okresie 
eksploatacji tej instalacji, wszystkich zmieszanych odpadów komunalnych 
pochodzących z terenu Związku w ilości wynikającej z technicznych możliwości 
Instalacji, jednakże nie większej niż 210.000 Mg/rok, a także zagospodarowanie 
w ITPOK zmieszanych odpadów komunalnych pochodzących z terenu Związku 
w okresie rozruchu, w ilości wynikającej z technicznych potrzeb Instalacji. Związek 
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oświadczył, iż w kontekście planowanej treści Umowy o PPP podejmie starania, aby 
umożliwić Miastu wypełnienie zaciągniętych przez nie, względem Partnera 
Prywatnego, zobowiązań. W tym celu w okresie rozruchu zobowiązuje się skierować 
do Instalacji wymagany do przeprowadzenia rozruchu strumień zmieszanych 
odpadów komunalnych, w Okresie Eksploatacji zobowiązuje się skierować do 
Instalacji strumień zmieszanych odpadów komunalnych w ilości odpowiadającej 
Maksymalnej Masie Odpadów Kontraktowych w rozumieniu Umowy o PPP. 

(dowód: akta kontroli str. 1052-1089) 

W celu uszczegółowienia zasad współpracy pomiędzy Związkiem a Miastem 
Poznań, w zakresie zagospodarowania odpadów w ITPOK określonych 
w ww. umowie, Zgromadzenie Związku podjęło w dniu 31 marca 2016 r. uchwałę, 
w której wyraziło zgodę na zawarcie umowy o szczegółowych zasadach współpracy 
w brzmieniu określonym w załączniku do Uchwały68. Przedmiotem umowy, zawartej 
w dniu 31 marca 2016 r., aneksowanej następnie przez upoważnionych członków 
Zgromadzenia w dniu 8 kwietnia 2016 r. oraz członków Zarządu ZM GOAP w dniach 
26 października 2016 r. i 7 listopada 2016 r. było określenie szczegółowych 
warunków wykonania Umowy Ramowej w okresie począwszy od dnia 31 marca 
2016 r. do dnia poprzedzającego dzień dostępności,  zagospodarowania odpadów 
komunalnych w ilości niezbędnej do dnia zakończenia rozruchu ITPOK, tj. 
zagospodarowania łącznie 155 tys. Mg zmieszanych odpadów komunalnych 
z terenu gmin - uczestników Związku. W wyniku realizacji przedmiotowej umowy 
zagospodarowano łącznie 149,7 tys. Mg, a Związek przekazał Miastu Poznań 
tytułem wynagrodzenia za zagospodarowanie odpadów kwotę 28,1 mln zł. Warunki 
finansowe ustalone w przedmiotowej umowie w 2016 r. obniżyły, w stosunku do 
poprzednich lat, koszty zagospodarowania odpadów. Wyniosły one 57,4 mln zł 
w całym 2016 r. wobec 83,3 mln zł w 2014 r. i 75,1 mln zł w 2015 r. 

(dowód: akta kontroli str. 1384-1403, 3641-3659) 

Umową z dnia 30 grudnia 2016 r., Związek ustalił z Miastem Poznań 
szczegółowe warunki współpracy w Okresie Eksploatacji ITPOK w zakresie 
zagospodarowania strumienia Zmieszanych Odpadów Komunalnych pochodzących 
z terenu Związku. Strony umowy oświadczyły, iż w związku z zawarciem 
i wykonywaniem Umowy Miasto nie stanie się posiadaczem odpadów, ani nie 
będzie podmiotem prowadzącym działalność w zakresie zagospodarowania 
odpadów w Instalacji. W celu realizacji umowy Związek zobowiązał się do 
dostarczenia strumienia zmieszanych odpadów komunalnych do ITPOK w Poznaniu 
w okresie eksploatacji 206 tys. Mg rocznie w latach 2017 – 2041. Strony ustaliły, iż 
za zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych w ITPOK Związek 
uiszczać będzie na rzecz Miasta wynagrodzenie, które zgodnie z Umową o PPP, 
Miasto zapłaci Partnerowi Prywatnemu.  

(dowód: akta kontroli str. 3685-3724) 

W działalności kontrolowanej jednostki w przedstawionym wyżej obszarze nie 
stwierdzono nieprawidłowości. Ustalenia kontroli pozwoliły natomiast na 
sformułowanie uwag dotyczących odnoszących się do sytuacji finansowej 
i majątkowej Związku.  

1 Zgodnie ze Statutem Związku (§ 30) uczestnik występuje ze Związku po złożeniu 
oświadczenia o wypowiedzeniu, potrwierdzonego stosowaną uchwałą organu 

                                                      
68 Uchwała nr XVII/136/2016 Zgromadzenia ZM GOAP z dnia 31 marca 2016 r. w sprawie: zatwierdzenie projektu umowy o 
szczegółowych zasadach współpracy pomiędzy Związkiem Międzygminnym „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej" 
a Miastem Poznań. 

Ustalone 
nieprawidłowości 

Uwagi dot. 
kontrolowanej 

działalności 
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stanowiącego gminy. Oświadczenie to powinno być złożone z zachowaniem 
sześciomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na dzień 31 grudnia 
danego roku. Stosownie do § 32 Statutu, każda zmiana w składzie uczestników 
Związku wymaga zmiany statutu i przeprowadzenia procedury polegającej na jej 
zarejestrowaniu i ogłoszeniu. Dodatkowo, uczestnik ustępujący lub usunięty ze 
Związku jest zobowiązany do pokrycia strat powstałych do dnia opuszczenia 
Związku (§ 33 ust. 2 Statutu). Rada Gminy Suchy Las podjęła w dniu 27 czerwca 
2013 r. uchwałę w sprawie wystąpienia ze Związku (została doręczona w dniu 28 
czerwca 2013 r.). Do końca 2014 r., Zarząd nie podjął inicjatywy dotyczącej zmiany 
Statutu Związku, wymaganej do rozliczenia udziału Gminy Suchy Las w stracie 
finansowej za 2013 r. 

Uchwałę w sprawie projektu zmian w Statucie, poprzez wykreślenie gminy 
Suchy Las jako uczestnika Związku, Zgromadzenie podjęło w dniu 17 kwietnia 
2015 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1030-1032) 

Przewodniczący i Członkowie Zarządu Związku pełniący funkcje w latach 2012-2014 
podali, że w latach 2013-2014 następowały zmiany legislacyjne dotyczące 
przekazywania opłat za korzystanie ze środowiska. Powodowało to, niepewność co 
do faktu, która jednostka samorządowa (Związek czy gmina Suchy Las) będzie 
uprawniona do otrzymania opłaty z tyt. prowadzenia składowiska w Suchym Lesie. 
Tym samym ich zdaniem, nie można było ocenić na ile decyzja Rady Gminy Suchy 
Las była ostateczna, a także jaki ostateczny wynik finansowy będzie przypadał do 
rozliczenia z gminą Suchy Las.  

(dowód: akta kontroli str. 1910, 1921, 1930, 1936) 

Art. 402 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska69, 
w brzmieniu obowiązującym od dnia 23 stycznia 2013 r. stanowił m.in., że 
w przypadku, gdy gmina należy do związku międzygminnego, którego zadaniem 
statutowym jest gospodarka odpadami, wpływy należne gminie z tytułu składowania 
na jej terenie odpadów, stanowią wyłączny dochód budżetu tego związku 
międzygminnego i są przeznaczone na jego cele statutowe. W związku z wejściem 
w życie ustawy z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony 
środowiska70 zapis ten został z ustawy wykreślony z dniem 24 stycznia 2014 r. 

2. Wynik finansowy Związku za lata 2013-2016, nie uwzględniał wszystkich 
wpływów otrzymanych z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Było to 
skutkiem wnoszenia opłat m.in. przez wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, które, 
z uwagi na trwające spory prawne, nie składały deklaracji, o jakich mowa w ustawie 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W opinii niezależnych biegłych rewidentów badających sprawozdania finansowe za 
lata 2013-2015, brak w danym roku prawomocnej decyzji wymiarowej lub deklaracji, 
powodował zniekształcenie wyniku finansowego Związku.  

(dowód: akta kontroli str. 1413-1416, 1692-1694) 

Główna Księgowa Związku podała w złożonym wyjaśnieniu, że podstawą 
dokonania przypisu w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami była: (1) 
złożona przez zobowiązanego deklaracja (wówczas przypis ujmowany jest 
w księgach Związku pod datą wpływu deklaracji do Związku), (2) decyzja 
określająca wysokość zobowiązania podatkowego wydana na podstawie art. 21 § 3 
Ordynacji podatkowej (przypis lub odpis ewidencjonowany był pod datą doręczenia 
                                                      
69 Dz. U. z 2017 r. poz. 519. 
70 Dz. U. z 2014 r. poz. 47. 
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decyzji). Według głównej księgowej, samo wniesienie wpłaty, bez złożenia przez 
zobowiązanego deklaracji (bez wydanej decyzji wymiarowej) nie mogło być 
podstawą do zaewidencjonowania przychodu (przypisu) w księgach Związku. 
Przypis taki był ewidencjonowany w sytuacji złożenia wymaganej deklaracji bądź 
wydania stosownej decyzji.  

(dowód: akta kontroli str. 1687-1691) 

NIK zwraca uwagę, że zgodnie z ww. opinią biegłych rewidentów, wynik finansowy 
Związku uzyskany m.in. za rok 2013, nie powinien stanowić podstawy do rozliczenia 
strat przez uczestnika występującego ze Związku (tryb przewidziany w § 33 ust. 2 
Statutu Związku). Związek w 2016 r., w trybie postępowania sądowego, wystąpił 
z roszczeniem do gminy, która wystąpiła z końcem 2013 r., o pokrycie straty 
w wysokości, która nie uwzględniała opinii biegłych rewidentów, co do faktycznego 
wyniku finansowego uzyskanego w 2013 r. 

(dowód: akta kontroli str. 933-1033, 1413-1416, 1692-1694) 

3. Na koniec poszczególnych okresów rozrachunkowych zestawienie zmian 
funduszy Związku (funduszu jednostki)71 wykazywało ujemne saldo wynoszące: 
w 2013 r. 20.267,4 tys. zł, w 2014 r. 49.596,0 tys. zł, w 2015 r. 37.753,5 tys. zł oraz 
14.583,4  tys. zł na koniec 2016 r.  

(dowód: akta kontroli str. 1438-1439, 1446-1448, 1501-1503, 1706-1708) 

W myśl statutu Związku, jeżeli dochody własne Związku oraz świadczenia 
uczestników Związku nie wystarczają na pokrycie strat, gminy - Uczestnicy Związku 
zobowiązane są dokonać dopłaty w wysokości uchwalonej przez Zgromadzenie 
Związku, przy czym wysokość dopłaty określa się wg zasady wyrażonej w § 21 ust. 
2 i ust. 3, tj. proporcjonalnie do liczby mieszkańców ustalonej w oparciu o dane 
Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 30 czerwca roku poprzedniego (§ 22).  
Poszczególne Zarządy Związku nie występowały z inicjatywą podjęcia przez 
Zgromadzenie Związku uchwały w sprawie ustalenie dopłaty do Związku.  

(dowód: akta kontroli str. 8-22) 

NIK zwraca uwagę, że brak przedmiotowej decyzji, wymusił na Związku korzystanie 
z kredytu obrotowego na sfinansowanie jego bieżącej działalności, powodując 
wygenerowanie dodatkowych kosztów finansowych, które w latach 2014-2015 
wyniosły 522,9 tys. zł. W ocenie biegłego rewidenta, który badał sprawozdanie  
finansowe za 2015 r., wygenerowana strata powinna zostać pokryta przez gminy 
uczestników Związku na zasadach określonych w Statucie Związku.  

(dowód: akta kontroli str. 1413-1416) 

Przewodniczący i Członkowie Zarządu Związku, pełniący te funkcje w latach 2012-
2014 podali, że ze strony gmin uczestników Związku nie było zgody na wnoszenie 
dodatkowych opłat do Związku. Ponadto strata miała charakter wyłącznie bilansowy, 
a z posiadanych analiz wynikało, że w kolejnych latach działalności Związku nastąpi 
wypracowanie dodatniego wyniku finansowego (poprzez obniżenie kosztów na 
skutek rozstrzygnięcia przetargów na wywóz odpadów). Zdecydowano 
o przejściowym kredytowaniu działalności Związku, w granicach dopuszczalnego 
zadłużenia.           

(dowód: akta kontroli str. 1911, 1921, 1930, 1937, 1946) 

                                                      
71 W rozumieniu § 17 i załącznika nr 8 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 poz. 289, ze zm.). 
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4. NIK zwraca uwagę, że zgodnie § 6 ust. 1 Statutu - Miasto Poznań świadczy usługi 
publiczne z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych na rzecz Związku w 
zakresie i na zasadach określonych w umowie ze Związkiem. Z kolei, w § 6 ust. 2 
określono, że wybór oraz wykonywanie umowy z partnerem prywatnym, który 
zgodnie z ucpg zapewni dostępność instalacji oraz będzie świadczył na rzecz 
Związku usługi publiczne z zakresu zagospodarowania odpadów komunalnych 
poprzez ich termiczne przekształcanie należy do Miasta Poznania. 
Powyższe zapisy dają wyłączność na świadczenie usług zagospodarowywania 
odpadów komunalnych tylko jednemu podmiotowi – Miastu Poznań, a co za tym 
idzie, regulują sferę pewnych praw podmiotu odrębnego i niezależnego od Związku 
i wykluczają jednocześnie możliwość wykonywania tych zadań przez inne podmioty 
publiczne bądź prywatne. Tymczasem, przepis art. 64 ust. 1 ustawy o samorządzie 
gminnym stanowi, że w celu wspólnego wykonywania zadań publicznych gminy 
mogą tworzyć związki międzygminne. Ustawodawca, w przepisie tym, jasno określił, 
że chodzi o wykonywanie przekazanych zadań „wspólnie” (poprzez utworzony 
w tym celu związek), a nie samodzielnie przez jedną z gmin lub inny podmiot. 
Dodatkowo, art. 64 ust. 3 tej ustawy stanowi, że prawa i obowiązki gmin 
uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań 
przekazanych związkowi, przechodzą na związek z dniem ogłoszenia statutu 
związku. Treść tego przepisu nie pozostawia wątpliwości, że prawa i obowiązki gmin 
uczestniczących w związku międzygminnym, związane z wykonywaniem zadań 
przekazanych związkowi, przechodzą na związek, a nie na gminę (uczestnika 
związku). Inna wykładnia ww. przepisów prowadziłaby do tego, że kilka gmin 
mogłoby powołać związek międzygminny, którego wszystkie zadania wykonywałaby 
jedna gmina. Tymczasem, powierzenie wykonywania zadań należących do dwóch 
lub kilu gmin, przez jedną z tych gmin, jest istotą zawierania porozumień 
międzygminnych, na podstawie art. 74 ust. 1 i 2 ustawy, a nie związków 
międzygminnych. 
Reasumując, o ile w świetle art. 65 ustawy o samorządzie gminnym oraz art. 5 
ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej72, Związek może 
powierzyć wykonywanie określonych zadań różnym podmiotom, w tym gminom – 
członkom związku, to powierzenie tych zadań winno następować w innym trybie niż 
uchwalenie lub zmiana statutu związku. Statut związku może bowiem tylko określać 
zasady, na podstawie których dany związek będzie funkcjonować oraz zakres 
współdziałania gmin w ramach związku i nie może wykraczać poza tę sferę. 
Wskazać jednak należy, że Statut w tym brzmieniu został opublikowany przez 
Wojewodę Wielkopolskiego, który w ramach nadzoru, o którym mowa w art. 90 
i następnych ustawy o samorządzie gminnym nie zakwestionował jego zgodności 
z prawem i jest aktem obowiązującym. 

(dowód: akta kontroli str. 8-22) 

W latach 2013-2014 Związek wygenerował ujemny wynik finansowy z uwagi na 
wysokie koszty obsługi systemu odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych. Zmiana warunków obowiązujących umów oraz wdrożenie usług 
świadczonych w trybie konkurencyjnym pozwoliły na uzyskanie dodatniego wyniku 
finansowego w latach 2015-2016, co przyczyniło się do zredukowania 
skumulowanej straty Związku.  

  

                                                      
72 Dz. U. z 2016 r. poz. 573, ze zm. 
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IV. Wniosek 

Przedstawiając powyższe oceny i uwagi wynikające z ustaleń kontroli, Najwyższa 
Izba Kontroli, na podstawie art. 53 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. 
o Najwyższej Izbie Kontroli73, wnosi o dokonanie wnikliwej analizy podstaw 
wystąpienia do Spółki zagospodarowującej odpady w 2013 o zwrot nienależnie 
wypłaconego wynagrodzenia i w przypadku stwierdzenia ich istnienia - zażądanie 
jego zwrotu.  

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 Poznaniu. 

Zgodnie z art. 62 ustawy o NIK proszę o poinformowanie Najwyższej Izby Kontroli, 
w terminie 21 dni od otrzymania wystąpienia pokontrolnego, o sposobie 
wykorzystania uwag i wykonania wniosku pokontrolnego oraz o podjętych 
działaniach lub przyczynach niepodjęcia tych działań. 

W przypadku wniesienia zastrzeżeń do wystąpienia pokontrolnego, termin 
przedstawienia informacji liczy się od dnia otrzymania uchwały o oddaleniu 
zastrzeżeń w całości lub zmienionego wystąpienia pokontrolnego. 

Poznań, dnia 21 kwietnia 2017 r. 

Najwyższa Izba Kontroli 
Delegatura w Poznaniu 

 

Kontrolerzy 
 
 

Aneta Karska  
główny specjalista k.p.  

 

 

Artur Pigłas 
doradca ekonomiczny 

 
 

 

Dyrektor 
 
 

z up. Tomasz Nowiński 
Wicedyrektor 

 
 
 
 
 

 

                                                      
73 Dz. U. z 2017 r., poz. 524. 
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