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wpływy/ środki  
z tytułu opłat i kar 

środowiskowych

wpływy z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy  
– Prawo ochrony środowiska oraz inne wpływy, wskazane w wierszu 
szóstym sprawozdania OŚ-4p/OŚ-4g (w przypadku sprawozdania za rok 
2016 w wierszu 7), w tym środki uiszczane w związku z art. 362 ust. 3 
ustawy – Prawo ochrony środowiska;

wpływy/ środki  
z tytułu opłat i kar za 

korzystanie  
ze środowiska

wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar 
pieniężnych, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, stanowiące dochody budżetów gmin i powiatów;

nadwyżka dochodów kwota uzyskanych przez gminę lub powiat dochodów z tytułu opłat  
i kar za korzystanie ze środowiska, przewyższająca 10-krotność średniej 
krajowej dochodów gmin i powiatów z roku poprzedniego przypadających 
na jednego mieszkańca, podlegająca przekazaniu do właściwego 
wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

roczna pula środków 
pochodzących z opłat  

i kar za korzystanie  
ze środowiska

suma środków: z likwidowanych gminnych/powiatowych funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, niewykorzystanych w poprzednich latach, 
wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskanych w danym 
roku, pomniejszonych o wartość nadwyżki dochodów za rok poprzedni;

ufp ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 2077, ze zm.);

ustawa POŚ ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U.  
z 2018 r. poz. 799, ze zm.);

upzp ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579, ze zm.);

rozporządzenie  
w sprawie klasyfikacji 
dochodów, wydatków, 

przychodów  
i rozchodów

rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053, 
ze zm.);

rozporządzenia 
Prezesa Rady 

Ministrów  
w sprawie określenia 

wzorów  formularzy 
sprawozdawczych

rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów 
formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypełniania oraz 
wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach 
statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki 
publicznej (na dany rok);

pigfośigw powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej;

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

wfośigw wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej.
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Kontrola została podjęta z inicjatywy własnej Najwyższej Izby Kontroli. 
Przyczyną jej zaplanowania były wyniki przeprowadzonej przez NIK, 
w latach 2013–2014, kontroli pn. „Wykonywanie przez starostów obowiąz-
ków wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska”1. Stwierdzono 
wówczas nieprawidłowe udzielanie przez powiaty, ze środków pocho-
dzących z opłat za korzystanie ze środowiska i administracyjnych kar pie-
niężnych, dotacji oraz finansowanie zadań, które zgodnie z art. 403 ust. 1 
ustawy POŚ nie należały do zadań powiatów lub były niezgodne z celami 
wskazanymi w tej ustawie. W trakcie kontroli ujawniły się także liczne wąt-
pliwości w zakresie właściwego stosowania przez starostów regulacji praw-
nych dotyczących finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Problemy w tym zakresie pojawiły się w efekcie zmian, wprowadzonych 
w związku z reformą finansów publicznych i związaną z tym likwidacją 
powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz włą-
czeniem przychodów z tytułu wskazanych wyżej opłat i kar do budżetów 
powiatów. Wątpliwości dotyczące zasad finansowania ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej przez jednostki samorządu terytorialnego potę-
gowało m.in. stanowisko Ministra Środowiska dopuszczające, wbrew posta-
nowieniom art. 403 ust. 1 ustawy POŚ, przeznaczenie niewydatkowanych 
w danym roku dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na inne 
zadania, niż wymienione w tej ustawie.
Finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zakresie i wyso-
kości określonej w art. 403 ust. 2 ustawy POŚ należy także do zadań gmin. 
Dlatego też niniejszą kontrolą zostały objęte również i te jednostki samo-
rządu terytorialnego.

1  Kontrola P/13/125.

Pytanie definiujące cel 
główny kontroli
Czy powiaty i gminy 
prawidłowo finansowały 
ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną?

Pytania definiujące cele 
szczegółowe kontroli
1. Czy prawidłowo 

ustalono i stosowano 
zasady finansowania 
ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej?

2. Czy wszystkie środki 
pochodzące z opłat  
i kar środowiskowych, 
w tym z opłat  
i kar za korzystanie 
ze środowiska, 
przeznaczono 
na finansowanie 
ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej?

3. Czy finansowanie 
ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej 
obejmowało wyłącznie 
zadania pozostające 
w kompetencji powiatu 
i gminy, zgodnie 
z celami wskazanymi 
w ustawie POŚ, 
a także czy planowane 
i realizowane zadania 
służyły poprawie 
warunków życia ludzi 
i stanu środowiska?

4. Czy prawidłowo 
ewidencjonowano 
dochody pochodzące 
z opłat i kar 
środowiskowych 
oraz wydatki 
na zadania z zakresu 
ochrony środowiska 
i gospodarki 
wodnej, a także 
czy dane zawarte 
w sprawozdaniach 
z gospodarowania 
dochodami budżetu 
powiatu lub gminy, 
pochodzącymi z opłat 
i kar środowiskowych, 
przeznaczonymi 
na finansowanie 
ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, 
były zgodne z ewidencją 
księgową prowadzoną 
w kontrolowanej 
jednostce?
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Mapa nr 1 
Dochody powiatów i gmin z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
w poszczególnych województwach

Źródło: GUS, Ochrona środowiska 2014, 2015 i 2016.

Jednostki 
kontrolowane 
Siedem urzędów miast 
(miasta na prawach 
powiatu) w Jaworznie, 
Dąbrowie Górniczej, 
Tarnowie, Koninie, 
Legnicy, Radomiu, Płocku. 
Dziewięć starostw 
powiatowych w Bieruniu  
(powiat bieruńsko- 
-lędziński), Chrzanowie, 
Tarnowie, Turku, 
Poznaniu, Głogowie, 
Zgorzelcu, Kozienicach, 
Bełchatowie.
Sześć urzędów gmin 
w Zabierzowie, 
Bolesławiu, Suchym 
Lesie, Przykonie, 
Mińsku Mazowieckim 
i Kleszczowie.
Pięć urzędów miejskich 
w Bieruniu, Knurowie, 
Bogatyni (urząd miasta 
i gminy), Głogowie, 
i Kozienicach.

Okres objęty kontrolą
Od 1.01.2014 r. do dnia 
zakończenia kontroli 
(tj. do 15.01.2018 r.). 
W przypadku 
obszaru związanego 
z zapewnieniem 
finansowania ochrony 
środowiska i gospodarki 
wodnej w odpowiedniej 
wysokości, kontrolą 
został objęty okres  
od 1 stycznia 2010 r.
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Wszystkie objęte kontrolą jednostki zapewniły finansowanie ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej. Większość planowanych i zrealizowanych zadań 
w tym zakresie służyła poprawie stanu środowiska i warunków życia ludzi 
(m.in. budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wodociągów, montaż urzą-
dzeń wykorzystujących źródła energii odnawialnej). Jednak podejmowane 
przez te jednostki działania, mające na celu zagwarantowanie prawidłowego 
finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzą-
cych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, nie były wystarczające. Jakkol-
wiek 85,6% wydatków deklarowanych jako poniesione z tych środków zreali-
zowano zgodnie z przepisami ustawy – Prawo ochrony środowiska, to należy 
podkreślić, że tylko w jednej spośród 27 skontrolowanych jednostek działa-
nia w zakresie finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej zostały 
ocenione przez NIK pozytywnie. Stwierdzone nieprawidłowości świadczą,  
że kontrola zarządcza w większości jednostek nie była w pełni adekwatna, sku-
teczna i efektywna. Nie funkcjonowały poszczególne jej elementy, a w szcze-
gólności zarządzanie ryzykiem oraz mechanizmy kontroli. Niezidentyfikowanie 
w tych jednostkach, w obszarze związanym z finansowaniem ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej ze środków pochodzących z opłat i kar za korzysta-
nie ze środowiska, potencjalnego ryzyka lub marginalizowanie jego znaczenia 
spowodowało, że ustalone mechanizmy kontroli nie stanowiły wystarczającej 
odpowiedzi na ryzyko wystąpienia nieprawidłowości. 

Pięć jednostek objętych kontrolą nie dysponowało aktualnymi programami 
ochrony środowiska, pomimo że zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy POŚ polityka 
ochrony środowiska powinna być prowadzona za pomocą gminnych i powia-
towych programów ochrony środowiska. Z kolei w siedmiu jednostkach nie 
wykonano, wynikającego z art. 18 ust. 2 ustawy POŚ, obowiązku sporządzania 
co dwa lata raportów z wykonania programów ochrony środowiska.

O ile identyfikacja dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowi-
ska była możliwa na podstawie prowadzonej w skontrolowanych podmiotach 
ewidencji księgowej, to tylko ok. 41% jednostek zapewniło, poprzez stosowne 
ustalenie zasad rachunkowości, wydzielenie w ewidencji księgowej wydatków 
sfinansowanych z tych środków. W tych jednostkach ewidencja umożliwiała 
wiarygodne ustalenie kwot wydatków, które następnie wykazywano w spra-
wozdaniach z gospodarowania dochodami budżetu powiatu/gminy pochodzą-
cymi z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. W pozostałych jednostkach (ok. 60%) usta-
lenie danych do tych sprawozdań wymagało konfrontowania ewidencji księgo-
wej z innymi dokumentami, na podstawie których podejmowano próby iden-
tyfikacji wydatków. Taki sposób ustalania danych obarczony był ryzykiem 
popełnienia błędu. Wyniki kontroli potwierdziły, że brak stosownej ewidencji 
prowadził do ujmowania nierzetelnych danych we wskazanych wyżej spra-
wozdaniach. To z kolei powodowało, że statystyka publiczna otrzymywała nie-
zgodne ze stanem faktycznym, nieprawdziwe dane, które wykorzystywane były 
w prowadzonych badaniach statystycznych. Podkreślić też należy, że prowa-
dzenie wydzielonej analitycznie ewidencji księgowej dochodów i wydatków 
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zapew-
nia rzetelne udokumentowanie realizacji obowiązku określonego w art. 403 
ust. 1 i 2 ustawy POŚ, tj. obowiązku finansowania z tych środków wydatków 
w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tego tytułu, pomniejszona 
o nadwyżkę przekazywaną do właściwego wfośigw. Tego obowiązku nie wypeł-
niły dwa powiaty, w których niewykorzystane w poprzednim roku środki uzy-
skane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska włączane były jako nadwyżka 
budżetowa do budżetu ogólnego. W ten sposób około 50% puli środków, o któ-
rych mowa wyżej, pozostających w dyspozycji każdej z tych jednostek nie było 
kontrolowane co do sposobu ich wydatkowania lub było przeznaczane na inne 
cele, niż ochrona środowiska i gospodarka wodna.

Skontrolowane jednostki 
zapewniły finansowanie 
ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej,  
ale podejmowane przez 
te jednostki działania  
w celu zagwarantowania 
prawidłowego 
finansowania tego 
obszaru nie były 
wystarczające
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NIK oceniła także, że 48 964,2 tys. zł, tj. 14,4% całkowitej kwoty wydatków 
zrealizowanych w latach 2014–2017 (do 30 września), przez objęte kontrolą 
jednostki, ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowi-
ska, wykorzystane zostało niezgodnie z przepisami ustawy POŚ oraz z prze-
pisami innych ustaw. Należy podkreślić, że o ile udział wszystkich wydatków 
poniesionych nielegalnie, w kwocie wydatków ogółem ze środków wskazanych 
wyżej, nie prowadzi do negatywnej oceny, to już w odniesieniu do poszczegól-
nych jednostek udział wydatków nieprawidłowych był zdecydowanie wyższy. 
W przypadku trzech jednostek wydatki dokonane nieprawidłowo stanowiły 
od 42,6% do 90,4% łącznej kwoty wydatków ze środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska.

W związku z niejednoznacznością przepisów dotyczących sposobu obliczania 
nadwyżki dochodów, o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy POŚ, NIK odstą-
piła od oceny kontrolowanych jednostek w zakresie prawidłowości obliczania 
tej nadwyżki. 

Zdaniem NIK przypadki uznania przez dwie spośród 27 skontrolowanych jed-
nostek, że niewykorzystane w danym roku budżetowym środki z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska tracą swój „znaczony” charakter i mogą być prze-
znaczane na cele niezwiązane z ochroną środowiska należy ocenić negatywnie. 
Niemniej jednak nie sposób nie zwrócić uwagi, że wątpliwości w tej kwestii 
wprowadziły wydane w latach 2011–2012 opinie zarówno Ministra Środowi-
ska, jak i regionalnych izb obrachunkowych. Na to stanowisko powoływały się 
skontrolowane podmioty, pomimo że NIK już w 2014 r. po kontroli wykony-
wania przez starostów obowiązków wynikających z ustawy POŚ, wskazywała 
na wadliwość tej interpretacji.

NIK zwraca uwagę na brak reakcji Ministra Środowiska, który nie zmienia-
jąc swojego stanowiska, odbieranego wobec tego przez jst jako w dalszym 
ciągu wiążące – jednocześnie corocznie opiniował rozporządzenia Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych 
zawierające wskazanie, że w sprawozdaniu OŚ-4p/OŚ-4g stan środków z opłat 
i kar środowiskowych na początek roku powinien być tożsamy ze stanem tych 
środków na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Ten zapis – poza 
art. 403 ust. 1 i 2 ustawy POŚ – jednoznacznie wskazuje, że niewykorzystane 
środki z roku poprzedniego nie tracą swojego znaczonego charakteru.

Po wskazanej wyżej kontroli NIK sformułowała do Ministra Środowiska wnio-
sek o podjęcie działań w celu zmiany art. 403 ust. 4 ustawy POŚ dla zapew-
nienia możliwości udzielania dotacji celowych także na finansowanie lub 
dofinansowanie kosztów przedsięwzięć nieinwestycyjnych. Pomimo ponad 
30-krotnego nowelizowania ustawy POŚ w latach 2014–2017, postulowana 
przez NIK zmiana nie została wprowadzona. Tym samym w świetle obowiązu-
jących przepisów udzielanie przez jednostki samorządu terytorialnego dota-
cji celowych osobom fizycznym na demontaż, transport i unieszkodliwianie 
wyrobów zawierających azbest jest nielegalne. Natomiast realizacja wniosku 
NIK pozwoliłaby na bardzo pożądane dla ochrony środowiska wsparcie, przez 
gminy i powiaty ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska, przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu.
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Niemal we wszystkich kontrolowanych jednostkach kontrola zarządcza 
nie była w pełni adekwatna, skuteczna i efektywna., a ustalone mechani-
zmy kontroli nie stanowiły odpowiedzi na ryzyko wystąpienia nieprawi-
dłowości. Spowodowane to było niezidentyfikowaniem ryzyka w obszarze 
związanym z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub 
określaniem jego znaczenia na poziomie akceptowalnym. W konsekwen-
cji wskazany wyżej obszar w większości jednostek nie był również objęty 
audytem wewnętrznym. Tylko w pięciu spośród 24 jednostek, w których 
zatrudniano audytora wewnętrznego, przeprowadzono zadania audy-
towe obejmujące swym zakresem również finansowanie ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej. W dwóch jednostkach, pomimo spełnienia kry-
terium określonego w art. 274 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, nie 
prowadzono audytu wewnętrznego, ponieważ nie zatrudniono audytora 
wewnętrznego. Potwierdzeniem nieskutecznego funkcjonowania kontroli 
zarządczej są stwierdzone nieprawidłowości w 96,3% skontrolowanych 
jednostek. [str. 23–28]

W 16 jednostkach (59,3%) nie ustalono zasad umożliwiających ziden-
tyfikowanie w ewidencji księgowej wydatków na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną finansowanych ze środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska. NIK zwraca uwagę, że wydzielenie 
analityczne tych wydatków zapewnia rzetelne udokumentowanie wypeł-
nienia obowiązku przeznaczenia na ochronę środowiska i gospodarkę 
wodną środków finansowych w kwocie nie mniejszej niż kwota docho-
dów powiatu/gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
(pomniejszona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów). Poza tym taka ewi-
dencja księgowa ogranicza ryzyko nierzetelnego wypełnienia obowiązków 
sprawozdawczych. Dane w sprawozdaniach OŚ-4p/OŚ-4g – z gospodarowa-
nia dochodami budżetu powiatu/gminy pochodzącymi z opłat i kar środowi-
skowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej – powinny być wykazywane na podstawie danych z ksiąg rachun-
kowych. Konsekwencją braku zasad ewidencjonowania operacji gospodar-
czych, dokonywanych z wykorzystaniem środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska, były trudności w identyfikacji wydat-
ków finansowanych z tych środków. Było to również przyczyną wykazywa-
nia nierzetelnych danych w sprawozdania OŚ-4p/OŚ-4g.
 [str. 19–22; 88–91]

Polityka ochrony środowiska powinna być prowadzona za pomocą progra-
mów ochrony środowiska. W pięciu jednostkach spośród 27 objętych kon-
trolą nie było aktualnych programów ochrony środowiska. Z tego w czte-
rech jednostkach programy były nieaktualne od dwóch do czterech lat, 
a w jednej jednostce program ochrony środowiska stracił swoją aktual-
ność w 2003 r. W tej jednostce nie podjęto działań w celu opracowania 
tego dokumentu, pomimo że NIK po przeprowadzonej w 2011 r. kon-
troli „Realizacja zadań dotyczących zarządzania środowiskiem w latach  
2008–2010 (III kwartały)” wnioskowała o zapewnienie opracowania 
nowego programu ochrony środowiska. Obowiązek opracowania i uchwa-
lenia w gminach i powiatach przedmiotowych programów został okre-
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ślony w art. 17 ust. 1 ustawy POŚ. Natomiast stosownie do art. 18 ust. 2 
tej ustawy jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do sporzą-
dzania co dwa lata raportów z wykonania programów ochrony środowi-
ska. Tego obowiązku nie wykonywało siedem skontrolowanych jednostek, 
w tym pięć w których nie opracowano ww. programów.  [str. 16–18]

Uzyskane w latach 2010–2017 (do 30 września), przez jednostki objęte 
kontrolą, łączne dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
wyniosły 1 285 402,0 tys. zł, w tym w latach 2014–2017 (do 30 września) 
680 960,0 tys. zł. Z tych dochodów skontrolowane gminy i powiaty prze-
kazały do właściwych wfośigw nadwyżki, których łączna kwota w latach 
2010–2017 wyniosła 510 199,3 tys. zł (39,7% uzyskanych z tego tytułu 
dochodów ogółem w tym okresie), w tym w latach 2014–2017 przeka-
zano łącznie 283 818,2 tys. zł nadwyżek (41,7% uzyskanych w tym okre-
sie dochodów). Do wpłaty tych nadwyżek zobowiązane było 12 spośród 
27 skontrolowanych jednostek. Tylko jedna spośród tych jednostek nie 
wykonywała tego obowiązku terminowo. Skutkowało to koniecznością 
zapłaty odsetek w łącznej kwocie 490,0 tys. zł, a według stanu na 30 wrze-
śnia 2017 r. pozostawało jeszcze do uregulowania na rzecz wfośigw 
905,9 tys. zł z tytułu nadwyżki dochodów.  [str. 28–32]

Ustalenia kontroli wskazały, że występują rozbieżności interpretacyjne 
w sposobie obliczania nadwyżki dochodów, o której mowa w art. 404 ust. 1 
ustawy POŚ. Dotyczą one pojęcia „rok poprzedni” w odniesieniu do śred-
niej krajowej dochodów przypadającej na jednego mieszkańca, ogłaszanej 
corocznie przez Ministra Środowiska stosownie do art. 404 ust. 2 ustawy 
POŚ. Powyższa kwestia wiąże się z rozstrzygnięciem, czy rok poprzedni 
oznacza rok poprzedni w stosunku do roku, za który obliczana jest nad-
wyżka dochodów, czy też rok dla którego następuje ustalenie średniej kra-
jowej jest rokiem poprzednim w stosunku do roku, w którym następuje 
ogłoszenie średniej krajowej, a następnie obliczenie i przekazanie nad-
wyżki. O problemach z interpretacją świadczą także wprowadzone zmiany 
sposobu obliczania nadwyżki dochodów ujęte we wzorach załącznika nr 1 
do sprawozdań statystycznych OŚ-4p/OŚ-4g (tj. sprawozdań z gospoda-
rowania dochodami budżetu powiatu/gminy pochodzącymi z opłat i kar 
środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej) w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów w spra-
wie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych. Do obliczania nad-
wyżki za lata 2010–2013 we wzorach tych wskazywano średnią krajową 
dochodów przypadających na jednego mieszkańca z roku poprzedzają-
cego rok, za który obliczano nadwyżkę (np. obliczanie nadwyżki dochodów 
za rok 2013 przy uwzględnieniu średniej za rok 2012). Natomiast w 2015 r. 
po wprowadzeniu zmiany do rozporządzenia Prezesa Ray Ministrów z dnia 
5 lutego 2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych2 
obliczanie nadwyżki za 2014 r. miało następować przy uwzględnieniu śred-
niej krajowej dochodów przypadających na jednego mieszkańca z roku, 
za który obliczano nadwyżkę (tj. za rok 2014 r.). Taka metodologia została 
utrzymana do obliczania nadwyżki za kolejne lata 2015–2017. Należy zwró-

2  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. (Dz. U. poz. 317).
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cić uwagę, że zmiana sposobu obliczania nadwyżki wskazywana w rozpo-
rządzeniach Prezesa Rady Ministrów została wprowadzona, pomimo że 
nie uległa zmianie podstawa prawna obliczania nadwyżki, tj. art. 404 ust. 1 
ustawy POŚ. Biorąc pod uwagę wskazane wyżej rozbieżności interpreta-
cyjne oraz nieprecyzyjność art. 404 ustawy POŚ, Najwyższa Izba Kontroli 
odstąpiła od oceny prawidłowości obliczania nadwyżki dochodów przez 
gminy i powiaty.  [str. 33–38]

Po odliczeniu wartości podlegających przekazaniu nadwyżek oraz 
uwzględnieniu środków pochodzących ze zlikwidowanych powiato-
wych i gminnych funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej skontrolowane powiaty i gminy dysponowały w latach 2010–2017  
(do 30 września) łączną kwotą 856 515,0 tys.  zł, w tym w latach 2014–2017  
(do 30 września) – kwotą 435 155,8 tys.  zł. Z tych środków w latach 
2014–2017 (do 30 września) wykorzystano 340 738,6 tys.  zł, tj. 78,3% 
dostępnej puli środków.   [str. 39–42]

W większości skontrolowanych jednostek (25) niewykorzystane w danym 
roku środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska prze-
znaczane były w latach następnych na finansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej, zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy POŚ. W dwóch 
powiatach niewykorzystane w poprzednim roku środki uzyskane z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska włączane były jako nadwyżka budże-
towa do budżetu ogólnego. W związku z tym około 50% środków pozosta-
jących w dyspozycji każdej z tych jednostek nie było kontrolowane co do 
sposobu ich wykorzystania lub było przeznaczane na finansowanie zadań 
niezwiązanych z ochroną środowiska. Uzasadniając to postępowanie, wska-
zywano w tych jednostkach na opinię regionalnych izb obrachunkowych 
i stanowisko Ministra Środowiska. Nie uwzględniono natomiast stanowiska 
NIK wyrażonego w przesłanej w 2014 r., do wszystkich starostów i prezy-
dentów miast na prawach powiatu, Informacji o wynikach kontroli „Wyko-
nywanie przez starostów obowiązków wynikających z ustawy – Prawo 
ochrony środowiska”. Wskazano w niej, że stanowisko Ministra Środowi-
ska co do sposobu zagospodarowania w latach następnych niewykorzysta-
nych w latach wcześniejszych środków z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska, stanowi zagrożenie dla wykonywania przez powiaty obowiązku 
określonego w art. 403 ust. 1 ustawy POŚ.   [str. 45–48]

W latach 2014–2017 (do 30 września) skontrolowane jednostki niezgodnie 
z przepisami ustawy POŚ oraz innych ustaw wykorzystały 48 964,2 tys.  zł, 
tj. 14,4% wydatków ogółem sfinansowanych ze środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystane ze środowiska. Podana wyżej kwota została 
wydatkowana na realizację zadań:

 − niewymienionych w określonym art. 400a ust. 1 ustawy POŚ katalogu 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej (9,9% kwo-
ty wydatków ogółem);
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 − związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, ale nieujętych 
w określonym art. 403 ust. 1 i 2 ustawy POŚ katalogu zadań możli-
wych do finansowania przez powiaty i gminy (1,0% kwoty wydatków 
ogółem);

 − podlegających na podstawie odrębnych przepisów (m.in. przepisów 
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) finansowaniu 
z innych środków (3,1% kwoty wydatków ogółem);

 − o charakterze nieinwestycyjnym, na które powiaty i gminy udzieliły 
dotacji celowych niezgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy POŚ (0,4% kwoty 
wydatków ogółem).

Należy zwrócić uwagę, że do tej ostatniej grupy nielegalnie sfinansowa-
nych wydatków zaliczono dotacje udzielane osobom fizycznym na demon-
taż, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest. W tym 
przypadku, podobnie jak w kwestii wydatkowania na dowolne cele środ-
ków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska niewykorzystanych 
w danym roku, NIK wyraziła negatywne stanowisko już w 2014 r. Zdaniem 
NIK zadania związanie z usuwaniem wyrobów zawierających azbest nie 
są zadaniami o charakterze inwestycyjnym i na ich realizację nie mogą być 
udzielane dotacje podmiotom wymienionym w art. 403 ust. 4 ustawy POŚ. 
W związku z tym, że usuwanie azbestu jest ważnym działaniem dla ochrony 
środowiska, NIK wnioskowała w 2014 r. do Ministra Środowiska o podjęcie 
inicjatywy legislacyjnej w celu zmiany brzmienia art. 403 ust. 4 przywoła-
nej wyżej ustawy w taki sposób by możliwe było finansowanie w ramach 
tego przepisu również zadań nieinwestycyjnych. Dotychczas wniosek ten 
nie został zrealizowany. Minister Środowiska jak również jego pracow-
nicy podtrzymują stanowisko, że zmiana przepisów nie jest potrzebna. 
Ich zdaniem pojęcia „inwestycja” użytego we wskazanym wyżej artykule 
nie należy interpretować zawężająco, co oznacza że nie należy posługiwać 
się definicjami inwestycji określonymi w innych przepisach obowiązują-
cego prawa, m.in. ustawy o rachunkowości czy też ustawy – Prawo budow-
lane. NIK zwraca uwagę, że każdorazowo przy wydawaniu opinii w powyż-
szej kwestii pracownicy Ministerstwa Środowiska zastrzegają, iż nie ma 
ona charakteru wiążącego dla innych organów oraz podmiotów3. W oce-
nie NIK niezrozumiały jest brak działań resortu środowiska w celu zmiany 
przepisów ustawy POŚ w sposób umożliwiający udzielanie dotacji na zada-
nia nieinwestycyjne, w szczególności na te związane z usuwaniem wyro-
bów zawierających azbest. Ministerstwo Środowiska wydaje opinie, a jed-
nostki samorządu terytorialnego przyjmują je do stosowania, co prowadzi 
do naruszenia dyscypliny finansów publicznych w zakresie określonym 
w art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych4.   [str. 59–80]

3  Ostatnio opinia została wydana 7 lutego 2018 r. na prośbę jednej z jednostek objętych niniejszą 
kontrolą NIK.

4  Dz. U. z 2017 r. poz. 1311, ze zm.
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Błędy w sprawozdaniach OŚ-4p lub sprawozdaniach OŚ-4g za poszczególne 
lata okresu objętego kontrolą stwierdzono w 18 jednostkach. Nieprawidło-
wości polegały m.in. na:

 � prezentowaniu niewłaściwego stanu środków – niezgodnie z objaśnie-
niami do sposobu sporządzania tych sprawozdań, ujętymi w rozporzą-
dzeniach Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formu-
larzy sprawozdawczych. Stan początkowy środków w okresie sprawoz-
dawczym nie był tożsamy ze stanem środków na koniec poprzedniego 
okresu sprawozdawczego;

 � niewykazywaniu lub wykazywaniu w niewłaściwych kwotach warto-
ści wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną sfinansowa-
nych z innych środków, niż środki pochodzące z opłat i kar za korzysta-
nie ze środowiska;

 � wykazywaniu w sprawozdaniach danych zawyżonych lub zaniżonych 
w stosunku do wartości ustalonych z wykorzystaniem ewidencji księ-
gowej.    [str. 91–95]
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Minister Środowiska Najwyższa Izba Kontroli wnosi o podjęcie działań prowadzących do znowe-
lizowania przepisów ustawy POŚ w zakresie:

1. Doprecyzowania art. 404 ust. 1 ustawy POŚ w związku z ust. 3 tego arty-
kułu w celu wyeliminowania, stwierdzonych w toku kontroli, rozbieżno-
ści w stosowaniu tych przepisów. [str. 35–39]

2. Wskazania źródła danych dotyczących liczby mieszkańców powiatu 
i gminy, przyjmowanej do ustalenia kwoty należnej nadwyżki docho-
dów, o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy POŚ. [str. 34]

3. Ewentualnego rozszerzenia katalogu zadań, które mogą być finanso-
wane przez powiaty i gminy ze środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska (art. 403 ust. 1 i 2 ustawy POŚ) o przed-
sięwzięcia związane z:

– ochroną i przywracaniem chronionych gatunków roślin lub zwierząt 
(działania o charakterze lokalnym, mające na celu m.in. ochronę i wzrost 
populacji pszczół i bocianów), 

– utrzymaniem i zachowaniem parków oraz ogrodów będących przed-
miotem ochrony na podstawie przepisów o ochronie zabytków i opiece  
nad zabytkami,

– dofinansowaniem (finansowaniem) wykonania zastępczego przez organy 
administracji w zakresie usuwania odpadów z miejsc na ten cel nieprze-
znaczonych.  [str. 23, 56]

4. Zmiany brzmienia art. 403 ust. 4 ustawy POŚ w celu zapewnienia możli-
wości udzielania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska dotacji celowych także na finansowanie lub dofinanso-
wanie kosztów zadań nieinwestycyjnych, w tym w szczególności na usu-
wanie, transport i zagospodarowanie wyrobów zawierających azbest 
(ponowny wniosek NIK). [str. 72–77]

5. Zapewnienia wykorzystania w latach następnych niewydatkowa-
nych w danym roku budżetowym środków, pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska, na zadania związane z ochroną środo-
wiska i gospodarką wodną, pomimo wynikającej z ustawy o finansach 
publicznych zasady roczności budżetu.   [str. 45–48]

Najwyższa Izba Kontroli wnosi o zapewnienie rzetelnej weryfikacji spra-
wozdań OŚ-4p/OŚ-4g, w celu wyeliminowania przypadków sporządzania 
przez powiaty i gminy tych sprawozdań niezgodnie z objaśnieniami co do 
sposobu ich opracowywania.  [str. 95]

Najwyższa Izba Kontroli wnosi o zapewnienie weryfikacji prawidłowości 
obliczania przez jednostki samorządu terytorialnego nadwyżki dochodów, 
o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy POŚ. [str. 39]
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5.1. Zasady finansowania ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej oraz adekwatność, skuteczność i efektywność 
ustalonych procedur

Ustalone w ramach procedur kontroli zarządczej zasady finansowania 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w większości skontrolowanych 
jednostek nie zapewniły adekwatnej, skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej. Nie funkcjonowały bowiem prawidłowo poszczególne jej ele-
menty, m.in. zarządzanie ryzykiem i mechanizmy kontroli.

Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym5 powiaty są zobowiązane do wykonywania określonych usta-
wami zadań publicznych m.in. w zakresie ochrony środowiska i przyrody 
o charakterze ponadgminnym. Zgodnie z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym6 do zadań własnych gmin należy zaspoka-
janie zbiorowych potrzeb wspólnoty, w tym m.in. w zakresie:

 − ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej,

 − wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczysz-
czania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz 
urządzeń sanitarnych, wysypisk i unieszkodliwiania odpadów komu-
nalnych.

Na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, 
których katalog został określony w art. 403 ust. 1 ustawy POŚ (dla powia-
tów) oraz w art. 403 ust. 2 tej ustawy (dla gmin), ustawodawca zapew-
nił jednostkom samorządu terytorialnego możliwość uzyskania dochodów 
ze środków pochodzących z opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4, 5 
i 6 ww. ustawy. W przywołanych przepisach (art. 403 ust. 1 i 2 ustawy POŚ) 
zastrzeżono jednak, że na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej gminy i powiaty muszą przeznaczyć kwotę nie mniejszą niż kwota 
wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, pomniejszona o nad-
wyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wfośigw.

Prawidłowe wykonywanie wskazanych wyżej obowiązków, przez organy 
wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego, powinno zapewnić 
ustalenie systemu kontroli zarządczej zawierającego zasady finansowania 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. System ten, opisany m.in. w regu-
laminach organizacyjnych, instrukcjach, dokumentach określających obo-
wiązki, uprawnienia  i odpowiedzialność pracowników tych jednostek, sta-
nowi procedury kontroli zarządczej.

Procedury kontroli zarządczej zostały ustalone we wszystkich objętych 
kontrolą jednostkach. Różna była jednak ich szczegółowość i aktualność 
w odniesieniu do zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej.

5  Dz. U. z 2018 r. poz. 995, ze zm.
6  Dz. U. z 2018 r. poz. 994, ze zm.
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 Przykład

W Starostwie Powiatowym w Kozienicach pomimo sześciokrotnego 
dokonywania, w okresie objętym kontrolą, zmian w Regulaminie Orga-
nizacyjnym nie dostosowano zapisów tego dokumentu do zmian wyni-
kających z likwidacji Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej z dniem 1 stycznia 2010 r.7
Podkreślić także należy, że we wskazanym Regulaminie Organizacyj-
nym stanowiącym załącznik do uchwały Rady Powiatu Kozienickiego 
z dnia 29 czerwca 2007 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organiza-
cyjnego Starostwa Powiatowego w Kozienicach, w okresie od września 
2015 r. do sierpnia 2016 r. wprowadzono zmiany na podstawie trzech 
uchwał Zarządu Powiatu Kozienickiego. W uchwałach tych jako pod-
stawę prawną przywołano art. 32 ust. 2 pkt 6 ustawy o samorządzie 
powiatowym.

NIK oceniła, iż dokonywanie na podstawie ww. przepisu przez Zarząd 
Powiatu Kozienickiego zmian w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa 
uchwalonym przez Radę Powiatu było niezgodne z art. 2 ustawy z dnia 
24 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie powiatowym8. Jak-
kolwiek na podstawie zmiany wprowadzonej art. 1 tej ustawy uchwale-
nie regulaminu organizacyjnego starostwa powiatowego zostało prze-
niesione z kompetencji rady powiatu do kompetencji zarządu powiatu, 
to stosownie do art. 2 niniejszej ustawy regulaminy organizacyjne sta-
rostw powiatowych wydane na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o samo-
rządzie powiatowym zachowują moc do dnia wejścia w życie regulami-
nów organizacyjnych starostw powiatowych wydanych na podstawie 
art. 32 ust. 2 pkt 6 tejże ustawy.

Fakt powierzenia, przez kierowników kontrolowanych jednostek, określo-
nym pracownikom zadań związanych z finansowaniem ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej uwzględniano w zakresach obowiązków tych pracow-
ników. Jedynie w Starostwie Powiatowym w Kozienicach zadań związanych 
z rozliczaniem wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną, 
w tym wydatków finansowanych ze środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska, nie uwzględniono w zakresie obowiązków 
żadnego pracownika zatrudnionego w Wydziale Budżetowo-Finansowym 
Starostwa.

Polityka ochrony środowiska, rozumiana jako zespół działań mających 
na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środo-
wiska – zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju, powinna być prowa-
dzona za pomocą wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 
ochrony środowiska (art. 14 ust. 2 ustawy POŚ).
W pięciu spośród 27 jednostek objętych kontrolą (18,5%) nie było aktual-
nych programów ochrony środowiska. Organy stanowiące tych jednostek 
nie uchwaliły przedmiotowych programów, ponieważ: w dwóch Staro-

7  Na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy – Prawo ochrony 
środowiska i niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 215, poz. 1664).

8  Dz. U. poz. 871.
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stwach Powiatowych w Kozienicach i w Zgorzelcu nie opracowano projek-
tów powiatowych programów ochrony środowiska, a projektów gminnych 
programów środowiska nie opracowano w Urzędzie Miasta Knurów, Urzę-
dzie Miejskim w Głogowie i Urzędzie Gminy w Zabierzowie. Tym samym nie 
wypełniono obowiązku wynikającego z art. 17 ust. 1 ustawy POŚ. 
Zdaniem NIK, realizacja tego obowiązku stanowi wyznacznik rzetelnego 
prowadzenia polityki ochrony środowiska przez jednostki samorządu tery-
torialnego.

Przykład

W czterech jednostkach programy ochrony środowiska były nieaktu-
alne od dwóch do czterech lat. Najdłużej, bo od 2003 r. aktualnego pro-
gramu ochrony środowiska nie było w Gminie Miejskiej w Głogowie. 
Dokument ten nie został opracowany przez organ wykonawczy tej jed-
nostki, pomimo że NIK już w styczniu 2011 r. po kontroli „Realizacja 
zadań dotyczących zarządzania środowiskiem w latach 2008–2010 
(III kwartały)”9 sformułowała wniosek o zapewnienie opracowania 
nowego gminnego programu ochrony środowiska. Wskazano, że termin 
uchwalenia tego dokumentu przez Radę Miejską Głogowa – ustalony 
art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu ustawy 
– Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektó-
rych ustaw10 – upłynął 30 czerwca 2004 r.

Jakkolwiek Prezydent Miasta Głogowa deklarował realizację wniosku 
do końca 2011 r., to do 22 grudnia 2017 r. gminny program ochrony 
środowiska nie został opracowany.

W siedmiu jednostkach (25,9% objętych kontrolą) nie został wypeł-
niony także, wynikający z art. 18 ust. 2 ustawy POŚ, obwiązek sporządza-
nia co dwa lata raportów z wykonania programów ochrony środowiska. 
W pięciu wskazanych wyżej jednostkach brak raportów był konsekwen-
cją nieopracowania przedmiotowych programów. W pozostałych dwóch 
jednostkach – Starostwie Powiatowym w Chrzanowie i Urzędzie Miasta 
Dąbrowa Górnicza – jak wyjaśniano – przyczynami nieopracowania rapor-
tów były odpowiednio nierzetelność wykonawcy opracowania i przystąpie-
nie do konstruowania nowego programu ochrony środowiska.

Należy jednak zauważyć, że realizowane przez kontrolowane podmioty 
– również te, które nie miały aktualnych programów ochrony środowi-
ska – zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną nie 
wykraczały poza kierunki określone w strategiach rozwoju i innych opra-
cowaniach dotyczących ochrony środowiska, w tym planach gospodarki 
niskoemisyjnej.

9  Kontrola nr P/10/113.
10  Dz. U. Nr 100, poz. 1085, ze zm.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

18

Infografika nr 1 
Powiatowe i gminne programy ochrony środowiska oraz raporty z ich wykonania

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

W uchwałach budżetowych i planach finansowych kontrolowanych jed-
nostek na ogół określano zadania z zakresu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej, planowane do realizacji w danym roku budżetowym. Tylko 
w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie w uchwałach budżetowych okre-
ślano kwoty wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną bez 
wyszczególniania zadań. Natomiast w Urzędzie Miejskim w Radomiu nie 
wskazywano źródła finansowania planowanych przedsięwzięć, a w Urzę-
dzie Miasta Płocka realizującym zarówno zadania powiatu jak i gminy11 nie 
prezentowano planowanych do wykonania zadań w podziale na zadania 
powiatu i zadania gminy. 

Zgodnie z art. 68 ust. 1 ufp kontrolę zarządczą w jednostkach sektora finan-
sów publicznych stanowi ogół działań podejmowanych dla zapewnienia 
realizacji celów i zadań w sposób zgodny z prawem, efektywny, oszczędny 
i terminowy. 
Stosownie do pkt B6 standardów kontroli zarządczej12 cele i zadania należy 
określać jasno i w co najmniej rocznej perspektywie, a ich wykonanie 
należy monitorować za pomocą wyznaczonych mierników.

W siedmiu spośród 27 objętych kontrolą jednostek (25,9%), tj. w Urzędzie 
Miasta Płocka, Urzędzie Miasta Legnica, Urzędzie Miasta i Gminy w Boga-
tyni, Starostwach Powiatowych w Zgorzelcu, Tarnowie i Chrzanowie oraz 
Urzędzie Gminy w Zabierzowie nie określano mierników umożliwiają-
cych monitorowanie stopnia realizacji finansowanych zadań. Dodatkowo 
w Urzędzie Miasta Płocka nie określano celów dla zadań planowanych 
do wykonywania w danym roku.

Przykłady

W Urzędzie Miasta Płocka wyznaczanie celów i mierników dla reali-
zowanych zadań odłożono do czasu opracowania Strategii Zrówno-
ważonego Rozwoju Miasta – przyjęcie tego dokumentu zaplanowano 
na 2018 r. 

11  Płock jest miastem na prawach powiatu.
12  Załącznik do Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 

standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84).
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W Starostwie Powiatowym w Zgorzelcu wyjaśniano, że osiągnięte 
efekty ustalano na podstawie dokumentów, ulotek i materiałów infor-
macyjnych.

W Starostwie Powiatowym w Tarnowie wskazano, że trudno jest 
ustalić mierniki odzwierciedlające w sposób jednoznaczny i wiarygodny 
realizację zadań określonych w art. 400a ust. 1 ustawy POŚ. W latach 
2014–2017 nie prowadzono odrębnej oceny efektów osiągniętych 
w wyniku wydatkowania środków na zadania związane z ochroną śro-
dowiska i gospodarką wodną. Efekty oceniane były bezpośrednio m.in. 
w trakcie kontroli odbioru prac przy dotacjach dla spółek wodnych 
i pośrednio w trakcie składania sprawozdań przez podmioty dotowane.

W Urzędzie Miasta Legnica wyjaśniono, że ocena stopnia realizacji 
zadań dokonywana jest w oparciu m.in. o bieżący monitoring, a brak 
definiowania mierników jest konsekwencją tradycyjnego podejścia 
do formułowania budżetu i ujmowania tam tylko pewnych elementów 
budżetu zadaniowego.

Zdaniem NIK bez określenia celu realizacji danego zadania, a także bez 
ustalenia miernika i planowanej do osiągnięcia jego wartości nie można 
wiarygodnie ocenić, czy środki finansowe zaangażowane w wykonanie tego 
zadania wykorzystane zostały efektywnie i oszczędnie.

Ustawodawca zobowiązał gminy i powiaty do finansowania ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota dochodów 
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska (pomniejszonej o nad-
wyżkę z tytułu tych dochodów), dlatego też zdaniem NIK, zasadne jest pro-
wadzenie ewidencji księgowej przez ww. jednostki samorządu terytorial-
nego w sposób pozwalający na potwierdzenie wypełnienia wskazanego 
wyżej obowiązku.

Udokumentowanie wykonania obowiązku, o którym mowa wyżej, najpro-
ściej można zrealizować poprzez ustalenie w ramach zakładowego planu 
kont (stanowiącego jeden z elementów polityki rachunkowości) analityki 
do właściwych kont syntetycznych, w sposób umożliwiający w szczególno-
ści zidentyfikowanie źródeł finansowania wydatków na ochronę środowi-
ska i gospodarkę wodną, w tym tych finansowanych z opłat i kar za korzy-
stanie ze środowiska.

Podkreślenia wymaga także fakt, że przed 1 stycznia 2010 r. środki pocho-
dzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wpływały na wydzielone 
konto gminnych lub powiatowych funduszy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej, a obecnie środki te stanowią dochód budżetu gminy lub 
powiatu. Dlatego też, aby środki pochodzące z wyżej wskazanego tytułu nie 
zostały przeznaczone na bieżące potrzeby gmin i powiatów ustawodawca 
nadał im przymiot środków znaczonych i w art. 403 ust. 1 i ust. 2 ustawy 
POŚ określił katalog zadań możliwych do sfinansowania środkami pocho-
dzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Tym samym ważne jest, 
aby w ewidencji księgowej wyodrębnić te środki zarówno po stronie docho-
dów jak i wydatków.

Zasady 
ewidencjonowania  
operacji gospodarczych 
z wykorzystaniem 
środków 
pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie 
ze środowiska
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Ustalenie zasad prowadzenia ewidencji księgowej w sposób umożliwiający 
identyfikację środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska (zarówno 
po stronie dochodów jak i wydatków) jest wskazane również dla wypełnie-
nia obowiązków sprawozdawczych.

Z gospodarowania dochodami budżetu powiatu/gminy pochodzącymi 
z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, organy wykonawcze powiatów i gmin spo-
rządzają odpowiednio sprawozdania OŚ-4p i OŚ-4g, a w miastach na pra-
wach powiatu sporządzane są zarówno sprawozdania OŚ-4g (dla zadań 
gminy) i OŚ-4p (dla zadań powiatu). Dane wykazane w tych sprawozda-
niach, zgodnie z objaśnieniami do sposobu wypełniania formularzy przed-
miotowych sprawozdań13, mają dotyczyć roku sprawozdawczego i powinny 
być zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych za rok sprawoz-
dawczy.

Ustalone w kontrolowanych jednostkach, w ramach zakładowych planów 
kont, zasady ewidencjonowania dochodów umożliwiały identyfikację wpły-
wów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Do ewidencji tych docho-
dów określano rozszerzenie analityczne do właściwych kont syntetycznych 
(m.in. konta 130 – Rachunek bieżący jednostki, konta 901 – Dochody budże-
towe) wg podziałki klasyfikacji budżetowej, tj. w dziale 900 – Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska, rozdział 90019 – Wpływy i wydatki zwią-
zane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
wskazanej w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. 
w szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.
Natomiast w odniesieniu do wydatków finansowanych ze środków pocho-
dzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, zasady prowadzenia 
ewidencji księgowej, umożliwiające ich identyfikację w księgach rachun-
kowych, zostały określone tylko w jedenastu spośród 27 objętych kontrolą 
jednostek (40,7%), tj. w Urzędzie Miejskim w Bieruniu, Urzędzie Miejskim 
w Jaworznie (miasto na prawach powiatu), Konin (miasto na prawach 
powiatu), Knurów i Legnica (miasto na prawach powiatu), Urzędzie Gminy 
Suchy Las i Przykona, w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, Tarnowie 
i Zgorzelcu oraz w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni.

13  Wzory sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p określane były w wydawanych corocznie rozporządzeniach 
Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień 
co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych statystyki 
publicznej: na rok 2014 (Dz. U. z 2014 r. poz. 415, ze zm.), na rok 2015 (Dz. U. z 2015 r. poz. 561, 
ze zm.), na rok 2016 (Dz. U. z 2016 r. poz. 460, ze zm.).
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Infografika nr 2 
Ustalenie zasad ewidencji księgowej, umożliwiających identyfikację wydatków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Dobre praktyki

W zakładowym planie kont w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie 
do ewidencji wydatków związanych z finansowaniem zadań powiatu 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, ze środków pocho-
dzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, ustalone zostało 
konto pozabilansowe 951 – Wydatki na ochronę środowiska. Natomiast 
w Starostwie Powiatowym w Tarnowie i Zgorzelcu w układzie ana-
litycznym kont dla ewidencji wydatków finansowanych z ww. źródła 
wprowadzono symbol „OŚ”.

W Urzędzie Miasta w Koninie w zakładowym planie kont ustalono 
prowadzenie ewidencji księgowej dla środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska odrębnie dla gminy i dla powiatu, 
tj. w sposób umożliwiający sporządzanie sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p14. 
Struktura poszczególnych kont dla wydatków obejmowała: I człon  
– numer konta syntetycznego; II człon – rodzaj wydatku (G – gminne 
środki ochrony środowiska, P – powiatowe środki ochrony środowi-
ska); III człon – rozdział klasyfikacji budżetowej wydatków; IV człon 
– paragraf klasyfikacji budżetowej wydatków, V człon – komórka orga-
nizacyjna.

Zasad umożliwiających zidentyfikowanie w ewidencji księgowej wydat-
ków na ochronę środowiska i gospodarkę wodną finansowanych ze środ-
ków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie ustalono 
w pozostałych 16 jednostkach, tj. w sześciu starostwach powiatowych w: 
Turku, Poznaniu, Głogowie, Kozienicach, Bełchatowie i Bieruniu (Starostwo 
powiatowe Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego); czterech urzędach gminy w: 
Zabierzowie, Bolesławie, Kleszczowie i Mińsku Mazowieckim; sześciu urzę-
dach miast w: Tarnowie (miasto na prawach powiatu), Głogowie, Kozieni-
cach, Radomiu (miasto na prawach powiatu), Dąbrowie Górniczej (miasto 
na prawach powiatu) oraz Płocku (miasto na prawach powiatu). 

14  W Urzędzie Miasta w Koninie sporządzano zarówno sprawozdanie OŚ-4g jak i OŚ-4p, ponieważ 
Konin jest miastem na prawach powiatu.
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Brak ustalonego sposobu prowadzenia ewidencji księgowej wydatków 
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska utrud-
nił ich  zidentyfikowanie. NIK zwraca uwagę, że przyjęte w tych jednost-
kach metody identyfikacji wydatków ze środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystane ze środowiska utrudniały sprawowanie kontroli zarządczej. 
W ewidencji księgowej nie było bowiem śladu rewizyjnego potwierdzają-
cego, że:

 − wykonany został, wynikający z art. 403 ust. 1 i ust. 2 ustawy POŚ, 
obowiązek finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska pomniejszona o nadwyżkę tych docho-
dów przekazywaną do właściwych wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej;

 − środki, o których mowa wyżej, zostały faktycznie przeznaczone 
na zadania wymienione w art. 403 ust. 1 i ust. 2 ustawy POŚ;

 − dane wykazane w sprawozdaniach OŚ-4g i OŚ-4p są wiarygodne.

Należy także zwrócić uwagę, że wobec trudności w zidentyfikowaniu 
wydatków, ponoszonych ze środków opłat i kar za korzystanie ze środowi-
ska, przedkładane w wyżej wymienionych jednostkach dane o wykorzysta-
niu tych środków traktowane były jako dane deklarowane. 

Przykłady 

W Urzędzie Miejskim w Radomiu brak właściwej ewidencji księgowej 
powodował problemy z ustaleniem przez pracowników Urzędu wyso-
kości wydatków ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska, a nawet problemy ze wskazaniem zadań finansowanych 
z tych środków. Powodowało to kilkakrotną zmianę danych w zestawie-
niach sporządzanych na potrzeby kontroli.

W Urzędzie Gminy w Kleszczowie wydatki na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną oznakowane były w ewidencji księgowej symbo-
lem „FOŚ” plus nazwą zadania. W Urzędzie Miejskim w Kozienicach 
tego rodzaju wydatki księgowano na koncie pozabilansowym „950”. 
Z tym że w ten sposób księgowano wszystkie wskazane wyżej wydatki 
niezależnie od źródła finansowania. Tym samym nie można było bez-
pośrednio na podstawie zapisów w księgach rachunkowych ustalić 
wartości wydatków, których źródłem finansowania były środki pocho-
dzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Taka sytuacja wystą-
piła także w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej, gdzie wpro-
wadzono analityczne wydzielenie15 wydatków na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną, z tym że dotyczyło to wszystkich wydatków na ten 
cel niezależnie od źródła finansowania.

W Urzędzie Miasta Płocka w celu oznaczenia ww. wydatków wprowa-
dzono w trybie roboczym symbole. Jednak sposób ich stosowania i opis 
używanych skrótów nie był zatwierdzony przez kierownika jednostki. 

15  GS i PS.
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W kontrolowanych jednostkach dokonywano identyfikacji ryzyka 
w zakresie prowadzonej działalności, w tym realizowanych zadań. Jeżeli 
identyfikowano ryzyko w obszarze ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej to najczęściej odnosiło się ono do realizacji konkretnych przed-
sięwzięć. Natomiast w obszarze związanym z procesem finansowania 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej w zdecydowanej większości 
jednostek nie identyfikowano ryzyka albo w wyniku analizy określano 
prawdopodobieństwo wystąpienia danego ryzyka i możliwych jego skut-
ków jako niskie.

Przykłady

W Urzędzie Gminy Przykona zidentyfikowano ryzyko zmniejsze-
nia dochodów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w związku 
z planowanym zakończeniem w końcu 2017 r. działalności dużego 
podmiotu korzystającego ze środowiska. Dlatego też podjęto działa-
nia w celu monitorowania i ograniczenia zidentyfikowanego ryzyka, 
m.in. poprzez zarezerwowanie w budżecie Gminy środków na wpłatę 
nadwyżki dochodów do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w okresie po zakończeniu działalności 
podmiotu wnoszącego stosowne opłaty.

W Starostwie Powiatowym w Turku w okresie objętym kontrolą 
zidentyfikowano ryzyko m.in. niewystarczającej kwoty środków finan-
sowych w stosunku do wykonywanych zadań, błędnej interpreta-
cji przepisów prawa oraz niewystarczającej kontroli i nieskutecznych 
jej mechanizmów. Jednak istotność tych ryzyk, przy uwzględnieniu 
prawdopodobieństwa oraz skutków ich wystąpienia, nie przekraczała 
poziomu średniego.

W Starostwie Powiatowym w Głogowie w ramach analizy ryzyka 
przeprowadzanej przed opracowaniem planu audytu na 2017 r. zada-
niu „Udzielanie dotacji gminom z budżetu powiatu na zadania okre-
ślone ustawą POŚ” przypisano średni priorytet audytu – 82,5%. Zadanie 
to nie zostało ujęte w planie audytu, ponieważ w ustalonych procedu-
rach przyjęto, iż w planie audytu ujmowane będą zadania o priorytecie 
równym lub wyższym od 92%.

Konsekwencją ustalenia niskiego ryzyka wystąpienia nieprawidłowości, 
w obszarze związanym z finansowaniem ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, było nieobjęcie tego obszaru audytem wewnętrznym w większości 
objętych kontrolą jednostek. Spośród 24 jednostek, w których zatrudniano 
audytora wewnętrznego16, zadania audytowe związane z finansowaniem 
ochrony środowiska i gospodarką wodną przeprowadzono tylko w pięciu 
jednostkach (20,8%), tj. w dwóch starostwach powiatowych w Kozienicach 
i w Turku oraz w trzech urzędach miejskich w Dąbrowie Górniczej, Koninie 
oraz w Głogowie.

16  Na podstawie umowy o pracę lub na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Identyfikacja ryzyka 
w obszarze związanym 
z finansowaniem 
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i gospodarki wodnej, 
audyt wewnętrzny
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W dwóch jednostkach, tj. w Urzędzie Miasta Legnica (od 29 sierpnia 
2017 r.) i w Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni (od 27 stycznia 2011 r.), 
pomimo spełnienia kryterium określonego w art. 274 ust. 3 ufp, zanie-
chano prowadzenia audytu wewnętrznego na skutek niezatrudnienia 
audytora wewnętrznego. W jednostkach tych podejmowano działania 
w celu zatrudnienia audytora, jednak nie okazały się one skuteczne. 
Stosownie do art. 18a ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscy-
pliny finansów publicznych, zaniechanie prowadzenia audytu wewnętrz-
nego w jednostce sektora finansów publicznych do tego zobowiązanej, 
wskutek niezatrudnienia audytora wewnętrznego albo niezawierania 
umowy z usługodawcą, jest naruszeniem dyscypliny finansów publicz-
nych.
Należy zwrócić uwagę, że po przeprowadzonych w Urzędzie Miejskim 
w Koninie i Dąbrowie Górniczej zadaniach audytowych, w ramach których 
oceniano kwestie związane z finansowaniem (w formie dotacji) demontażu 
i usuwania wyrobów zawierających azbest, kierownicy tych jednostek nie 
zostali poinformowani o zmaterializowaniu się ryzyka wystąpienia niepra-
widłowości w obszarze związanym z udzielaniem osobom fizycznym dota-
cji na usuwanie azbestu ze środków pochodzących z opłat i kar za korzy-
stanie ze środowiska. 

Przykłady

W Urzędzie Miejskim w Koninie, przyjmując do stosowania interpre-
tacje m.in. Ministerstwa Środowiska, nie stwierdzono nieprawidłowości 
po przeprowadzonym w 2013 r. audycie realizacji zadań wynikających 
z uchwały budżetowej na 2012 r., w ramach którego badano udziela-
nie dotacji celowych na „inwestycje” związane z usuwaniem azbestu. 
Natomiast NIK stwierdziła w tej jednostce nieprawidłowość polega-
jącą na udzielaniu na podstawie art. 403 ust. 4 ustawy POŚ17 dotacji 
(ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska) 
na usuwanie wyrobów azbestowych, pomimo że zadanie to nie miało 
charakteru inwestycyjnego. 

W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w ramach przeprowa-
dzonego w 2017 r. audytu systemu obsługi ochrony środowiska wraz 
z zagadnieniami geologicznymi oceniano m.in. realizację programu usu-
wania azbestu z terenu miasta na lata 2010–2032. W zaleceniach odno-
śnie do realizacji tego programu wskazano podjęcie działań mających 
na celu zwiększenie wykorzystania środków zaplanowanych w budże-
cie Miasta na dotowanie demontażu i usuwania azbestu. W sprawozda-
niu z tego zadania audytowego nie podnoszono w ogóle kwestii źródła 
finansowania tych dotacji. Także w tej jednostce NIK stwierdziła niepra-
widłowość polegającą na udzielaniu, ze środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska, osobom fizycznym dotacji na zada-
nia nieinwestycyjne związane z demontażem wyrobów zawierających 
azbest.

17  Na podstawie tego przepisu można udzielać podmiotom w nim wymienionym dotacji ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zadania inwestycyjne.
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W dwóch objętych kontrolą jednostkach, pomimo wyznaczenia obszaru 
związanego z ochroną środowiska, jako obszaru obarczonego ryzykiem 
uzasadniającym przeprowadzenie audytu, nie zrealizowano zadań audy-
towych w tym zakresie.

Przykłady
W Starostwie Powiatowym w Bełchatowie na 2017 r. w planie 
audytu wewnętrznego ujęto zadanie audytowe „Analiza udzielo-
nych dotacji z budżetu powiatu na zadania z zakresu ochrony środo-
wiska i gospodarki wodnej”. Dla tego zadania audytor wewnętrzny 
przypisał najwyższą wagę ryzyka (jako jedyne z 68 zaplanowanych 
zadań). W przedmiotowym planie wskazano, że audyt zostanie roz-
poczęty od zadań, dla których oszacowane ryzyko jest największe. 
Pomimo tego, ww. zadanie audytowe nie zostało przeprowadzone 
do końca listopada 2017 r. Jak wyjaśniono w pierwszej kolejności 
realizowano zadania audytowe w jednostkach oświatowych.

W Urzędzie Gminy Mińsk Mazowiecki  audytor wewnętrzny 
zidentyfikował 17 obszarów ryzyka, w tym obszar związany 
z gospodarką komunalną i ochroną środowiska. W ramach zada-
nia zapewniającego planowano obejmować audytem jeden z 17 
obszarów rocznie. Przyjęcie takiego cyklu audytowego oznaczało, 
że każdy z 17 obszarów będzie objęty audytem raz na siedemna-
ście lat. Obszar wskazany wyżej w latach 2014–2017 nie był takim 
audytem objęty.

W okresie 2014–2017 kontrole wewnętrzne, których zakres obejmował 
również ochronę środowiska i gospodarkę wodną, przeprowadzone były 
tylko w dwóch jednostkach, tj. w Starostwie Powiatowym w Tarnowie 
i w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej. W tym ostatnim podmiocie 
sformułowano zalecenia dotyczące m.in. weryfikowania rozliczeń składa-
nych przez beneficjentów dotacji.
W pozostałych jednostkach brak takich kontroli wewnętrznych wyja-
śniano najczęściej faktem niezidentyfikowania ryzyka lub prowadze-
niem bieżącej kontroli przez kierowników właściwych komórek orga-
nizacyjnych.
W 10 spośród 27 objętych kontrolą jednostek (37%) kontrole były prze-
prowadzone przez komisje rewizyjne rad gmin lub powiatów. W wyniku 
tych kontroli nie stwierdzono żadnych nieprawidłowości. 

Wyniki kontroli 
wewnętrznych 
oraz kontroli 
przeprowadzanych  
przez instytucje 
zewnętrzne
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Infografika nr 3 
Prowadzenie audytów wewnętrznych dotyczących finansowania ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Przykłady

W Urzędzie Miejskim w Kozienicach Komisja Rewizyjna Rady Miej-
skiej przeprowadziła kontrolę gospodarki odpadami i jej finansowa-
nia w latach 2014–2015. W toku kontroli nie stwierdzono nieprawi-
dłowości. Natomiast NIK stwierdziła, że w latach 2014–2016 opłaty 
wnoszone przez mieszkańców za odbiór i zagospodarowanie odpa-
dów komunalnych pokrywały koszty funkcjonowania tego systemu 
w ok. 50%. Oznacza to, że ustalone przez Radę Miejską stawki przed-
miotowych opłat były niewłaściwie skalkulowane. W konsekwencji 
pozostała część wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowa-
niem odpadów została sfinansowana ze środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska, pomimo że wydatki z tego tytułu, 
stosownie do art. 6r ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzy-
maniu czystości i porządku w gminach18, powinny być pokryte wyłącznie 
z opłat pobranych od mieszkańców. Dopiero w trakcie kontroli NIK Bur-
mistrz Miasta skierował projekt uchwały do Rady Miejskiej dotyczącej 
m.in. podwyższenia stawek za gospodarowanie odpadami.

W Starostwie Powiatowym w Bieruniu Komisja Rewizyjna Rady 
Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego w 2014 r. przeprowadziła kontrolę 
realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska. W ramach tej kontroli 
badano prawidłowość udzielania dotacji na usunięcie azbestu – niepra-
widłowości nie stwierdzono.

Natomiast NIK stwierdziła, że w latach 2014–2017 ze środków pocho-
dzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska finansowano dota-
cje na demontaż, usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających 

18  Dz. U. z 2017 r. poz. 1289, ze zm.
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azbest., tj. na zadania nieinwestycyjne. Dotacje udzielane były na pod-
stawie art. 403 ust. 4 ustawy POŚ, a zgodnie z tym przepisem dotacje 
celowe mogą być udzielane na zadania inwestycyjne.

W latach 2014–2017 w 18 jednostkach (66,7%) przeprowadzane były kon-
trole przez instytucje zewnętrzne (m.in. wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, Narodowy Fundusz Gospodarki Wodnej, 
urzędy marszałkowskie, regionalne izby obrachunkowe). Zakres tych kon-
troli obejmował m.in. zagadnienia związane z ochroną środowiska i gospo-
darką wodną. Większość przeprowadzonych kontroli obejmowała kwestie 
związane z realizacją określonych projektów, finansowanych m.in. z udzia-
łem środków funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub środ-
ków z budżetu UE. W obszarze związanym bezpośrednio z wykorzystaniem 
wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska stwierdzono opóź-
nienia w przekazywaniu nadwyżek ww. dochodów (Urząd Miasta i Gminy 
Bogatynia) oraz nierzetelne sporządzanie sprawozdań OŚ-4g (Urząd Mia-
sta Radom).

W ponad 90% skontrolowanych jednostek kontrola zarządcza nie była 
w pełni adekwatna, skuteczna i efektywna, ponieważ w tych jednostkach 
nie funkcjonowały prawidłowo poszczególne jej elementy, a zwłaszcza 
zarządzanie ryzykiem, mechanizmy kontroli a także monitorowanie i ocena.
W obszarze związanym z finansowaniem ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska w większości kontrolowanych jednostek nie rozpoznano ryzyka 
wystąpienia nieprawidłowości. Wiąże się to z tym, że w tych jednostkach 
cele i zadania związane z gospodarowaniem środkami, o których mowa 
wyżej, nie zostały właściwie określone i zrozumiane. Niezaakceptowanie 
faktu, że środki te są środkami „znaczonymi” i podlegają rygorom okre-
ślonym w obowiązujących przepisach prawa, spowodowało m.in. nieusta-
lenie zasad umożliwiających identyfikację w ewidencji księgowej wydat-
ków ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
a także zapewniających ujęcie w sprawozdaniach z gospodarowania tymi 
środkami danych wynikających bezpośrednio z ewidencji księgowej. W jed-
nostkach – w których wydatki sfinansowane środkami pochodzącymi 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska nie były analitycznie wydzielone 
– najczęściej argumentowano, że obowiązek wydzielenia tych środków nie 
wynika z żadnych przepisów prawa, w tym nie wynika to z art. 400a ustawy 
POŚ. Nie brano w ogóle pod uwagę konieczności ustalenia zasad prowadze-
nia ewidencji księgowej w sposób umożliwiający bezpośrednie pozyskanie 
z niej danych do sprawozdań OŚ-4g lub OŚ-4p, w celu realizacji obowiązku 
wykazania w nich danych wynikających z ksiąg rachunkowych.
Jak wykazały wyniki kontroli niespełna 41% skontrolowanych jednostek 
obowiązek ten wypełniło, przyjmując różne rozwiązania: ustalając oznacze-
nie wydatku ze środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska, na wybra-
nym poziomie rozszerzenia analitycznego właściwego konta bilansowego 
lub na wyznaczonym koncie pozabilansowym. 
Niezidentyfikowanie potencjalnego ryzyka, lub marginalizowanie jego 
znaczenia, a także niezidentyfikowanie ryzyk zmaterializowanych 
m.in. w zakresie finansowania ze środków z opłat i kar za korzystanie 
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ze środowiska zadań niemieszczących się w katalogu zadań możliwych 
do sfinansowania przez gminy i powiaty z tych środków, skutkowało usta-
leniem takich mechanizmów kontroli, które nie stanowiły odpowiedzi 
na konkretne ryzyko.
Wyniki kontroli wskazują, że również audyt wewnętrzny nie okazał się 
wystarczającym wsparciem dla kierowników jednostek w zakresie oceny 
kontroli zarządczej we wskazanym wyżej obszarze.

Do usprawnienia systemu kontroli zarządczej nie przyczynił się także 
prowadzony we wszystkich jednostkach (poza Urzędem Miasta i Gminy 
w Bogatyni) monitoring tego systemu. Biorąc pod uwagę ustalone w tych 
jednostkach mechanizmy monitorowania należy stwierdzić, że nie wszę-
dzie były one efektywne. W wielu jednostkach ograniczano się do analizy 
kwestionariuszy samooceny lub oświadczeń kierowników komórek orga-
nizacyjnych urzędów o stanie kontroli zarządczej.

Przykłady

W Urzędzie Miejskim w Radomiu kierownik komórki organizacyj-
nej, w której realizowane były zadania związane z ochroną środowi-
ska, w oświadczeniach o stanie kontroli zarządczej za poszczególne lata 
w okresie 2014–2016 nie miał zastrzeżeń do funkcjonowania tej kon-
troli. W oświadczeniach tych wskazywano, że opierają się m.in. na usta-
leniach audytu wewnętrznego i kontroli wewnętrznych, podczas gdy 
w latach tych nie przeprowadzano audytów wewnętrznych ani kon-
troli wewnętrznych, których zakres korespondowałby z zadaniami tej 
komórki organizacyjnej. 

W Urzędzie Gminy Zabierzów wskazano, że monitorowanie skutecz-
ności kontroli zarządczej w zakresie zadań związanych z finansowa-
niem ochrony środowiska odbywało się w formie ustnej w trakcie coty-
godniowych narad kierownictwa Urzędu.

5.2. Zapewnienie finansowania zadań związanych z ochroną 
środowiska i gospodarką wodną

W 92,6% skontrolowanych jednostek zapewniono finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w wysokości nie mniejszej niż kwota 
uzyskanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
pomniejszona o nadwyżkę tych dochodów podlegającą przekazaniu do wła-
ściwego wfośigw. Tylko w dwóch powiatach nie zapewniono wykorzysta-
nia w latach następnych środków, które nie zostały wydatkowane w danym 
roku budżetowym, na finansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Tym samym nie wykonano obowiązku określonego 
w art. 403 ust. 1 ustawy POŚ.
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Do dnia 31 grudnia 2009 r. środki uzyskane przez powiaty i gminy z tytułu 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska, gromadzone były na wydzielo-
nych rachunkach powiatowych i gminnych funduszy ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej. Nowelizacją przepisów ustawy POŚ z 2009 r.19 
z dniem 1 stycznia 2010 r. fundusze te uległy likwidacji, a ich zadania, 
a także dotychczas zgromadzone środki, zobowiązania i należności prze-
jęły odpowiednio powiaty i gminy.

Kontrola wykazała, że wszystkie objęte nią powiaty i gminy – zgod-
nie z przepisami ww. ustawy – włączyły środki pieniężne zgromadzone 
na rachunkach bankowych likwidowanych funduszy do dochodów budże-
tów powiatów i gmin, przejmując jednocześnie ich należności i zobowią-
zania. 

W wyniku likwidacji funduszy do dochodów skontrolowanych powiatów 
i gmin włączono ogółem 81 314,3 tys. zł, w tym 61 672,9 tys. zł ze środ-
ków funduszy gminnych i 19 641,4 tys. zł ze środków funduszy powiato-
wych.

W 21 spośród 27 (tj. 77,8%) objętych kontrolą jednostek, wydatko-
wano środki pozyskane z likwidowanych funduszy zgodnie z regula-
cjami ustawy, na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej. Jedynie w przypadku Miasta Bieruń stwierdzono dokonanie 
wydatku w kwocie 0,4 tys. zł na zadanie niebędące w kompetencji jed-
nostki (tj. naprawę bocianiego gniazda), co – jak należy jednak zauważyć – 
stanowiło marginalną część wydatkowanych przez tę jednostkę środków. 
Pięć pozostałych powiatów i gmin ze względu na znaczący upływ czasu 
nie dysponowało dokumentami potwierdzającymi sposób wydatkowania 
pozyskanych środków.

W latach 2010-2017 łączne dochody jednostek objętych kontrolą z tytułu 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyniosły 1 285 402,0 tys. zł, w tym 
680 960,6 tys. zł w latach 2014–2017. 

Wysokość uzyskanych dochodów z tego źródła20 w latach 2010–2017 
w poszczególnych jednostkach wahała się między 1547,1 tys. zł (Powiat 
Tarnowski), a 356 975,0 tys. zł (Gmina Kleszczów), przy czym w przy-
padku 15, tj. ponad 55,5% skontrolowanych powiatów i gmin wysokość 
otrzymanych środków wahała się w granicach 10 000,0–20 000,0 tys. zł, 
a jedynie w przypadku siedmiu, tj. 26%, jednostek przekroczyła próg 
50 000,0 tys. zł (m.in. Powiat Bełchatowski, Miasto Dąbrowa Górni-
cza i wspomniana wyżej Gmina Kleszczów). Dane dotyczące wysoko-
ści dochodów uzyskanych przez poszczególne jednostki z tytułu opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska w latach 2010–2017 przedstawiono 
na wykresie nr 1.

19  Art. 16 ust. 1–4 ustawy o zmianie ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych 
ustaw (Dz.U. Nr 215, poz. 1664).

20  Gminy o statusie miast na prawach powiatu uzyskiwały dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska przynależne, na podstawie art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy POŚ, zarówno gminie jak 
i powiatowi.

Zagospodarowanie 
środków przejętych 
do budżetu 
gminy/powiatu 
po zlikwidowanych 
pigfośigw

Wysokość i struktura 
środków pochodzących  
z opłat i kar 
za korzystanie 
ze środowiska, 
uzyskanych przez 
powiaty i gminy
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Wykres nr 1 
Wysokość dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskanych  
przez powiaty i gminy w latach 2010–2017 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Głównym źródłem powyższych dochodów były opłaty za korzystanie 
ze środowiska, przekazywane powiatom i gminom przez urzędy marszał-
kowskie. W zdecydowanej większości, tj. 21 z 27 (77,8%) podmiotów obję-
tych kontrolą opłaty te stanowiły ponad 95% całkowitej kwoty środków 
otrzymanych przez te jednostki w latach 2010–2017 z tytułu opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska. W przypadku dwóch gmin (Mińsk Mazo-
wiecki, Zabierzów) głównym źródłem dochodów z tego tytułu były nato-
miast opłaty za usunięcie drzew i krzewów. W gminach tych stanowiły 
one ponad 95% łącznej kwoty otrzymanych środków. W pozostałych czte-
rech gminach dominującym źródłem dochodów były opłaty za korzystanie 
ze środowiska, jednak ich udział w całkowitej kwocie otrzymanych środ-
ków nie przekraczał 95%.  
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W skali wszystkich jednostek objętych kontrolą opłaty za korzystanie 
ze środowiska w latach 2010–2017 stanowiły 92,3%, a opłaty i kary za usu-
nięcie drzew i krzewów niemalże 7,7% wszystkich uzyskanych środków. 
Środki pochodzące z administracyjnych kar pieniężnych za przekrocze-
nie dopuszczalnych warunków korzystania ze środowiska, przekazywane 
powiatom i gminom przez wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska 
stanowiły marginalny udział dochodów skontrolowanych jednostek, nie 
przekraczając ogółem 0,1% otrzymanych środków.

Wysokość uzyskiwanych dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska ulegała istotnym zmianom w kolejnych latach okresu obję-
tego kontrolą. Wyraźnie niższe wpływy powiaty i gminy uzyskały w 2013 r., 
co bezpośrednio wynikało z wprowadzenia z dniem 1 stycznia 2013 r. 
zmiany systemu wnoszenia opłat przez podmioty korzystające ze środo-
wiska – z półrocznego na roczny21. W wyniku powyższej zmiany, powiaty 
i gminy w 2013 r. otrzymały środki pochodzące z opłat za korzystanie 
ze środowiska jedynie za II połowę 2012 r., a za cały 2013 r. dopiero w roku 
2014. Zmiany wysokości środków uzyskanych ogółem przez skontrolowane 
powiaty i gminy w okresie objętym kontrolą ilustruje infografika nr 4.

Infografika nr 4 
Wysokość dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska uzyskanych 
w kolejnych latach okresu 2010–2017 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli 

W części kontrolowanych powiatów i gmin spadek wysokości docho-
dów w kolejnych latach okresu objętego kontrolą był także konsekwencją 
zmniejszenia kwoty uiszczanych przez przedsiębiorców opłat za korzysta-
nie ze środowiska. Przyczyną spadku dochodów z tego tytułu było ograni-
czenie przez podmioty gospodarcze emisji zanieczyszczeń do środowiska, 
związane z modernizacją instalacji przemysłowych lub zakończeniem ich 
eksploatacji. 
W niektórych jednostkach okresowy wzrost wysokości dochodów w sto-
sunku do lat poprzednich spowodowany był natomiast usuwaniem więk-
szej liczby drzew lub krzewów i tym samym zwiększeniem wysokości uisz-
czanych opłat za ich usunięcie.

Przykłady

W Powiecie Zgorzeleckim wyraźny spadek wpływów z tytułu opłat 
i kar z korzystanie ze środowiska w latach 2010–2017 był następstwem 

21  W związku z wejściem w życie art. 9 ustawy z dnia 16 listopada 2012 r. o redukcji niektórych 
obciążeń administracyjnych w gospodarce (Dz. U. z 2012 r. poz. 1342).
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m.in. modernizacji zakładów przemysłowych eksploatowanych na tere-
nie powiatu, w tym w szczególności Elektrowni Turów, a także moderni-
zacji infrastruktury komunalnej w zakresie gospodarki odpadami oraz 
gospodarki wodno-ściekowej.

Modernizacja Elektrowni Turów i związany z nią spadek emisji zanie-
czyszczeń do środowiska stanowiły bezpośrednią przyczynę znaczą-
cego spadku wpływów z tytuły opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
także w Gminie Bogatynia, na terenie której zlokalizowany jest zakład. 

W Gminie Suchy Las znaczący spadek dochodów w 2017 r. związany 
był ze zmianą sposobu zagospodarowania odpadów komunalnych 
w II regionie gospodarki odpadami województwa wielkopolskiego, 
tj. z oddaniem do eksploatacji instalacji do termicznego przetwarzania 
odpadów komunalnych w Poznaniu oraz zaprzestaniem składowania 
odpadów pochodzenia komunalnego na składowisku, zlokalizowanym 
na terenie gminy Suchy Las.

W Gminie Mińsk Mazowiecki znaczący wzrost wpływów uzyskanych 
w 2016 r. związany był z uiszczeniem przez Zakład Inwestycji Organiza-
cji Paktu Północnoatlantyckiego opłaty na usunięcie drzew i krzewów.

Zmiany wysokości dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska w powyższych jednostkach ilustrują odpowiednio wykresy 
nr 2 i 3.

Wykresy nr 2 i 3 
Zmiany wysokości dochodów z tytuły opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wybranych powiatach i gminach 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Stosownie do art. 402 ust. 4, 5 i 6 ustawy POŚ znacząca część środków 
pochodzących z opłat i kar wnoszonych przez podmioty korzystające 
ze środowiska stanowi dochód powiatów i gmin, na terenie których zlo-
kalizowane są instalacje i obiekty emitujące zanieczyszczenia do środowi-
ska. Wprowadzane do środowiska zanieczyszczenia z reguły nie pozostają 
jednak w rejonie emisji i zasięg ich oddziaływania na ogół wykracza poza 
teren jednej jednostki terytorialnej. Mając na względzie powyższy problem, 
a także fakt, że powiaty i gminy o stosunkowo niskich wpływach z tytułu 
opłat i kar za korzystanie ze środowiska, często wymagają znacznych inwe-
stycji w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (np. wykonania 

Wywiązywanie się 
z obowiązku wpłaty 

nadwyżek dochodów 
do wojewódzkich 
funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki 
wodnej
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zabezpieczeń przeciwpowodziowych), ustawodawca wprowadził mecha-
nizm wymuszający przekazanie przez jednostki o wyższych wpływach czę-
ści uzyskanych środków i tym samym bardziej sprawiedliwe ich rozdyspo-
nowanie.

I tak w myśl art. 404 ust. 1 i 3 ustawy POŚ gminy i powiaty, których dochody 
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska są większe niż 10-krotność 
średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jed-
nego mieszkańca22, zobowiązane są do przekazania nadwyżki z tytułu tych 
dochodów do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej. Jednostki zobowiązane są do dokonania wpłat w ter-
minie do dnia 15 sierpnia roku następującego po roku, w którym wystą-
piła nadwyżka

Łączna wartość nadwyżek przekazanych przez skontrolowane powiaty 
i gminy w latach 2010–2017 wyniosła 510 199,3 tys. zł23 (tj. 39,7% uzy-
skanych w tym okresie dochodów z tytuły opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska), w tym w latach 2014–2017 – 283 818,2 tys. zł (tj. 41,7% uzy-
skanych w tym okresie dochodów). Na wartości te składały się nadwyżki 
dochodów przekazane do wojewódzkich funduszy przez 12 spośród 
27 kontrolowanych podmiotów.

Przykłady

W okresie obje tym kontrolą najwyższą kwotę nadwyżki dochodów 
przekazały: 

Gmina Kleszczów – w latach 2010–2017 ogółem 327 462,9 tys. zł, 
w tym w latach 2014-2017 – 181 566,4 tys. zł, co stanowiło odpowied-
nio 91,7% i 84,8% całkowitej wysokości dochodów uzyskanych z tego 
tytułu.

Powiat Bełchatowski – w latach 2010–2017 ogółem 60 315,1 tys. zł, 
w tym w latach 2014-2017 – 34 654,9 tys. zł, co stanowiło odpowied-
nio 56,6% i 57,4% całkowitej wysokości dochodów uzyskanych z tego 
tytułu.

Miasto Kozienice – w latach 2010–2017 ogółem 29 778,2 tys. zł, 
w tym w latach 2014-2017 – 15 009,1 tys. zł, co stanowiło odpowied-
nio 42,7% i 45,4% całkowitej wysokości dochodów uzyskanych z tego 
tytułu.

Zdecydowana większość powiatów i gmin zobowiązanych do przekaza-
nia nadwyżki dochodów, realizowała ten obowiązek terminowo. Niepra-
widłowości w tym zakresie stwierdzono w przypadku tylko jednej z dwu-
nastu jednostek (tj. 8,3%), które w okresie objętym kontrolą uiszczały 
nadwyżki. 

22  Liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów.
23  Nadwyżek faktycznie przekazanych, niezależnie od prawidłowości ich obliczenia.
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Niewywiązanie się przez Miasto i Gminę Bogatynia z obowiązku 
wpłaty w wymaganym terminie nadwyżki dochodów z tytułu opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska za lata 2014–2016 w łącznej kwocie 
12 667,0 tys. zł, skutkowało koniecznością zapłaty odsetek w łącznej wyso-
kości 490,0 tys. zł. Na dzień 30 września 2017 r. pozostała do uregulowania 
wobec WFOŚiGW we Wrocławiu kwota zobowiązań wynosiła 905,9 tys. zł. 
Burmistrz Miasta i Gminy Bogatynia wyjaśnił, że niewywiązanie się gminy 
z obowiązku terminowego uregulowania nadwyżki dochodów wynikało 
z trudnej sytuacji finansowej gminy.

Przy obliczaniu należnej do przekazania do wfośigw nadwyżki dochodów 
skontrolowane powiaty i gminy uwzględniały, zgodnie z wymogami okre-
ślonymi w ustawie POŚ, wyłącznie opłaty i kary za korzystanie ze środowi-
ska. Jedynie cztery z 27 jednostek (tj. 14,8%) dokonały wyliczeń nadwyżki 
w sposób nieprawidłowy.

W Urzędach Miejskich w Kozienicach i Knurowie poza opłatami 
i karami za korzystanie ze środowiska przy obliczeniu nadwyżki docho-
dów uwzględniano również inne opłaty środowiskowe (np. opłaty pro-
duktowe). W przypadku Miasta Kozienice skutkowało to zawyżeniem 
kwoty nadwyżek za lata 2014–2016 o 12,8 tys. zł. W toku kontroli Bur-
mistrz Miasta Kozienice wystąpił do WFOSiGW w Warszawie o zwrot nad-
płaconej nadwyżki dochodów. W przypadku Miasta Knurów przyjęcie nie-
prawidłowej wartości dochodów gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska nie wpłynęło na wysokość należnej nadwyżki (w jednostce 
tej nie wystąpiła nadwyżka dochodów). 

W Urzędzie Gminy Suchy Las wartość należnej nadwyżki za 2015 r. zawy-
żono o 63,6 tys. zł, tj. o wartość uiszczonej już wcześniej nadwyżki za rok 
2014. W toku kontroli Gmina zwróciła się do WFOSiGW w Poznaniu o zwrot 
nadpłaconej nadwyżki. W dniu 12 października 2017 r. WFOSiGW w Pozna-
niu dokonał zwrotu ww. środków.

W Urzędzie Miejskim w Radomiu przy obliczaniu wysokości należnej 
nadwyżki nie uwzględniono wysokości wpływów uzyskanych z tytułu opłat 
i kar za usuwanie drzew i krzewów, tj. kwoty 5,9 tys. zł w 2014 r.; 2,1 tys. zł 
w 2015 r.; 1,1 tys. zł w 2016 r. Przyjęcie nieprawidłowej wartości docho-
dów Miasta nie wpłynęło na wysokość należnej nadwyżki (w jednostce tej 
nie wystąpiła nadwyżka dochodów).

Poszczególne powiaty i gminy do obliczeń nadwyżki dochodów wykorzy-
stywały dane dotyczące liczby mieszkańców, pochodzące z różnych źró-
deł – dane z ewidencji ludności w poszczególnych gminach lub informacje 
publikowane przez Główny Urząd Statystyczny. Nie negując prawidłowo-
ści zastosowania danych z powyższych źródeł oraz ich wiarygodności, NIK 
zauważa, że zróżnicowana praktyka w tym względzie mogła mieć wpływ 
na wysokość przekazywanych nadwyżek. W ocenie NIK przyczyną takiego 
stanu rzeczy był brak jednoznacznego wskazania w przepisach ustawy POŚ 
źródła danych o liczbie ludności, które wykorzystywane powinny być przez 
jednostki naliczające opłatę.
Kontrola wykazała również, że przy obliczaniu wysokości należnej nad-
wyżki dochodów za dany rok, poszczególne powiaty i gminy stosowały 
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wskaźniki średniej krajowej dochodów przypadających na jednego miesz-
kańca z różnych lat, co w konsekwencji przekładało się na zróżnicowaną 
(nieproporcjonalną) wysokość odprowadzanych nadwyżek. W ocenie NIK 
taki stan rzeczy był skutkiem niejasno sformułowanych przepisów art. 404 
ust. 1 i 3 ustawy POŚ, określających sposób obliczania i termin przekazania 
nadwyżki dochodów. 
W myśl ww. przepisów do wpłaty nadwyżki dochodów na rzecz wojewódz-
kiego funduszu zobowiązane były te gminy i powiaty, których dochody 
z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska były większe niż 10-krot-
ność średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających 
na jednego mieszkańca, przy czym jednostki te zobowiązane są do doko-
nania wpłat w terminie do dnia 15 sierpnia roku następującego po roku, 
w którym wystąpiła nadwyżka. 
Jak wykazała kontrola, powiaty i gminy w zróżnicowany sposób interpre-
towały „średnią krajową dochodów z roku poprzedniego przypadających 
na jednego mieszkańca”, o której mowa w przepisie, rozumiejąc pod tym 
pojęciem – w zależności od jednostki odpowiednio – wskaźnik dochodów 
z roku poprzedniego względem roku obliczania nadwyżki, bądź wskaźnik 
dochodów z roku poprzedniego względem roku, za który obliczana jest 
nadwyżka (przykładowo: część jednostek do obliczania w 2015 r. nadwyżki 
dochodów za rok 2014, stosowała średnią krajową dochodów przypada-
jących na jednego mieszkańca za rok 2014 – a więc za rok poprzedzający 
obliczanie nadwyżki, część zaś za rok 2013 – czyli za rok poprzedzający rok, 
za który obliczana była nadwyżka). 

O problemach z interpretacją i stosowaniem ww. przepisu świadczyć 
mogą również zmiany sposobu obliczania nadwyżki dochodów przedsta-
wione we wzorach załącznika nr 1 do sprawozdań statystycznych OŚ-4g 
i OŚ-4p w rozporządzeniach Prezesa Rady Ministrów w sprawie określe-
nia wzorów formularzy sprawozdawczych. W przypadku nadwyżki docho-
dów za lata 2010–2013 wzory te24 przewidywały dokonywanie obliczeń 
przy uwzględnieniu średniej krajowej dochodów przypadających na jed-
nego mieszkańca z roku poprzedzającego rok, za który obliczano nad-
wyżkę (tj. obliczanie nadwyżki dochodów za rok 2013 przy uwzględ-
nieniu wskaźnika za rok 2012). Analogiczny do powyższego sposób 
obliczania nadwyżki przewidywał również wzór załącznika nr 1 do spra-
wozdań statystycznych OŚ-4g i OŚ-4p za rok 2014, zawarty w rozporzą-
dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r.25 Co istotne jed-
nak rozporządzenie to jeszcze przed wyznaczonym terminem obliczania 
nadwyżki dochodów za 2014 r. zostało zmienione w powyższym zakre-
sie26. Po korekcie wzór załącznika nr 1 przewidywał obliczanie nad-
wyżki za 2014 r. przy uwzględnieniu średniej krajowej dochodów przy-
padających na jednego mieszkańca z roku, za który obliczano nadwyżkę 

24  Za rok 2010 - rozporządzenie z dnia 28.04.2010 r. (Dz.U. Nr 106, poz. 676, ze zm.),
 za rok 2011 - rozporządzenie z dnia 1.04.2011 r. (Dz.U. Nr 83, poz. 453, ze zm.),
 za rok 2012 - rozporządzenie z dnia 7.03.2012 r. (Dz.U. z 2012 r. poz. 446, ze zm.),
 za rok 2013 – rozporządzenie z dnia 13.09.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. poz. 1223, ze zm.).
25  Dz.U. z 2014 r. poz. 415, ze zm.
26  Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 2 marca 2015 r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych (Dz. U. z 2015 r. poz. 317).
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(tj. z roku 2014). Powyższa metodologia obliczania nadwyżki zachowana 
została we wzorach załącznika nr 1 do sprawozdań statystycznych OŚ-4g 
i OŚ-4p za kolejne lata (2015–2017)27.

NIK ustaliła, że jeszcze przed opisaną powyżej zmianą przepisów określają-
cych wzory formularzy statystycznych, na problem związany z interpretacją 
przepisów dotyczących metodologii obliczania nadwyżki dochodów zwrócił 
uwagę Starosta Powiatu Kozienickiego. Nadwyżki za lata 2010–2013 jed-
nostka ta obliczała przy uwzględnieniu średniej krajowej dochodów przy-
padających na jednego mieszkańca z roku, za który obliczano nadwyżkę, 
a więc w sposób niezgodny z obowiązującymi wówczas wzorami formu-
larzy statystycznych. W 2014 r. Starosta Powiatu Kozienickiego wystąpił 
do Departamentu Prawnego Ministerstwa Środowiska oraz do Prezesa 
Rady Ministrów o interpretację prawną dotyczącą sposobu obliczania nad-
wyżki uznając, iż istnieje rozbieżność pomiędzy zapisami art. 404 ustawy 
POŚ, a sposobem obliczania nadwyżki wskazanym w załączniku nr 1 
do sprawozdania OŚ-4p za 2013 r.28 W odpowiedzi na wystąpienie Staro-
sty Kozienickiego Zastępca Dyrektora Departamentu Prawnego w Minister-
stwie Środowiska wydał opinię, że we wzorze załącznika nr 1 do sprawoz-
dania OŚ-4p za 2013 r. nieprawidłowo przyjęto, iż w wyliczeniu nadwyżki 
opłat i kar za rok poprzedni należy uwzględnić rok jeszcze wcześniejszy. 
W związku z powyższą interpretacją Starostwo Kozienickie skorygowało 
obliczenie nadwyżki dochodów uzyskanych w 2013 r. stosując średnią kra-
jową dochodów powiatów, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
przypadających na jednego mieszkańca za rok 2013. Korekta spowodowała 
obowiązek przekazania do WFOSiGW w Warszawie kwoty ok. 360,0 tys. zł. 
WFOŚiGW w Warszawie zwrócił jednak środki na konto Starostwa infor-
mując, że w ocenie Funduszu wiążące dla ustalenia nadwyżki dochodów 
są wzory formularzy sprawozdawczych. Wobec powyższego w Starostwie 
Kozienickim skorygowano także obliczenie nadwyżki za lata 2011 i 2012, 
stosując do ich obliczenia średnie krajowe odpowiednio z lat 2010 i 2011. 
Tym samym WFOŚiGW w Warszawie zwrócił Starostwu w 2015 r. kolejne 
ponad 250,0 tys. zł. 

Kontrola wykazała, że wskutek zróżnicowanej interpretacji powyższych 
przepisów, obliczenia wysokości należnych nadwyżek za lata 2013–2016:

 � w 21 (tj. 77,8%) skontrolowanych powiatach i gminach (w tym również 
ostatecznie w Powiecie Kozienickim) dokonywane były każdorazowo 
przy wykorzystaniu wzorów przedstawianych corocznie w załączni-
ku nr 1 do rozporządzeń Prezesa Rady Ministrów w sprawie określenia 
wzorów formularzy sprawozdawczych za kolejne lata, tj. za rok 2013 przy 
wykorzystaniu wskaźnika średniej krajowej dochodów przypadających 
na jednego mieszkańca z roku 2012, zaś za lata 2014–2016 przy wyko-
rzystaniu ww. wskaźników odpowiednio za lata 2014–2016;

27  Za rok 2015 – rozporządzenie z dnia 18.03.2015 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 561, ze zm.), 
 za rok 2016 – rozporządzenie z dnia 15.03.2016 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 460, ze zm.),
 za rok 2017 – rozporządzenie z dnia 14.03.2017 (Dz.U. z 2017 r. poz. 837, ze zm.).
28  Opublikowanym w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 13.09.2013 r. (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 1223, ze zm.).
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 � w czterech (tj. 14,8%) powiatach i gminach (Miasto Tarnów, Gmina Suchy 
Las, Miasto Legnica, Miasto Głogów) dokonywane były każdorazowo 
przy wykorzystaniu wskaźnika średniej krajowej dochodów przypa-
dających na jednego mieszkańca z roku, za który obliczano nadwyżkę;

 � w jednym powiecie (powiat Zgorzelecki) dokonywane były każdorazo-
wo przy uwzględnieniu wskaźnika średniej krajowej dochodów przypa-
dających na jednego mieszkańca z roku poprzedzającego rok, za który 
obliczano nadwyżkę.

W przypadku powiatu Tarnowskiego, nadwyżka dochodów za lata  
2015–2016 obliczana była przy wykorzystaniu wskaźników średniej kra-
jowej dochodów przypadających na jednego mieszkańca z roku, za który 
obliczano nadwyżkę. Jednostka nie udokumentowała sposobu obliczania 
nadwyżki za dwa wcześniejsze lata.

Analiza porównawcza przeprowadzona na przykładzie skontrolowanych 
powiatów i gmin wykazała, że łączna wysokość nadwyżek dochodów 
tych jednostek za lata 2013–2016 różniłaby się w zależności od przyjętej 
metody obliczeń wynosząc:

 � 292 035,2 tys. zł w przypadku obliczania nadwyżki dochodów przy 
wykorzystaniu wskaźników średniej krajowej dochodów przypadają-
cych na jednego mieszkańca z roku, za który obliczano nadwyżkę;

 � 301 477,7 tys. zł (tj. o 3,2% więcej) w przypadku obliczania nadwyżki 
dochodów przy wykorzystaniu wskaźników średniej krajowej docho-
dów przypadających na jednego mieszkańca z roku poprzedzającego 
rok, za który obliczano nadwyżkę.

O ile w skali wszystkich skontrolowanych jednostek różnica ta nie wydaje 
się być znacząca, to zauważyć należy, że w przypadku poszczególnych 
powiatów i gmin sposób obliczania nadwyżki miał istotny wpływ na jej 
wysokość, a w przypadku pięciu jednostek (Miast: Bieruń, Konin i Głogów 
oraz Powiatów: Tureckiego i Głogowskiego) decydował wręcz o konieczno-
ści lub braku konieczności jej uiszczenia.

Przykłady

W przypadku obliczania nadwyżki dochodów przy wykorzystaniu 
wskaźników średniej krajowej dochodów przypadających na jed-
nego mieszkańca z roku, za który obliczano nadwyżkę, Gmina Zabie-
rzów zobowiązana byłaby do przekazania nadwyżki dochodów za lata  
2013–2016 w wysokości o 2094,6 tys. zł (tj. o 28,6%) wyższej niż 
w przypadku obliczania nadwyżki drugą ze wskazanych metod.
Z kolei w przypadku obliczania nadwyżki dochodów przy wykorzysta-
niu wskaźników średniej krajowej dochodów przypadających na jed-
nego mieszkańca z roku poprzedzającego rok, za który obliczano nad-
wyżkę:
Miasto Dąbrowa Górnicza zobowiązane byłoby do przekazania nad-
wyżki dochodów za lata 2013-2016 w wysokości o 6749,0 tys. zł 
(tj. o 102,5%) wyższej niż w przypadku obliczania nadwyżki drugą 
ze wskazanych metod.
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Miasto Konin zobowiązane byłoby do przekazania nadwyżki docho-
dów za lata 2013–2016 w wysokości o 2729,1 tys. zł wyższej niż 
w przypadku obliczania nadwyżki drugą ze wskazanych metod (w przy-
padku liczenia drugą metodą przekazanie nadwyżki dochodów nie było 
wymagane).

W ocenie NIK oczywiste jest, że przy obliczaniu nadwyżki dochodów wią-
żącymi dla jednostek samorządu terytorialnego są przepisy art. 404 ust. 1 
ustawy POŚ, a nie treść wzorów załączników nr 1 do sprawozdań staty-
stycznych OŚ-4p i OŚ-4g, określanych w rozporządzeniach Prezesa Rady 
Ministrów w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, nie-
zależnie od przedstawionej w nich metody obliczeń. 

W opinii Ministra Środowiska art. 404 ust. 1 ustawy POŚ jednoznacz-
nie wskazuje, że nadwyżka dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska obliczana powinna być przy uwzględnieniu średniej kra-
jowej dochodów przypadających na jednego mieszkańca z roku, za który 
obliczana jest nadwyżka, a więc w sposób zgodny z metodologią przedsta-
wioną we wzorach załącznika nr 1 do sprawozdań OŚ-4g i OŚ-4p za lata  
2014–2017. W piśmie z dnia 3 listopada 2017 r.29 Minister Środowiska 
stwierdził: „(…) za rok poprzedni należy uznać rok poprzedni w stosunku 
do roku, w którym następuje ogłoszenie średniej krajowej dochodów gmin 
i powiatów, zaś dane podawane w załącznikach, czyli średnie krajowe docho-
dów gmin i powiatów, liczby mieszkańców gmin i powiatów, liczby mieszkań-
ców gmin i powiatów oraz dochody gmin i powiatów powinny dotyczyć tego 
samego roku”.

Mając na względzie opisaną powyżej niejednoznaczność przepisów i wyni-
kające z niej rozbieżności interpretacyjne, a także zmianę w okresie obję-
tym kontrolą metodologii obliczania nadwyżki na potrzeby sprawozdaw-
czości statystycznej, którą – jak wykazała kontrola – kierowała się znaczna 
część jednostek, NIK odstąpiła od oceny powiatów i gmin pod względem 
prawidłowości obliczania nadwyżki w zakresie stosowania omawianych 
wskaźników.

Niezależnie od powyższego, w ocenie NIK, nie w pełni skuteczne były 
działania organów odpowiedzialnych za nadzór nad systemem dystry-
bucji środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 
Należy bowiem zauważyć, że mimo otrzymywanych sygnałów dotyczą-
cych interpretacji przepisów w zakresie sposobu obliczania nadwyżki 
Minister Środowiska nie podjął działań mających na celu doprecyzowa-
nie niejasnych przepisów art. 404 ust. 1 i 3 ustawy POŚ, a więc przepisów 
stanowiących podstawę obliczania nadwyżki dochodów, ograniczając się 
wyłącznie do inicjatywy w zakresie zmiany wzorów formularzy sprawoz-
dawczych. W ocenie NIK odpowiedzialność za zaistniałą sytuację ponoszą 
również wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej, które mimo świadomości stosowania przez powiaty i gminy różnych 
wskaźników, nie podjęły kroków w celu ujednolicenia metodologii obli-
czeń, akceptując wszystkie sposoby obliczania nadwyżki.

29  Pismo znak: DZŚ-I-0231S-18/17/JS (informacja uzyskana w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK).
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Po odliczeniu wartości przekazanych nadwyżek30 oraz uwzględnieniu środ-
ków pochodzących z likwidowanych powiatowych i gminnych funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na realizację zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej powiaty i gminy objęte kontrolą 
dysponowały w latach 2010–2017 łączną kwotą 856 515,0 tys. zł, w tym 
w latach 2014–2017 – kwotą 435 155,8 tys. zł31.

Wysokość dostępnej puli środków w kontrolowanych jednostkach wahała 
się w latach 2010–2017 w granicach od 1992,4 tys. zł (Powiat Tarnow-
ski) do 154 479,9 tys. zł (Miasto Dąbrowa Górnicza), w tym w latach  
2014-2017 w granicach od 897,4 tys. zł do 55 510,1 tys. zł (w tych samych 
jednostkach). 

W latach 2014-2017 powiaty i gminy objęte kontrolą wydatkowały, na zada-
nia deklarowane jako zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, ogółem 340 738,6 tys. zł środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska, tj. 78,3% dostępnej w tym okresie puli środ-
ków. Dziesięć spośród 27 (tj. 37,0%) skontrolowanych jednostek wydatko-
wało co najmniej 90% dostępnej w tym okresie puli środków, osiem jed-
nostek (29,6%) wykorzystało dostępne środki w przedziale 70–90%, pięć 
jednostek (18,5%) – w przedziale 50–70%, trzy jednostki (11,1%) – w prze-
dziale 30–50%, a jedna jednostka (Powiat Bełchatowski) – jedynie w 29,7%. 
Wysokość dostępnych środków w poszczególnych powiatach i gminach oraz 
poziom ich wykorzystania przedstawiono na wykresie nr 4.

Zarówno w zakresie wysokości dostępnej puli środków, jak i poziomu 
jej wykorzystania, zaprezentowane dane odzwierciedlają stan na dzień 
30 września 2017 r., tj. obejmując lata 2014–2016 oraz trzy kwartały 
2017 r. Analizując powyższe dane, należy mieć zatem na uwadze fakt, że 
w przypadku jednostek, które nie wydatkowały pełnej puli dostępnych 
środków, mogą one prezentować niepełny obraz rzeczywistej sytuacji 
ze względu na możliwość realizacji, a także rozliczenia wcześniej zreali-
zowanych przez jednostkę zadań również w ostatnich miesiącach 2017 r. 

30  Nadwyżek faktycznie przekazanych, niezależnie od prawidłowości ich naliczenia.
31  Kwota ta uwzględnia środki niewykorzystane w latach 2010–2013, dostępne do wykorzystania 

w latach 2014–2017.

Poziom wykorzystania 
dostępnych środków 
pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie  
ze środowiska
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Wykres nr 4 
Wysokość dostępnej puli środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
w latach 2014–2017 i poziom jej wykorzystania 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

Niemniej podkreślić należy, że w przypadku części jednostek niski poziom 
wykorzystania środków zauważalny był w całym okresie objętym kontrolą, 
a nie tylko w roku 2017. Spadek poziomu wykorzystania rocznej puli środ-
ków dostępnej w poszczególnych latach32 okresu 2014–2017 w wybranych 
jednostkach zobrazowano na wykresie nr 5. 

32  W przypadku Powiatu Bełchatowskiego w puli dostępnych w danym roku środków nie 
uwzględniono środków, które włączone zostały do ogólnych środków budżetu. 
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Należy również zauważyć, że w przypadku czterech skontrolowanych jed-
nostek wartość obliczonej nadwyżki dochodów odpowiednio: za rok 2016 
w Mieście Kozienice, za lata 2015 i 2016 w Mieście i Gminie Bogatynia, 
za rok 2016 w Gminie Kleszczów i za rok 2016 w Gminie Suchy Las, była 
wyższa niż dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, uzy-
skane przez jednostkę w kolejnym roku. W efekcie braku zabezpieczenia 
środków na wpłatę nadwyżki, część wydatków dokonywana była ze środ-
ków własnych innych niż środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 
Ze względu na brak wyodrębnienia w zakładowym planie kont na pozio-
mie analitycznym właściwych kont, umożliwiających identyfikację wydat-
kowanych środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowi-
ska, w toku kontroli nie było możliwe ustalenie, które środki były faktycznie 
przeznaczane na nadwyżkę dochodów, a które na realizację zadań.

Przyczynami niepełnego wydatkowania dostępnych środków przeznaczo-
nych na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej w poszczególnych latach przez jednostki kontrolowane były najczęściej:

 � konieczność zabezpieczenia środków na wpłatę nadwyżki dochodów, 
wobec braku pewności co do wysokości dochodów z tytułu opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska, które jednostka uzyska w kolejnym roku;

 � brak możliwości rzetelnego oszacowania wpływów z tytułu opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska, przekazywanych przez urzędy marszał-
kowskie oraz wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska i tym 
samym zaplanowania zadań możliwych do realizacji z tych środków;

 � konieczność zgromadzenia środków na realizację zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, których wysokość finanso-
wania przekraczała wartość środków, którymi jednostka dysponowa-
ła w danym roku;

 � problemy organizacyjno-techniczne i formalne, uniemożliwiające realiza-
cję zaplanowanych zadań w danym roku (np. odstąpienie przez podmio-
ty wybrane w drodze przetargów od zawarcia umowy, warunki atmos-
feryczne uniemożliwiające zakończenie prac i tym samym rozliczenie 
finansowe zadania w przewidywanym wcześniej terminie);

 � mniejsze od zakładanego zainteresowanie mieszkańców i innych pod-
miotów dotacjami udzielanymi na realizację zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej;

 � niższe od zakładanych koszty realizacji zadań;
 � brak zadań koniecznych do realizacji.

Przykłady

W Gminie Przykona niewydatkowanie pełnej puli środków wynikało 
m.in. z konieczności zabezpieczenia środków niezbędnych do pokrycia 
nadwyżki dochodów za rok 2018, przekazywanej w 2019 r., w związku 
z planowanym zakończeniem z końcem 2017 r. działalności podmiotu, 
będącego głównym płatnikiem opłat za korzystanie ze środowiska 
na terenie gminy.

W Mieście Jaworzno przyczyną niepełnego wydatkowania dostępnej 
puli środków była konieczność zgromadzenia środków na realizację 

Przyczyny  
niepełnego 
wykorzystania  
dostępnej puli środków
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inwestycji obejmującej zakup nowoczesnych, przyjaznych dla środo-
wiska autobusów elektrycznych wraz ze stacjami do ładowania, któ-
rej wysokość finansowania przekraczała wartość środków, którymi jed-
nostka dysponowała w latach wcześniejszych.

W Mieście Płock niepełne wydatkowanie środków:

-  w 2015 r. wynikało z odstąpienia przez podmioty wybrane w drodze 
przetargu od zawarcia umów na wykonanie nasadzeń roślin ozdob-
nych na terenie Płocka, niesprzyjających warunków atmosferycz-
nych na wykonanie nasadzeń oraz prac pielęgnacyjnych zieleni oraz 
małej liczby wniosków mieszkańców o przystąpienie do programu 
„Poprawa jakości powietrza „KAWKA” – likwidacja niskiej emisji 
wspierającej wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozpro-
szonych odnawialnych źródeł energii”;

- w 2016 r. wynikało m.in. z niewielkiego zainteresowania mieszkań-
ców usługą demontażu i odbioru wyrobów azbestowych, a także 
z niesprzyjających warunków atmosferycznych opóźniających wyko-
nanie prac konserwacyjnych urządzeń kanalizacji deszczowej. 

Należy przypomnieć że, przepisy ustawy POŚ nie nakładają na powiaty 
i gminy obowiązku wydatkowania całej puli uzyskanych środków pocho-
dzących opłat i kar za korzystanie ze środowiska w roku, w którym osią-
gnięto dochody z tego tytułu. Środki niewykorzystane w danym roku 
powinny zostać jednak wydatkowane na ochronę środowiska i gospo-
darkę wodną – przy uwzględnieniu rzeczywistych potrzeb w tym zakresie 
– w kolejnych latach. 
W ocenie NIK zabezpieczanie środków pochodzących z opłat i kar 
na potrzeby uregulowania nadwyżki dochodów w kolejnych latach, zwłasz-
cza przy braku pewności co do wysokości przyszłych dochodów, a także 
na realizację większych inwestycji, było działaniem całkowicie uzasadnio-
nym i prawidłowym. Zastrzeżeń NIK nie budziło również niewydatkowanie 
pełnej puli środków z przyczyn niezależnych od jednostki (np. z powodu 
mniejszego od zakładanego zainteresowania mieszkańców udzielanymi 
dotacjami), czy też ze względu na niższe od planowanych koszty realiza-
cji zadań.
Niemniej niski poziom wydatkowania środków uzyskanych na przestrzeni 
kilku lat, w ocenie NIK, uznać należy za zjawisko świadczące w niektórych 
przypadkach o niewystarczającym poziomie realizacji zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które wymaga dalszego moni-
torowania.
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Wykres nr 5 
Poziom wykorzystania puli środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dostępnych 
w poszczególnych latach okresu 2014–2017 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Poza środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej objęte 
kontrolą powiaty i gminy wydatkowały również środki z innych źródeł, 
w tym m.in.:

 − otrzymane z Narodowego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodar-
ki Wodnej oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej,

 − otrzymane z budżetu Unii Europejskiej,

 − środki własne jednostki inne niż środki z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska,

 − z innych opłat środowiskowych33 (w tym opłat produktowych, odsetek 
od nieterminowo wniesionych opłat i kar).

W latach 2014–2017 na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej34 skontrolowane jednostki wydatkowały ogółem kwotę 
1 294 627,3 tys. zł, z tego 340 738,6 tys. zł (tj. 26,3%) ze środków pocho-
dzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 651 955,4 tys. zł 
(50,4%) ze środków własnych innych niż ww. opłaty i kary, 301 556,7 tys. zł 
(23,3%) ze środków otrzymanych od instytucji i podmiotów zewnętrznych 
(NFOŚiGW, wfośigw, UE i in.) i 376,6 tys. zł (<0,1%) z innych opłat środowi-
skowych. Strukturę wydatkowanych środków w skali wszystkich skontro-
lowanych jednostek przedstawiono na infografice nr 5.

33  Podlegających wykazaniu w wierszu 5 sprawozdania OŚ-4p (w przypadku sprawozdania za rok 
2016 w wierszu 7).

34  Zadania deklarowane przez skontrolowane powiaty i gminy jako zadania z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.
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Infografika nr 5 
Źródła środków wydatkowanych przez powiaty i gminy na zadania z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli. 

W poszczególnych jednostkach wydatki na zadania z zakresu ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej dokonywane w latach 2014–2017 wahały 
się w granicach od 1457,8 tys. zł (Powiat Tarnowski) do 453 162,7 tys. zł. 
(Miasto Radom). Wysokim poziom wydatków stwierdzono również w przy-
padku Miasta Dąbrowa Górnicza (164 683,8 tys.  zł) oraz Miasta Głogów 
(121 830,3 tys. zł). Wysokość i strukturę źródeł wydatków na ochronę śro-
dowiska i gospodarkę wodną przedstawiono na wykresie nr 6. Na wykre-
sach tych pominięto, jako marginalny, udział środków pochodzących 
z innych opłat środowiskowych.

Dwanaście spośród 27 skontrolowanych powiatów i gmin (44,4%) wydat-
kowało na ochronę środowiska i gospodarkę wodną środki własne inne 
niż opłaty i kary mimo niepełnego wydatkowania w poszczególnych latach 
dostępnej puli środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska. Przyczyną takiego stanu była m.in. konieczność realizacji przez 
jednostkę zadań, które z mocy obowiązujących przepisów nie mogły być 
finansowane z tych środków (np. zadań z zakresu gospodarki odpadami 
komunalnymi).
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Wykres nr 6  
Wysokość i struktura źródeł wydatków na ochronę środowiska i gospodarki wodną 
w poszczególnych jednostkach kontrolowanych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Niewykorzystane w danym roku środki pochodzące z opłat i kar za korzy-
stanie ze środowiska, co do zasady przeznaczane były przez skontrolo-
wane jednostki w kolejnych latach na zadania z zakresu ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej. Jednak w dwóch z 27 (tj. 7,4%) skontrolowanych 
jednostek środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
które nie zostały wykorzystane w danym roku budżetowym włączane były 
w kolejnym roku do ogólnego budżetu jednostki (jak nadwyżka lub wolne 
środki budżetu), tracąc tym samym swój „znaczony” charakter, a następnie 
wykorzystane były w zależności od decyzji organu stanowiącego jednostki, 
na dowolne realizowane przez nią zadania.  

Gospodarowanie 
środkami z opłat i kar  
za korzystanie 
ze środowiska 
niewykorzystanymi 
w danym roku
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Przykłady

W latach 2010–2017 Powiat Bełchatowski wykorzystywał niewy-
datkowane w roku poprzednim środki, uzyskane z tytułu opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska, na zadania inne niż ochrona środowi-
ska i gospodarka wodna – w łącznej kwocie 25 520,9 tys. zł, co stano-
wiło 49,6% puli środków pozostających w dyspozycji jednostki w tych 
latach.

Powiat Turecki włączał niewykorzystane w poprzednim roku środki 
uzyskane z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do budżetu 
ogólnego jednostki, nie kontrolując w sposób szczegółowy sposobu ich 
wydatkowania. Łączna kwota środków niewykorzystanych w latach 
2014–2016, przeznaczonych w kolejnych latach na ogół zadań realizo-
wanych przez jednostkę wyniosła 2947,6 tys. zł, tj. 45,4% puli środków 
z tytułu opłat i kar, pozostających w dyspozycji jednostki w tych latach. 

Uzasadniając włączanie niewykorzystanych w latach poprzednich środków 
uzyskanych z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska do środków 
budżetu ogólnego, kierownicy ww. jednostek wskazywali m.in., że powiat 
jako jednostka samorządu terytorialnego zobowiązany jest stosować prze-
pisy ufp, w tym m.in. wynikającą z art. 211 ust. 3 i art. 263 ust. 1 ustawy 
zasadę roczności budżetu. W opinii starostów środki niewydatkowane 
i nieokreślone uchwałą jako wydatki niewygasające, w tym niewykorzy-
stane w danym roku środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska, zgodnie z powyższą zasadą stawały się środkami budżetowymi, 
tracąc swój „znaczony” charakter. Tym samym, zgodnie z przepisami ufp 
mogły być one wydatkowane na cele inne niż określone w art. 400a ust. 1 
ustawy POŚ.

Uzasadniając powyższy tryb postępowania, Starosta Bełchatowski pod-
kreślił również, że wykorzystując niewydatkowane w danym roku 
środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zadania niezwiązane 
z ochroną środowiska i gospodarką wodną, kierował się opinią Ministra 
Środowiska35 oraz stanowiskiem Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 
z dnia 4 kwietnia 2011 r.36 W piśmie skierowanym w dniu 20 kwietnia 
2012 r. do Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej Minister wskazał, 
iż środki pochodzące z opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska 
i administracyjnych kar pieniężnych, które nie zostały wykorzystane w roku 
budżetowym, w następnym roku stają się środkami tego budżetu oraz mogą 
być wykorzystane, w zależności od decyzji rady powiatu, zarówno na cele 
ochrony środowiska, jak i na inne cele niezwiązane z ochroną środowi-
ska. Samorządy lokalne mogą więc, jak zaznaczył Minister, przeznaczać 
te środki na zadania środowiskowe również w następnym roku budżeto-
wym, ale nie jest to jednak działanie obligatoryjne. Minister Środowiska 
zwrócił w ww. piśmie uwagę, iż w celu zapewnienia przeznaczenia środ-
ków, pochodzących z opłat i kar przekazywanych m.in. do budżetów powia-
tów, obligatoryjnie i w pełnej wysokości na zadania związane z ochroną 

35  Pismo znak: DZRie-0230-16/12/1ms.
36  Pismo znak: WA 4120-5/2011/2.
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środowiska należałoby rozważyć nowelizację przepisów ustawy POŚ albo 
ustawy o finansach publicznych. Analogiczne do powyższego stanowisko 
przedstawiła również Regionalna Izba Obrachunkowa, stwierdzając iż nie-
wykorzystane w danym roku środki „(…) wchodząc w nadwyżkę budżetu, 
tracą swój „znaczony charakter”, a jedyne ograniczenie w zakresie ich wyko-
rzystania zawiera art. 217 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym 
przeznaczeniem nadwyżki jest zmniejszenie deficytu budżetu jst”.

Odnosząc się do powyższego, NIK zwraca uwagę, że w myśl art. 216 ust. 1 
Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej środki finansowe na cele publiczne 
powinny być gromadzone i wydatkowane w sposób określony w ufp. Prze-
pis art. 42 ust. 1 i 2 ww. ustawy stanowi, że sposób gromadzenia środków 
publicznych z poszczególnych tytułów określają odrębne ustawy, a także 
że środki publiczne pochodzące z poszczególnych tytułów nie mogą być 
przeznaczane na finansowanie imiennie wymienionych wydatków, chyba 
że odrębna ustawa stanowi inaczej. W przypadku środków uzyskanych 
przez powiaty i gminy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, cel 
i sposób ich wydatkowania reguluje art. 403 ust. 1 POŚ, z którego jedno-
znacznie wynika, że środki z ww. źródła w całości winny być wydatkowane 
na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną. Oznacza 
to, że dochody powiatów, pochodzące z opłat i kar objętych dyspozycją 
powyższego przepisu, nie mogą zostać przeznaczone na cele inne niż te, 
które służą ochronie środowiska i gospodarki wodnej i zostały wymienione 
w ww. przepisie. Należy podkreślić, że ustawodawca nie wskazał w tym 
przepisie, iż obowiązek finansowania ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w kwocie nie mniejszej od wysokości wpływów (pomniejszonych 
o nadwyżkę) odnosi się tylko do roku budżetowego, w którym uzyskano 
wpływy. Również w objaśnieniach do sposobu wypełniania sprawozda-
nia OŚ-4p z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi 
z opłat i kar środowiskowych – opublikowanych w rozporządzeniach Pre-
zesa Rady Ministrów w sprawie określania wzorów formularzy sprawoz-
dawczych, wskazano obowiązek wykazywania stanu środków na począ-
tek okresu sprawozdawczego w wysokości równej stanowi środków 
na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. W ocenie NIK potwier-
dza to konieczność zachowania odrębności środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska i ich wydatkowania wyłącznie na okre-
ślone cele związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

Należy podkreślić, że jednoznaczne stanowisko NIK w powyższej sprawie 
przedstawione zostało już w 2014 roku, w informacji o wynikach kontroli 
„Wykonywanie przez starostów obowiązków wynikających z ustawy – Prawo 
ochrony środowiska” (P/13/125). W dokumencie tym wskazano m.in., że sta-
nowisko Ministra Środowiska – dopuszczające możliwość wydatkowania 
środków z opłat i kar, niewykorzystanych w danym roku, na cele niezwią-
zane z ochroną środowiska – stanowi zagrożenie dla prawidłowego stosowa-
nia przez starostów regulacji zawartej w art. 403 ust. 1 ustawy POŚ. 

Na powyższy problem zwrócił uwagę również Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który w publikowanej „Informacji 
o gospodarowaniu środkami budżetów powiatów/gmin pochodzącymi 
z opłat i kar środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony 
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środowiska i gospodarki wodnej”37 stwierdził: „Z otrzymywanej korespon-
dencji wynika, że dokonuje się „zerowania” na koniec roku stanu środków 
budżetów powiatów pochodzących z opłat i kar środowiskowych przezna-
czonych na finansowanie ochrony środowiska w oparciu o zasadę roczno-
ści budżetów powiatów, co jest niezgodne z ustawą – Prawo ochrony śro-
dowiska”. Z oceny Funduszu przedstawionej w „Informacji” za rok 2016, 
wynika, że wobec braku reakcji ze strony organów nadzorujących, zjawisko 
to wydaje się być coraz powszechniejsze.

W ocenie NIK, dopuszczenie możliwości zagospodarowania niewykorzysta-
nych w danym roku środków pochodzących z kar i opłat, wbrew przepisom 
ustawy POŚ, na cele niezwiązane z ochroną środowiska, skutkować może 
w konsekwencji świadomym i zamierzonym ograniczaniem wydatkowania 
środków na zadania związane z ochroną środowiska i gospodarką wodną, 
na rzecz realizacji innych, istotniejszych z punktu widzenia organów zadań 
i inwestycji (np. budowy dróg).

5.3.  Legalność, gospodarność i efektywność wydatkowania 
środków na zadania związane z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną, w tym środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska

Większość zrealizowanych zadań związanych z ochroną środowiska i gospo-
darką wodną służyła poprawie stanu środowiska i warunków życia ludzi. 

Na zadania pozostające w kompetencji powiatów/gmin, zgodnie z celami 
wskazanymi w ustawie POŚ wykorzystano 85,6% wydatków ogółem ponie-
sionych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowi-
ska w latach 2014–2017 (do 30 września). Niezgodnie z przepisami przy-
wołanej wyżej ustawy oraz z przepisami innych ustaw wydatkowano 14,4% 
(48 964,2 tys.  zł) kwoty ogółem wydatków, o których mowa wyżej. 

W ocenie NIK główną przyczyną finansowania ze środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zadań niezgodnych z przepisami 
ustawy POŚ i innych ustaw, było stosowanie przez powiaty i gminy rozsze-
rzającej interpretacji powyższych przepisów. Przyczyną wielu stwierdzo-
nych nieprawidłowości było również nieuzasadnione, w ocenie NIK, ograni-
czenie możliwości udzielania dotacji przedsiębiorcom i osobom fizycznym 
na zadania o charakterze nieinwestycyjnym.

Z łącznej kwoty 1 294 627,3 tys. zł środków wydatkowanych w latach 
2014–2017 na zadania deklarowane jako zadania z zakresu ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej, 1 014 726,7 tys. zł (tj. 78,4%) skontrolowane 
podmioty przeznaczyły na zadania własne, tj. zadania realizowane przez jed-
nostki organizacyjne powiatów i gmin, a 279 900,6 tys. zł (21,6%) na dota-
cje. W przypadku środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska, wydatki na zadania własne i na dotacje wyniosły odpowiednio 
274 164,0 tys.  zł (tj. 80,5% łącznej kwoty środków) i 66 574,6 tys.  zł (19,5%). 

37  Informacja o gospodarowaniu środkami budżetów gmin pochodzącymi z opłat i kar 
środowiskowych, przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej” 
(odpowiednio za rok 2014 i 2016).

Środki wydatkowane 
na zadania własne  

i na dotacje 
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W 15 z 27 (tj. 55,6%) skontrolowanych jednostek wydatki na zadania wła-
sne były wydatkami dominującymi, stanowiąc ponad 85% całej kwoty 
środków przeznaczonych na deklarowane zadania z zakresu ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej. Jedynie w dwóch jednostkach (Powiat Kozie-
nicki, Gmina Przykona) stwierdzono przewagę wydatków dokonywanych 
w ramach udzielonych dotacji.

5.3.1.  Rodzaje zadań finansowanych ze środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Zdecydowana większość, bo aż 307 686,7 tys. zł, tj. 90,3% środków pocho-
dzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, wydatkowanych 
na zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, przezna-
czona została38 na osiem z 2039 typów zadań, które zgodnie z przepisami 
ustawy POŚ, mogły być finansowane przez powiaty i gminy40. Ponad 75,5% 
środków wydatkowana została na przedsięwzięcia związane z ochroną 
wód, ochroną powietrza oraz ochroną przyrody.

Infografika nr 6 
Udział środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowanych 
na poszczególne typy zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

38  Zgodnie z deklaracją jednostek objętych kontrolą.
39  W przypadku gmin – z 19 typów zadań.
40  Wskazanych odpowiednio w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy POŚ.
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Udział środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
wydatkowanych na poszczególne typy zadań, przedstawiono na wykre-
sie nr 9. Analizując przedstawione dane należy stwierdzić, że część przed-
sięwzięć zrealizowanych przez kontrolowane powiaty i gminy, ze względu 
na wątpliwości związane z interpretacją art. 400a ust. 1 ustawy POŚ, zakwa-
lifikowana została do poszczególnych typów zadań w sposób nieprawi-
dłowy bądź ze względu na specyfikę przedsięwzięcia mogła zostać zakwa-
lifikowana do kilku typów zadań. Poza tym część wydatków ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska dokonana została 
przez powiaty i gminy w sposób nieprawidłowy. Powyższe kwestie omó-
wione zostały w dalszej części informacji.

Przedsięwzięcia związane z ochroną wód oraz wspomaganiem 
realizacji zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących 
ochronie środowiska i gospodarce wodnej, w tym dotyczących 
instalacji lub urządzeń ochrony przeciwpowodziowej i obiektów 
małej retencji wodnej41 
Na zadania związane z szeroko pojętą gospodarką i ochroną wód oraz 
ochroną przeciwpowodziową skontrolowane powiaty i gminy wydatkowały 
ogółem 123 458,4 tys.  zł (tj. 36,2% łącznej kwoty wydatkowanych środ-
ków). Zadania te obejmowały przede wszystkim42:

 � budowę, rozbudowę, modernizację oraz konserwację sieci kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej (w tym przepompowni ścieków) oraz budowę 
przyłączy kanalizacyjnych;

 � modernizację i remonty oczyszczalni ścieków;
 � budowę przydomowych oczyszczalni ścieków;
 � budowę, rozbudowę, modernizację i konserwację sieci wodociągowych 

oraz budowę przyłączy wodociągowych;
 � budowę i modernizację ujęć wody oraz stacji uzdatniania wody;
 � budowę, modernizację i konserwację obiektów i urządzeń służących 

gospodarce wodnej w pasach dróg (w tym m.in. konserwację, czyszcze-
nie i regulację rowów melioracyjnych i zbiorników retencyjnych, wyko-
nywanie przepustów);

 � prace konserwacyjne cieków i zbiorników wodnych;
 � budowę i przebudowę systemów odwadniających i systemów nawad-

niających;
 � budowę i modernizację zabezpieczeń przeciwpowodziowych.

Przykłady

W ramach realizacji ww. zadań osiągnięto m.in. następujące efekty rze-
czowe:
– w Powiecie Kozienickim wybudowano: 25,5 km sieci wodociągo-

wej, 2,9 km sieci kanalizacyjnej (w tym kanalizacji opadowej), zmo-
dernizowano trzy obiekty stacji uzdatniania wody oraz trzy ujęcia 
wody pitnej;

41  O których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 2 i 5 ustawy POŚ.
42  Zarówno zadania własne, jak i dotacje, finansowane lub współfinansowane z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska.
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– w Mieście Bieruń wykonano kanalizację sanitarną o łącznej długo-
ści 12,2 km oraz 104 przyłącza kanalizacyjne; 

– w Mieście Dąbrowa Górnicza wykonano 126,8 km kanalizacji sani-
tarnej, 71,9 km kanalizacji opadowej oraz wybudowano 25 tłoczni/
pompowni ścieków;

– w Gminie Mińsk Mazowiecki wybudowano nowe odcinki sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej o łącznej długości 2,9 km;

– w Mieście Knurów przeprowadzono prace konserwacyjne miej-
skiej sieci kanalizacji opadowej o długości ponad 20 km, wykony-
wano zabiegi konserwacyjne istniejących cieków powierzchniowych, 
zapewniono bieżące utrzymanie wałów przeciwpowodziowych cieku 
Knurówka oraz wykonano przyłącza kanalizacyjne do 263 posesji;

– w Gminie Przykona zainstalowano 79 przydomowych oczyszczalni 
ścieków;

– w Powiecie Zgorzeleckim zakupiono 34 komplety przeciwpowodzio-
wych zapór.

Przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami43 
Na zadania związane z gospodarką odpadami skontrolowane powiaty 
i gminy wydatkowały ogółem 23 628,7 tys.  zł (tj. 6,9% łącznej kwoty 
wydatkowanych środków). Realizowane przez powiaty i gminy zadania44 
obejmowały m.in.:

 � zbieranie i zagospodarowanie zwłok dzikich i bezdomnych zwierząt;
 � odbiór, transport i zagospodarowanie zdemontowanych wyrobów zawie-

rających azbest (przez podmioty wyłonione w drodze przetargu przez 
jednostki organizacyjne powiatu lub gminy);

 � likwidację „dzikich wysypisk” odpadów;
 � odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenów publicznych oraz zapew-

nienie niezbędnej infrastruktury w tym zakresie;
 � zbieranie i zagospodarowanie odpadów pochodzących z wypadków.

Przykłady

W ramach realizacji zadań osiągnięto m.in. następujące efekty rze-
czowe:

– w Mieście Kozienice odebrano od mieszkańców oraz zapewniono 
transport i zagospodarowanie 952,0 Mg45 wyrobów zawierających 
azbest;

– w Gminie Bolesław zapewniono odbiór, transport i zagospodaro-
wanie 290,9 Mg wyrobów zawierających azbest oraz zlikwidowano 
26 „dzikich wysypisk” odpadów;

43  O których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy POŚ.
44  Finansowane lub współfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
45  Tony.
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– w Mieście Tarnów usunięto i zapewniono zagospodarowanie 340 
padłych zwierząt oraz 366,3 Mg odpadów pochodzących z „dzi-
kich wysypisk”, zapewniono odbiór, transport i zagospodarowa-
nie 139,2 Mg wyrobów zawierających azbest, zakupiono również 
65 betonowych koszy ulicznych, 196 wkładów do koszy oraz 1286 
pakietów woreczków do stacji „psi pakiet”;

– w Gminie Suchy Las zlikwidowano 81 „dzikich wysypisk” odpadów.

Przedsięwzięcia związane z ochroną powietrza oraz wspomaganiem 
wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej  
lub wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska  
nośników  energii46

Na zadania związane z ochroną powietrza oraz ze wspomaganiem wyko-
rzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej lub wprowadzania bar-
dziej przyjaznych dla środowiska nośników energii skontrolowane powiaty 
i gminy wydatkowały ogółem 85 260,1 tys. zł (tj. 25,1% łącznej kwoty 
wydatkowanych środków). Realizowane zadania47 obejmowały przede 
wszystkim:

 � termomodernizację budynków;
 � wymianę nieekologicznych systemów ogrzewania (w tym przede wszyst-

kim pieców węglowych) na niskoemisyjne źródła ciepła;
 � budowę i modernizację sieci ciepłowniczych oraz wykonanie przyłą-

czy do sieci;
 � budowę i rozbudowę sieci gazowej;
 � budowę sygnalizacji świetlnej wzbudzanej, ograniczającej emisję zanie-

czyszczeń z samochodów;
 � wymianę energochłonnych źródeł oświetlenia na ekologiczne – energo-

oszczędne (np. LED);
 � zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych;
 � wykonanie odwiertów geotermalnych;
 � budowę systemów oświetlenia ulicznego, ograniczających zużycie energii;
 � budowę tzw. „budynków pasywnych” (wyposażenie budynków w odna-

wialne źródła energii oraz infrastrukturę ograniczającą straty energii 
cieplnej).

46  O których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 21 i 22 ustawy POŚ.
47  Zarówno zadania własne, jak i dotacje, finansowane lub współfinansowane z opłat i kar 

za korzystanie ze środowiska.
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Zdjęcie nr 1 
Termomodernizacja budynku

Źródło: © Dagmara_K - stock.adobe.com

Przykłady

W ramach realizacji ww. zadań osiągnięto m.in. następujące efekty rze-
czowe:
– w Mieście Płock zlikwidowano 97 kotłów opalanych paliwem sta-

łym (węglem), zastępując je piecami gazowymi lub podłączając 
budynki do sieci ciepłowniczej;

– w Gminie Przykona zainstalowano 45 pomp ciepła oraz wymie-
niono 148 kotłów centralnego ogrzewania na ekologiczne;

– w Mieście Legnica zlikwidowano 1290 kotłów opalanych paliwem 
stałym i pieców kaflowych, wymieniając je na ekologiczne;

– w Gminie Kleszczów rozbudowano sieć gazową o łączną długość 
ok. 4,4 km oraz zainstalowano 579 pomp ciepła, 421 kotłów na gaz 
i sześć kotłów na pellet;

– w Powiecie Bełchatowskim wykonano termomodernizację budyn-
ków Powiatowego Zarządu Dróg i Specjalnego Ośrodka Szkolno-
-Wychowawczego w Bełchatowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych w Zelowie, pływalni Powiatowego Centrum Sportu w Beł-
chatowie, ośmiu strażnic Ochotniczej Straży Pożarnej, kościoła 
Rzymskokatolickiej Parafii Narodzenia NMP w Szczercowie oraz 
zainstalowano pompy ciepła do ogrzewania kościoła w Drużbicach;

– w Mieście Tarnów zamontowano kolektory słoneczne o łącznej 
powierzchni 200 m2;

– w Mieście Konin wykonano odwiert geotermalny, zapewniający 
dostawę ciepłej wody do celów grzewczych;

– w Gminie Kleszczów zainstalowano 1179 paneli fotowoltaicznych, 
34 kolektory słoneczne oraz 149 turbin wiatrowych.
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Jak wynika z powyższych danych szczególnie wysokie efekty ekologiczne 
w zakresie ochrony powietrza oraz wykorzystania lokalnych źródeł energii 
odnawialnej i wprowadzania bardziej przyjaznych dla środowiska nośni-
ków energii osiągnięto w Gminie Kleszczów. Niemniej w toku kontroli 
ustalono, że latach 2014−2016 Gmina udzieliła 33 dotacji w łącznej kwo-
cie 660,0 tys.  zł na dofinansowanie zakupu i montażu ogniw fotowoltaicz-
nych, które zostały zamontowane na dachach budynków pokrytych mate-
riałami zawierającymi azbest.
Wykonanie instalacji na dachach pokrytych wyrobem zawierającym azbest 
mogło powodować naruszenie tego materiału (ze względu na konieczność 
dokonania zakotwienia modułów ogniw fotowoltaicznych) i  tym samym 
uwolnienie szkodliwych włókien azbestowych do powietrza. W ocenie NIK 
stanowiło to naruszenie § 3 ust. 3 rozporządzenia Ministra Gospodarki, 
Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów 
i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest48, w myśl którego wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawiera-
jących azbest w sposób umożliwiający emisję azbestu do środowiska jest 
niedopuszczalne. Dofinansowywanie montażu ww. urządzeń na dachach 
pokrytych materiałami zawierającymi azbest było również sprzeczne 
z  postanowieniami „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierają-
cych azbest z terenu Gminy Kleszczów na lata 2014−2032”, w którym jako 
nadrzędny długoterminowy cel wskazano wyeliminowanie szkodliwego 
wpływu i negatywnych dla zdrowia skutków spowodowanych azbestem 
u mieszkańców Gminy Kleszczów oraz likwidację negatywnego oddziały-
wania azbestu na środowisko naturalne. 
W ocenie NIK dopuszczenie przez Gminę Kleszczów możliwości montażu 
ogniw fotowoltaicznych na dachach pokrytych materiałem zawierającym 
azbest spowoduje w przyszłości poniesienie dodatkowych kosztów zwią-
zanych z demontażem instalacji przed usunięciem szkodliwego pokry-
cia dachowego. Działanie Gminy w powyższym zakresie NIK oceniła jako 
postępowanie niegospodarne. NIK zauważa, że w ramach posiadanych 
środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gmina 
mogła podjąć działania wspomagające mieszkańców w usuwaniu i zagospo-
darowaniu wyrobów zawierających azbest przed montażem ogniw fotowol-
taicznych, poprzez sfinansowanie odbioru, transportu i zagospodarowania 
materiałów azbestowych, realizowanego przez podmiot świadczący usługi 
w tym zakresie, wyłoniony przez gminę w drodze postępowania o udzie-
lenie zamówienia publicznego. Gmina nie skorzystała z takiej możliwości.

48  Dz. U. Nr 71, poz. 649, ze zm.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

55

Zdjęcie nr 2 
Panele fotowoltaiczne zamontowane na dachu wykonanym z materiałów zawierających 
azbest

Źródło: Materiały własne NIK uzyskane w toku kontroli.

Wspomaganie ekologicznych form transportu49

Na przedsięwzięcia obejmujące wspomaganie ekologicznych form trans-
portu skontrolowane powiaty i gminy wydatkowały ogółem 2183,8 tys.  zł 
(tj. 0,6% łącznej kwoty wydatkowanych środków). Realizowane przez 
powiaty i gminy zadania50 obejmowały przede wszystkim budowę ścieżek 
rowerowych oraz realizację infrastruktury związanej z transportem rowe-
rowym (w tym m.in. stojaków na rowery).

Przykłady

W ramach realizacji zadań osiągnięto m.in. następujące efekty rze-
czowe:

– w Powiecie Bełchatowskim przygotowano ekologiczny szlak rowe-
rowy na odcinku Słok–Góra Kamieńsk o długości ok. 7,8 km oraz 
wybudowano ścieżki rowerowe w Bełchatowie i przy drodze powia-
towej 1927E Zelów–Drużbice o łącznej długości 1,2 km;

– w Powiecie Tureckim wykonano ciąg pieszo-rowerowy w miejsco-
wości Tuliszków.

49  O których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 24 ustawy POŚ.
50  Finansowane lub współfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
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Zdjęcie nr 3 
Ścieżka rowerowa

Źródło: © Miredi - stock.adobe.com

Przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie 
i utrzymanie terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków51

W okresie objętym kontrolą na przedsięwzięcia związane z ochroną przy-
rody skontrolowane powiaty i gminy wydatkowały ogółem 67 045,8 tys. zł 
(tj. 19,7% łącznej kwoty wydatkowanych środków). Realizowane przez 
powiaty i gminy zadania52 obejmowały m.in.:

 � urządzanie i modernizację terenów zieleni (parków, zieleńców, ziele-
ni ulicznej i in.), w tym wykonanie nasadzeń drzew, krzewów i roślin 
ozdobnych oraz wysiew traw;

 � prowadzenie prac związanych z pielęgnacją i utrzymaniem terenów 
zieleni, w tym zakup sprzętu i materiałów niezbędnych do prowadze-
nia ww. prac;

 � prowadzenie prac związanych z likwidacją gatunków introdukowanych, 
w tym m.in. barszczu Sosnowskiego;

 � zakup budek lęgowych.

Przykłady

W ramach realizacji zadań osiągnięto m.in. następujące efekty rze-
czowe:

51  O których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy POŚ.
52  Finansowane lub współfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
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– w Gminie Kleszczów zakupiono i wykonano nasadzenia 2201 szt. 
drzew i krzewów oraz zapewniono ich kompleksową pielęgnację;

– w Mieście Knurów zapewniono prowadzenie prac związanych z pie-
lęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni (zieleńców, skwerów, par-
ków, ciągów zieleni) na powierzchni ok. 47 ha;

– w Gminie Suchy Las wykonano nasadzenia 519 drzew i krzewów;

– w Mieście Radom wybudowano park miejski „Ustronie”;

– w Gminie Zabierzów zapewniono prowadzenie prac związanych 
z pielęgnacją i utrzymaniem terenów zieleni na powierzchni 35 ha.

Zdjecie nr 4 
Pielęgnacja zieleni

Źródło: © Photographee.eu - stock.adobe.com

Edukacja ekologiczna oraz propagowanie działań proekologicznych 
i zasady zrównoważonego rozwoju53

Na przedsięwzięcia związane z edukacją ekologiczną skontrolowane 
powiaty i gminy w latach 2014–2017 wydatkowały ogółem 6109,9 tys. zł 
(tj. 1,8% łącznej kwoty wydatkowanych środków). Realizowane przez 
powiaty i gminy zadania54 obejmowały m.in:

 � organizację warsztatów ekologicznych;
 � prowadzenie konkursów ekologicznych;
 � wyposażenie placówek oświatowych, domów kultury i bibliotek w pomo-

ce dydaktyczne, w tym wydawnictwa związane z edukacją ekologiczną;
 � zakup materiałów niezbędnych do prowadzenia akcji „Dzień Ziemi” 

i „Sprzątanie Świata”;
 � organizację prelekcji i inne działań informacyjnych, mających na celu 

podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu i gminy;
 � zakup toreb ekologicznych;
 � budowę ścieżek ekologicznych.

53  O których mowa w art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy POŚ.
54  Finansowane lub współfinansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
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Przykłady

W ramach realizacji zadań osiągnięto m.in. następujące efekty:

– w Mieście Kozienice zorganizowano dwa turnieje wiedzy ekologicz-
nej dla młodzieży szkolnej, siedem konkursów o tematyce ekologicz-
nej dla dzieci oraz Festiwal Piosenki Ekologicznej dla przedszkola-
ków;

– w Mieście Knurów zakupiono 640 sztuk wydawnictw książkowych 
z zakresu edukacji ekologicznej dla młodzieży oraz zakupiono worki 
na odpady i rękawice w ramach ogólnopolskiej kampanii „Sprzątanie 
Świata” i „Dzień Ziemi”;

– w Mieście Radom oraz w Powiecie Tarnowskim wydano broszury  
dotyczące szkodliwości i likwidacji niskiej emisji zanieczyszczeń 
do powietrza;

– w Powiecie Poznańskim przeprowadzono trzy konkursy eko-
logiczne dla gimnazjalistów oraz wydano 100 000 szt. ulotek dla 
mieszkańców, dotyczących ochrony powietrza.

Zdjecie nr 5 
Konkursy ekologiczne

Źródło: © alphaspirit - stock.adobe.com

W ramach pozostałych zadań, skontrolowane powiaty i gminy realizowały 
m.in. zadania związane z: monitoringiem wód, powietrza, gleby i środowi-
ska przyrodniczego, przygotowaniem dokumentacji środowiskowej i tech-
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niczno-projektowej planowanych zadań, monitorowaniem i zabezpiecza-
niem terenów zagrożonych ruchami masowymi (osuwisk) oraz zadaniami 
związanymi z ograniczaniem emisji i imisji hałasu.

5.3.2  Nieprawidłowe wydatkowanie środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 

W latach 2014–2017 objęte kontrolą powiaty i gminy wydatkowały w spo-
sób niezgodny z przepisami ustawy POŚ oraz z przepisami innych ustawy 
ogółem 48 964,2 tys. zł, co stanowiło 14,4% całkowitej kwoty wydatków 
zrealizowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska.  
Nieprawidłowe wydatkowanie środków związane było z realizacją zadań:

 − niemieszczących się w katalogu zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej55;

 − związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną, lecz nieobję-
tych kompetencją powiatów i gmin56;

 − o charakterze nieinwestycyjnym, na które powiaty i gminy udzieliły 
dotacji celowych w trybie art. 403 ust. 4 ustawy  POŚ;

 − które zgodnie z odrębnymi przepisami powinny być finansowane 
z innych środków.

Udział wydatków dokonanych w sposób nieprawidłowy w ogólnej kwocie 
zrealizowanych wydatków zaprezentowano na  infografice nr 7.

55  Tj. nieuwzględnionych w art. 400a ust. 1 ustawy POŚ.
56  Tj. uwzględnionych w art. 400a ust. 1 ustawy POŚ lecz niewymienionych odpowiednio w art. 403 

ust. 1 i 2 ww. ustawy.
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Infografika nr 7  
Udział wydatków dokonanych w sposób nieprawidłowy w ogólnej kwocie zrealizowanych 
wydatków 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Spośród 27 jednostek objętych kontrolą najwyższych pod względem kwoty 
wydatków na zadania niezgodne z ustawą POŚ oraz z przepisami innych 
ustaw dokonano w Mieście Kozienice – 16 814,2 tys. zł oraz w Mieście Gło-
gów i Mieście Knurów – odpowiednio 9030,8 tys.  zł i 3810,0 tys. zł. 

Najwyższy udział środków wydatkowanych w sposób nieprawidłowy 
w łącznej kwocie wydatków dokonanych ze środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska stwierdzono również w przypadku Mia-
sta Kozienice - nieprawidłowo dokonane wydatki stanowiły 90,4% łącznej 
kwoty wydatków zrealizowanych przez tę jednostkę, w także w przypadku 
Powiatu Głogowskiego – 42,9% i Miasta Knurów – 42,6%.

Jedynie w czterech z 27 (tj. 14,8%) jednostek objętych kontrolą (Mieście 
Legnica i Gminach: Mińsk Mazowiecki, Suchy Las i Przykona) nie stwier-
dzono nieprawidłowości polegających na wydatkowaniu środków na zada-
nia niezgodne z przepisami ustawy POŚ oraz z przepisami innych ustaw.

Wysokość wydatków ze środków pochodzących z opłat i kar za korzysta-
nie ze środowiska dokonanych w poszczególnych jednostkach w sposób 
nieprawidłowy, a także ich udział w łącznej kwocie dokonanych wydatków 
przedstawiono na wykresie nr 7.
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Wykres nr 7  
Wysokość wydatków ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
dokonanych w poszczególnych jednostkach w sposób nieprawidłowy, a także udział tych 
wydatków w łącznej kwocie dokonanych wydatków

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zadania niemieszczące się w katalogu zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej 
W okresie objętym kontrolą na zadania niemieszczące się w katalogu zadań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej skontrolowane powiaty 
i gminy wydatkowały ogółem 33 720,5 tys. zł, co stanowiło 9,9% całkowi-
tej kwoty wydatków zrealizowanych ze środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska i jednocześnie 68,9% wszystkich nieprawi-
dłowo wydatkowanych środków.

Zadania niemieszczące 
się w katalogu zadań 
z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki 
wodnej
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Do najczęściej występujących nieprawidłowości tego typu należało finan-
sowanie zadań związanych z ograniczaniem bezdomności zwierząt oraz 
z pomocą weterynaryjną i opieką nad zwierzętami bezdomnymi i dzikimi, 
w tym:

 − budowy i prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt;
 − wyłapywania bezdomnych zwierząt i ich transportu do schronisk;
 − sterylizacji i kastracji bezdomnych zwierząt;
 − zakupu  transponderów i czytników do znakowania zwierząt;
 − znakowania zwierząt bezdomnych i zwierząt posiadających właścicieli;
 − świadczenia usług weterynaryjnych w zakresie leczenia dzikich i bez-

domnych zwierząt, w tym zwierząt poszkodowanych w wyniku wypad-
ków drogowych oraz w zakresie pomocy przy wyłapywaniu zwierząt 
agresywnych;

 − zakupu karmy dla bezdomnych zwierząt;
 − działań wspierających adopcje bezdomnych zwierząt.

Nieprawidłowości związane z wydatkowaniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska na powyższe cele stwierdzono w sześciu 
kontrolowanych jednostkach (Miastach: Radom, Płock, Jaworzno, Mieście 
i Gminie Bogatynia, Gminie Bolesław i Powiecie Poznańskim) na łączną 
kwotę 4613,1 tys.  zł.

Przykłady

W latach 2014–2015 w Powiecie Poznańskim w ramach dwóch 
udzielonych dotacji przekazano Związkowi Międzygminnemu łącz-
nie 2000,0 tys. zł w ramach dofinansowania realizacji inwestycji obej-
mującej budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie 
w gm. Kostrzyn.

Miasto Radom w latach 2014–2017 na zadania mające na celu ogra-
niczenie bezdomności zwierząt oraz na zadania związane z opieką 
nad bezdomnymi i dzikimi zwierzętami wydatkowało łączenie 
2459,5 tys. zł, w tym 2267,3 tys. zł. na prowadzenie schroniska dla bez-
domnych zwierząt w Radomiu. 

Gmina Bolesław w 2014 r. na zadania obejmujące kastrację i zna-
kowanie bezdomnych zwierząt, wyłapywanie bezdomnych zwierząt 
i ich transport do schroniska oraz opiekę w schronisku wydatkowała 
66,1 tys. zł.

Zapobieganie bezdomności zwierząt nie zostało wymienione w katalogu 
zadań, wskazanym w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy POŚ, które mogą zostać sfi-
nansowane ze środków pochodzących z tytułu opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska.

Zagadnienia związane z ochroną zwierząt, dotyczące znakowania psów 
i kotów, kastracji i sterylizacji zwierząt, usypiania ślepych miotów, wyła-
pywania i przewożenia zwierząt do schroniska dla bezdomnych zwierząt, 
a także opieki nad bezdomnymi zwierzętami w schronisku, zostały uregu-
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lowane w ustawie o ochronie zwierząt57. Zgodnie z art. 11 ust. 1 tej ustawy 
zapobieganie bezdomności zwierząt i zapewnienie opieki bezdomnym 
zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gmin. Zadania 
te mają charakter zadań komunalnych, których obowiązek realizacji wynika 
z art. 3 ust. 2 pkt 14 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W dwóch z 27 skontrolowanych jednostek, tj. Miastach: Bieruń i Knurów 
środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowane 
zostały na podwyższenie kapitału zakładowego przedsiębiorstw, których 
przedmiotem działalności była ochrona środowiska lub gospodarka wodna 
i w których jednostki te posiadały udziały. 

Przykłady

W latach 2014–2017 Miasto Knurów wydatkowało kwotę 3383,0 tys. zł 
z puli środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, 
na wkład pieniężny na pokrycie kapitału zakładowego Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie. Powyższe środki 
przekazane zostały Spółce na podstawie uchwał Rady Miasta, w któ-
rych Rada wyraziła zgodę na wniesienie wkładu pieniężnego na pokry-
cie kapitału zakładowego Spółki i objęcie w zamian udziałów.

W 2014 r. Miasto Bieruń z powyższych środków wydatkowało kwotę 
451,1 tys. zł na dokapitalizowanie Spółki MASTER Odpady i Energia 
w Tychach sp. z o.o., w której gmina posiadała udziały. Zgodnie z wyja-
śnieniem Burmistrza Miasta środki te przekazane zostały na inwesty-
cję z zakresu ochrony środowiska ujętą w budżecie miasta pn. „Budowa 
Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpa-
dów Komunalnych – współfinansowanie w formie podwyższenia kapi-
tału zakładowego spółki”. 

Gmina jako udziałowiec może dokapitalizować spółkę, czyli zwiększyć jej 
kapitał zakładowy. Brak jest jednak podstaw prawnych do dokapitalizowa-
nia podmiotu środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska, które mogą być wykorzystywane wyłącznie na zadania z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. W ocenie NIK wydatkując środki 
na dokapitalizowanie Spółek, powiaty i gminy nie finansowały bezpośred-
nio zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a ich wpływ 
na dalsze gospodarowanie przekazanymi środkami był ograniczony.

Do zadań niemieszczących się w katalogu zadań z zakresu ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej finansowanych przez powiaty i gminy nale-
żała również budowa i modernizacja obiektów o charakterze rekreacyjno-
-sportowym, takich jak: siłownie, place zabaw, ścieżki do nordic walking, 
skateparki, towarzyszących na ogół terenom zieleni, osiedlom mieszkanio-
wym lub jednostkom opiekuńczo-oświatowym. Wydatkowanie środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na powyższe cele stwierdzono 
w trzech kontrolowanych jednostkach (Miastach: Knurów, Konin i Głogów), 
na łączną kwotę 1769,1 tys. zł.

57  Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r. poz. 1840, ze zm.).
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Przykłady

W Mieście Głogów na realizację zadań obejmujących budowę i moder-
nizację obiektów o charakterze rekreacyjno-sportowym ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowano 
łącznie kwotę 1157,7 tys. zł, finansując m.in zakup, dostawę i montaż 
urządzeń zabawowych w ramach przedszkolnych i osiedlowych placów 
zabaw,  urządzeń do ćwiczeń w ramach siłowni zewnętrznych, a także 
utworzenie terenu rekreacyjnego dla osób z niepełnosprawnością przy 
mieszkaniach chronionych.

W Mieście Knurów w ramach realizacji inwestycji pn. „Rekonstrukcja 
terenu zielonego pomiędzy ul. Klasztorną i ul. 1 maja” wydatkowano 
z powyższych środków kwotę 416,6 tys. zł, finansując m.in.: dostawę 
i montaż urządzeń siłowni, wykonanie podbudowy i nawierzchni placu 
do ćwiczeń oraz budowę skateparku.

W ocenie NIK budowa i modernizacja obiektów o charakterze rekreacyjno-
-sportowym, takich jak place zabaw, siłownie czy skateparki, niezależnie 
od tego czy lokalizowane są one na terenach zieleni (np. parków miejskich) 
czy też w innych miejscach (np. przy placówkach opiekuńczo-oświato-
wych) ma na celu przede wszystkim umożliwienie mieszkańcom aktyw-
nego wypoczynku. W ocenie NIK tego typu obiekty nie mogą być utożsa-
miane z elementami wchodzącymi w skład terenów zielni, o których mowa 
w art. 5 pkt 21 ustawy o ochronie przyrody ze względu na brak ich funkcjo-
nalnego powiązania z obszarami zielonymi. Przedmiotowe przedsięwzię-
cia, zdaniem NIK, nie stanowią zadań z zakresu ochrony przyrody czy też 
innych zadań wymienionych w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy POŚ, w związku 
z czym nie powinny być finansowane ze środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska. 

NIK negatywnie oceniła również wydatkowanie środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na wyposażenie stanowisk pracy 
i zakup środków transportu dla osób zatrudnionych w jednostkach orga-
nizacyjnych powiatu (w tym osób odpowiedzialnych za realizację zadań 
z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej) oraz zapewnienie 
szkoleń i pomocy związanej z pełnionymi przez nich obowiązkami. 

Nieprawidłowości związane z wydatkowaniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska na powyższe cele stwierdzono w pięciu kon-
trolowanych jednostkach (Powiatach: Bieruńsko-Lędzińskim, Tureckim, 
Głogowskim, Kozienickim i Zgorzeleckim), na łączną kwotę 373,3 tys. zł.

Przykłady

W okresie objętym kontrolą w Powiecie Głogowskim sfinansowano 
udział pracowników jednostki w szkoleniach dotyczących stosowania 
przepisów z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej za kwotę 
14,5 tys. zł, zakupiło sprzęt komputerowy za kwotę 76,3 tys. zł oraz 
służbowy samochód z napędem hybrydowym za kwotę 150,0 tys. zł.



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

65

W latach 2014–2017 w Powiecie Zgorzeleckim wydatkowano 
88,8 tys. zł na zakup literatury, sprzętu i oprogramowania (w tym 
pakietu programu LEX) na potrzeby pracowników urzędu zajmujących 
się ochroną środowiska, przeprowadzenie szkoleń pracowników oraz 
na przygotowanie opracowań, w tym opinii technicznych związanych 
z realizowanymi przez nich obowiązkami.

W ocenie NIK wyposażenie stanowisk pracy i zakup środków transportu 
dla osób zatrudnionych w jednostkach samorządu terytorialnego, a także 
zapewnienie szkoleń i pomocy związanej z pełnionymi przez nich obowiąz-
kami służbowymi, niezależnie od powierzonego tym osobom zakresu czyn-
ności nie stanowi zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki i nie 
powinno być finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kolejnym przykładem nieuprawnionego wydatkowania przez powiaty 
i gminy środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowi-
ska było dofinansowanie kosztów zużycia przez mieszkańców wody oraz 
kosztów odbioru i oczyszczenia ścieków. Powyższą nieprawidłowość 
stwierdzono tylko w jednej z kontrolowanych gmin (Miasto Kozienice), 
jednak wydatki jednostki na ten cel w latach 2014–2016 wyniosły łącznie 
aż 11 846,1 tys. zł, co stanowiło 24,0% środków nieprawidłowo wydat-
kowanych przez wszystkie jednostki objęte kontrolą. Burmistrz Kozienic 
wyjaśnił, że w jego ocenie dopłaty dla mieszkańców stanowiły zadanie, 
o którym mowa w art. 400a ust.1 pkt 42 ustawy POŚ jako inne zadanie 
służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 
zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityką ochrony środowiska, i z tego 
względu mogły być finansowane z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. 
Wskazał również, że przedmiotowe dopłaty miały wpływ na ochronę wód, 
przyczyniając się do powszechności korzystania z usług wodociągowych 
i kanalizacyjnych przez gospodarstwa domowe i tym samym zapobiegając 
poborowi wody oraz odprowadzaniu ścieków w sposób niezgodny z obo-
wiązującymi przepisami. 

NIK nie zgodziła się z powyższą argumentacją. Zgodnie z art. 3 pkt 50 
ustawy POŚ pod pojęciem zrównoważonego rozwoju rozumie się taki roz-
wój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania dzia-
łań politycznych, gospodarczych i społecznych, z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, 
w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego poko-
lenia, jak i przyszłych pokoleń. W ocenie NIK dofinansowanie kosztów zuży-
cia przez mieszkańców wody oraz kosztów odbioru i oczyszczenia ścieków 
nie spełniało powyższej definicji.
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Infografika nr 8  
Wysokość środków wydatkowanych w sposób nieprawidłowy na  zadania niemieszczące się w katalogu zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz przykłady nieprawidłowych wydatków

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Pozostałe stwierdzone nieprawidłowości w zakresie wydatkowania środ-
ków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na zadania 
niemieszczące się w katalogu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej miały charakter incydentalny, ograniczony do jednej jed-
nostki kontrolowanej. 

Przykłady

W Mieście Głogów ze środków przeznaczonych na ochronę środowi-
ska i gospodarkę wodną sfinansowano w sposób nieuprawniony m.in:

– nadzór nad grupą skazanych wykonujących prace związane z oczysz-
czaniem miasta, tj. prace porządkowe w zakresie wywozu ciągni-
kiem nieczystości z terenów miejskich na komunalne składowisko 
odpadów w Biechowie (za łączną kwotę 1296,8 tys. zł);

– koszty związane z zatrudnianiem bezrobotnych oraz zakupem usług 
zdrowotnych dla bezrobotnych i skazanych, wykonujących prace 
porządkowe (za łączną kwotę 2900 tys. zł);

– zakup ubrań roboczych, wody i kawy mielonej, posiłków regeneru-
jących oraz papierosów dla osób skazanych, wykonujących prace 
porządkowe (za łączną kwotę 269,6 tys. zł);

– budowę wewnętrznych dróg z miejscami postojowymi wraz z zago-
spodarowaniem terenu w ramach zadań pn. „Poprawa układu komu-
nikacyjnego dla ruchu pieszo-rowerowego na osiedlu Żarków w Gło-
gowie” i „Rewitalizacja os. Żarków – pozostałe roboty i część ulicy 
Folwarcznej” (za łączną kwotę 2084,6 tys. zł);
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– budowę Pomnika Polskiego Podziemia Niepodległościowego oraz 
wykonania popiersia bohaterów (za łączną kwotę 224,1 tys. zł);

W Powiecie Głogowskim środki z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska wydatkowano w sposób nieprawidłowy m.in. na przebudowę 
mostu Serby w ciągu drogi powiatowej 1006D (za kwotę 410,2 tys. zł).

W Mieście Radom z powyższych środków sfinansowano rewitaliza-
cję Placu Stare Miasto, w zakresie m.in. demontażu istniejących frag-
mentów ciągów pieszych, budowy nowych nawierzchni ciągów pie-
szych i placów, placu wielofunkcyjnego ze schodami terenowymi, miejsc 
parkingowych wzdłuż północnej i wschodniej strony placu, a także 
w zakresie dostawy i montażu elementów małej architektury (na kwotę 
535,2 tys. zł).

Zadania mieszczące się w katalogu zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, lecz nieobjęte kompetencją 
powiatów i gmin
W okresie objętym kontrolą na zadania związane z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną, lecz nieobjęte kompetencją powiatów i gmin, skon-
trolowane jednostki wydatkowały ogółem 3477,4 tys. zł, co stanowiło 1,0% 
całkowitej kwoty wydatków zrealizowanych ze środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska i jednocześnie 7,1% wszystkich 
nieprawidłowo dokonanych wydatków.

Nieprawidłowości tego typu obejmowały przede wszystkim finansowanie 
zakupu sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla jednostek ochotniczej 
i państwowej straży pożarnej, w tym zakupu:

 − specjalistycznego wyposażenia i środków ochrony indywidualnej stra-
żaków, niezbędnych do likwidacji zagrożeń chemicznych i pożarowych;

 − samochodów rozpoznawczo-ratowniczych, ratowniczo-gaśniczych 
i innych pojazdów (w części przypadków wyposażonych w sprzęt 
i materiały przeznaczone do działań ratownictwa chemiczno-ekolo-
gicznego) oraz łodzi ratunkowych;

 − środków powierzchniowo czynnych do usuwania awarii ekologicznych.

Nieprawidłowości związane z wydatkowaniem środków na powyższy cel 
stwierdzono w siedmiu (25,9%) kontrolowanych jednostkach (miastach: 
Płock i Konin oraz powiatach: Kozienickim, Bełchatowskich, Chrzanow-
skim, Poznańskim i Głogowskim) na łączną kwotę 2575,6 tys. zł. 

Przykłady

W Mieście Płock ze środków pochodzących z opłat i kar za korzysta-
nie ze środowiska w latach 2015–2017 sfinansowano zakup środków 
powierzchniowo czynnych do usuwania zanieczyszczeń powstałych 
wskutek awarii ekologicznych, a także zakup specjalistycznego wypo-
sażenia i środków ochrony indywidualnej strażaków, przeznaczonych 
do likwidacji zagrożeń chemicznych (w tym m.in. zakup bojowych heł-
mów strażackich kompatybilnych z maskami powietrznymi typu „bio-
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mask” oraz hełmów pożarniczych, zakup wykrywaczy wielogazowych 
do identyfikacji skażeń chemicznych oraz działka wodnopianowego 
i sygnalizatorów bezruchu) - za łączną kwotę 287,3 tys. zł.

W latach 2015–2017 w Powiecie Kozienickim z powyższych środków 
udzielono dotacji trzem gminom w łącznej kwocie 564,5 tys. zł na dofi-
nansowanie zakupu samochodów ratowniczo-gaśniczych dla Ochotni-
czych Straży Pożarnych w Magnuszewie, Głowaczowie i Grabowie nad 
Pilicą. Jednostka sfinansowała również, na podstawie zawartego poro-
zumienia, zakup lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla 
Komendy Powiatowej PSP w kwocie 47,9 tys. zł.

W Powiecie Bełchatowskim ze środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska udzielono Ochotniczym Strażom Pożar-
nym dotacji na zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
z podstawowym wyposażeniem (OSP Bełchatów), lekkiego samochodu 
pożarniczego (OSP w Borowej), średniego samochodu pożarniczego 
do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych (OSP w Hucie), moto-
pompy i agregatu prądotwórczego do prowadzenia działań ratowniczo-
-gaśniczych (OSP w Łękawie) i sprzętu bojowego – motopompy (OSP 
Kociszew) – w łącznej kwocie 522,5 tys. zł.

W 2016 r. w Mieście Konin ze środków pochodzących z opłat za korzy-
stanie ze środowiska, udzielono jednostce Ochotniczej Straży Pożarnej 
Konin-Chorzeń dotacji w kwocie 400,0 tys.  zł na zakup samochodu stra-
żackiego, wyposażonego w substancje neutralizujące zanieczyszczenie 
środowiska.

Wyjaśniając wydatkowanie środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska na powyższy cel kierownicy jednostek 
kontrolowanych wskazywali, że przedmiotowe zadania mogły zostać 
zakwalifikowane do zadań wymienionych w art. 400a ust. 1 pkt 2, 8, 9 
i 21 ustawy POŚ i tym samym mogły być finansowane z tych środków. 
Podkreślano w szczególności, że realizowane zadania służyły ochro-
nie przed zanieczyszczeniami powierzchni ziemi, gleby, wód grunto-
wych oraz powietrza, poprzez prowadzenie działań gaśniczych, działań 
ratownictwa chemicznego w zakresie usuwania lub neutralizacji sub-
stancji chemicznych, które mogły przedostać się do środowiska wsku-
tek awarii, a także poprzez prowadzenie działań związanych z usuwa-
niem odpadów z wypadków.

W ocenie NIK zakup specjalistycznych samochodów ratownictwa che-
miczno-ekologicznego, a także samochodów rozpoznawczo-ratowniczych 
i ratowniczo-gaśniczych, wyposażonych w sprzęt i materiały na potrzeby 
działań ratownictwa chemiczno-ekologicznego, miał na celu podniesienie 
sprawności jednostek straży pożarnej oraz zwiększenie skuteczności pro-
wadzonych przez te podmioty akcji, związanych z gaszeniem pożarów oraz 
zapobieganiem i usuwaniem skutków awarii. Kwalifikowany powinien być 
on zatem zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 17 ustawy POŚ jako działanie pole-
gające na zapobieganiu i likwidowaniu poważnych awarii oraz ich skutków 
bądź zgodnie z art. 400a ust. 1 pkt 36 ustawy jako wydatki na nabywanie, 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

69

utrzymanie, obsługę i zabezpieczenie specjalistycznego sprzętu i urządzeń 
technicznych, służących wykonywaniu działań na rzecz ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej. Tego rodzaju zadania, zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 
ustawy POŚ nie mogą być finansowane przez powiaty i gminy ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
Nie bez znaczenia jest fakt, że część przedmiotowych wydatków dokona-
nych w Mieście Płock oraz Powiatach: Kozienickim, Poznańskim i Głogow-
skim, realizowana była na podstawie porozumień podpisywanych z jed-
nostkami Straży Pożarnej na podstawie art. 19b, 19e, 19g i 19h ustawy 
z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej58, co de facto ozna-
czało pokrycie ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska części kosztów funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej.

Podkreślenia wymaga również fakt, że na kwestię wydatkowania środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na sprzęt jedno-
stek straży pożarnej NIK zwróciła uwagę już w 2014 r., w informacji o wyni-
kach kontroli „Wykonywanie przez starostów obowiązków wynikających 
z ustawy - Prawo ochrony środowiska” (P/13/125). W informacji tej doko-
nywanie wydatków na ten cel jednoznacznie uznano za działanie niepra-
widłowe.

Kolejnym przykładem nieuprawnionego w ocenie NIK wydatkowania środ-
ków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska było finan-
sowanie przez powiaty i gminy zadań, znajdujących się w kompetencji kół 
łowieckich, obejmujących m.in.: dokarmianie zwierzyny dzikiej; odstrzał 
redukcyjny oraz zakup i reintrodukcję zwierzyny.

Nieprawidłowości związane z wydatkowaniem środków na powyższy cel 
stwierdzono w ośmiu, tj. 29,6%, kontrolowanych jednostek (Miastach: 
Jaworzno i Dąbrowa Górnicza, Mieście i Gminie Bogatynia, Gminach: Zabie-
rzów i Bolesław oraz Powiatach: Bieruńsko-Lędzińskim, Tarnowskim 
i Poznańskim), na łączną kwotę 275,3 tys. zł. 

Przykłady

W Powiecie Poznańskim ze środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska w ramach 33 udzielonych dotacji sfi-
nansowano odstrzał redukcyjny lisów i jenotów przez koła łowieckie 
z terenu Powiatu – na łączną kwotę 37,4 tys. zł. 

W latach 2014–2016 z powyższych środków w Gminie Zabierzów 
wydatkowano 22,9 tys. zł na zakup bażantów i zajęcy, które następnie 
przekazane zostały kołom łowieckim.

W Mieście Dąbrowa Górnicza środki pochodzące z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska wydatkowano, w ramach dotacji udzielo-
nych kołom łowieckim, na realizację projektów związanych z poprawą 
warunków bytowych zwierzyny dziko żyjącej (leśnej i polnej) w okre-
sie niedoboru pożywienia naturalnego w okresie zimowym i wczesno-
wiosennym, w tym na zakup pokarmu – na łączną kwotę 110,9 tys. zł.

58  Dz. U. z 2017 r. poz. 1204, ze zm.
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Wyjaśniając wydatkowanie środków na powyższe cele kierownicy jed-
nostek kontrolowanych wskazywali, że realizacja dotowanych przedsię-
wzięć miała bezpośredni związek z ochroną przyrody i ochroną środo-
wiska, gdyż kwalifikowała się do zadań własnych jednostki, wymienio-
nych w art. 400a ust. 1 pkt 29 i pkt 42 ustawy POŚ. Wskazywano rów-
nież, że zgodnie z art. 11 ust. 3 ustawy z dnia 13 października 1995 r. 
– Prawo łowieckie59 do obowiązków organów gmin należy współdziała-
nie z dzierżawcami, zarządcy obwodów łowieckich oraz nadleśniczymi 
Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe w sprawach 
związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczegól-
ności w zakresie ochrony i hodowli zwierzyny.

Zauważyć należy, że zgodnie z art. 34 pkt 1 ustawy – Prawo łowieckie, pro-
wadzenie gospodarki łowieckiej, obejmującej ochronę, hodowlę i pozyski-
wanie zwierzyny, należy do zadań Polskiego Związku Łowieckiego, któ-
rego podstawowym ogniwem organizacyjnym, stosownie do art. 33 ust. 1 
ustawy, są koła łowieckie. Jednym z celów łowiectwa, w myśl art. 3 ustawy 
jest ochrona, zachowanie różnorodności i gospodarowanie populacjami 
zwierząt łownych, a także ochrona i kształtowanie środowiska przyrodni-
czego na rzecz poprawy warunków bytowania zwierzyny. Gospodarowanie 
populacjami, o którym mowa powyżej, zgodnie z art. 11 ust. 2 pkt 7 ustawy 
wymaga m.in. utrzymywania struktury wiekowej i płciowej oraz liczebno-
ści populacji zwierzyny właściwych dla zapewnienia równowagi ekosyste-
mów oraz realizacji głównych celów gospodarczych w rolnictwie, leśnic-
twie i rybactwie. Tym samym działania związane z regulacją liczebności 
(odstrzałem i reintrodukcją) zwierzyny stanowią zadania kół łowieckich, 
jako dzierżawców obwodów łowieckich.
Stosownie do art. 13 ww. ustawy, do obowiązków dzierżawców obwodów 
łowieckich należy również dokarmianie zwierzyny, zwłaszcza w okresach 
występowania niedostatku żeru naturalnego oraz wówczas, gdy w sposób 
istotny może to wpłynąć na zmniejszenie szkód wyrządzanych przez zwie-
rzynę w uprawach i płodach rolnych oraz w gospodarce leśnej.

Za niezgodne z obowiązującymi przepisami NIK uznała także finansowanie 
przez powiaty i gminy ze środków pochodzących z opłat i kar za korzysta-
nie ze środowiska zadań związanych z utrzymaniem i zachowaniem par-
ków i ogrodów, będących przedmiotem ochrony na podstawie przepisów 
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.
Nieprawidłowości związane z wydatkowaniem środków na powyższy cel 
stwierdzono w dwóch kontrolowanych jednostkach (Mieście Tarnów oraz 
Powiecie Bełchatowskim), na łączną kwotę 153,1 tys. zł. 

Przykłady

W 2014 r. w Powiecie Bełchatowskim ze środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska udzielono dotacji Miastu Beł-
chatów na rewaloryzację zabytkowego parku przy ul. Hellwiga – w kwo-
cie 50,0 tys. zł. Starosta Bełchatowski dokonanie wydatku z powyż-

59  Dz. U. z 2017 r. poz. 1295, ze zm.
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szych środków uzasadniał m.in. tym, że zakres prowadzonych w ramach 
przedsięwzięcia prac obejmował nie tylko działania związane z utrzy-
maniem i zachowaniem parków oraz ogrodów objętych ochroną zabyt-
ków, ale również inne prace związane z urządzaniem terenów zieleni 
(polegające na nasadzeniach m.in. drzew, krzewów, krzewów róż i krze-
wów żywopłotowych).

W 2015 r. w Mieście Tarnów z uzyskanych opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska sfinansowano opracowanie dokumentacji projektowej 
dla zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją Parku Strzelec-
kiego w Tarnowie objętego ochroną zabytków – za kwotę 103,1 tys. zł. 
Wydatkowanie na ten cel środków z opłat i kar za korzystanie ze środo-
wiska uzasadniono możliwością zakwalifikowania zadania do art. 400a 
ust. 1 pkt 39 ustawy POŚ, który zgodnie z art. 403 ust. 1 ww. ustawy 
mógł być finansowany środkami z powyższego źródła.

Zgodnie z art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece 
nad zabytkami60, zabytek to nieruchomość lub rzecz ruchoma, ich części lub 
zespoły, będące dziełem człowieka lub związane z jego działalnością i stano-
wiące świadectwo minionej epoki bądź zdarzenia, których zachowanie leży 
w interesie społecznym ze względu na posiadaną wartość historyczną arty-
styczną lub naukową. W myśl art. 6 ust. 1 pkt 1 lit. g ustawy, ochronie i opiece 
podlegają bez względu na stan zachowania zabytki nieruchome, będące 
w szczególności parkami, ogrodami i innymi formami zaprojektowanej zieleni. 
W art. 400a ust. 1 ustawy POŚ ustawodawca wyraźnie oddzielił działania 
związane z utrzymaniem i zachowaniem parków będących przedmiotem 
ochrony zabytków, wskazane w art. 400a ust. 1 pkt 26 ustawy, od działań 
związanych z urządzaniem i utrzymaniem terenów zieleni oraz parków, 
wymienionych art. 400a ust. 1 pkt 29 ustawy. Zdaniem NIK taki podział 
zadań spowodowany był koniecznością wypełnienia stosownych obowiąz-
ków wynikających z ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, 
m. in. wynikającego z art. 37b tej ustawy obowiązku wykonywania wszel-
kich prac pod nadzorem osób posiadających wymienione w tym artykule 
uprawnienia, a także uzgodnienia zakresu prac z wojewódzkim konserwa-
torem zabytków (art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy). W związku z tym w parkach 
objętych ochroną można prowadzić jedynie działania związane z ich utrzy-
maniem i zachowaniem. Przedmiotowe zadania kwalifikowały się do zadań 
wyodrębnionych przez ustawodawcę w art. 400a ust. 1 pkt 26 ustawy POŚ, 
które zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ww. ustawy nie mogły być finansowane 
środkami z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Kolejnym przykładem nieprawidłowego, w ocenie NIK, wydatkowania środ-
ków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska było finanso-
wanie przez powiaty zadań związanych z gospodarką leśną. Nieprawidło-
wości związane z wydatkowaniem środków na powyższy cel stwierdzono 
w Powiecie Tureckim, na łączną kwotę 422,2 tys. zł. Ze środków pochodzą-
cych z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w jednostce tej sfinanso-
wano koszty opracowania uproszczonych planów urządzenia lasu w kwocie 

60   Dz. U. z 2017 r. poz. 2187, ze zm.
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392,6 tys.  zł, zakup oznaczników do drewna za kwotę 3,6 tys. zł oraz koszty 
opracowania dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania gruntów rol-
nych na leśne za kwotę 26,0 tys. zł.

W ocenie NIK, przedsięwzięcia realizowane przez jednostkę kwalifikowały 
się do zadania wymienionego w art. 400a ust. 1 pkt 30 ustawy POŚ, tj. zada-
nia związanego ze zwiększaniem lesistości kraju oraz zapobieganiem szko-
dom w lasach i likwidacją tych szkód, spowodowanych przez czynniki bio-
tyczne i abiotyczne61. Zadanie to, zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ww. ustawy, nie 
mogło być finansowane przez powiaty i gminy ze środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Zdaniem NIK opracowanie dokumentacji na potrzeby przekwalifikowania 
gruntów rolnych na leśne oraz uproszczonych planów urządzenia lasu cał-
kowicie wpisywało się w cel zadania związany ze zwiększeniem lesistości 
kraju. Z kolei cechowanie drewna przy wykorzystaniu oznaczników miało 
na celu w szczególności potwierdzenie legalności pozyskania drewna i tym 
samym ułatwienie wykrywania kradzieży leśnych oraz bezprawnych wyrę-
bów w lasach prywatnych. W ocenie NIK było to zatem działanie ukierunko-
wane wprost na zapobieganie szkodom w lasach, wynikającym z działalno-
ści człowieka. Mając na względzie fakt, że zadanie związane ze zwiększaniem 
lesistości kraju oraz zapobieganiem szkodom w lasach zostało wyraźnie 
wyodrębnione przez ustawodawcę od innych zadań związanych z ochroną 
przyrody i ochroną środowiska, w ocenie NIK brak było podstaw do kwalifi-
kowania dokonanych wydatków do innych kategorii zadań.

Infografika nr 9  
Wysokość środków wydatkowanych w sposób nieprawidłowy na  zadania mieszczące 
się w katalogu zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, lecz nieobjęte 
kompetencją powiatów i gmin oraz przykłady nieprawidłowych wydatków 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zadania o charakterze nieinwestycyjnym, mieszczące się w katalogu 
zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, na które 
powiat lub gmina udzieliła dotacji w trybie art. 403 ust. 4 ustawy POŚ
W latach 2014–2017 na zadania o charakterze nieinwestycyjnym, na które 
powiaty i gminy udzieliły dotacji celowych w trybie art. 403 ust. 4 ustawy 
POŚ, wydatkowano ogółem 1275,3 tys. zł, co stanowiło 0,4% całkowitej 

61  Czynniki biotyczne – czynniki związane z oddziaływaniem żywych organizmów, czynniki 
abiotyczne – czynniki fizykochemiczne (np. temperatura powietrza, wilgotność).

Dotowane 
przedsięwzięcia 

o charakterze 
nieinwestycyjnym
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kwoty wydatków zrealizowanych ze środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska i jednocześnie 2,6% wszystkich nieprawi-
dłowo wydatkowanych środków.

Stosownie do art. 403 ust. 4 ustawy POŚ, finansowanie ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej z opłat i kar za korzystanie ze środowiska może pole-
gać na udzielaniu dotacji celowej62 z budżetu gminy lub budżetu powiatu 
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów inwestycji, realizowanych 
przez podmioty niezaliczone do sektora finansów publicznych (w szcze-
gólności osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przed-
siębiorców) oraz przez jednostki sektora finansów publicznych, będące 
gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi. W przepisie tym zawę-
żono możliwość udzielania dotacji w powyższym trybie wyłącznie do zadań 
o charakterze inwestycyjnym, mieszczących się w katalogu zadań wymie-
nionych odpowiednio w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy POŚ.

Najczęściej stwierdzaną nieprawidłowością dotyczącą dofinansowania 
przedsięwzięć, na które powiaty i gminy udzielały dotacji w trybie art. 403 
ust. 4 ustawy POŚ, było finansowanie prac związanych z demontażem, 
usuwaniem, transportem i zagospodarowaniem wyrobów zawierających 
azbest, które w ocenie NIK nie stanowiły przedsięwzięć o charakterze 
inwestycyjnym. Nieprawidłowości związane z wydatkowaniem środków 
na powyższy cel stwierdzono w czterech, tj. 14,8% kontrolowanych jed-
nostek (Miastach: Bieruń, Konin i Dąbrowa Górnicza oraz w Powiecie  
Bieruńsko-Lędzińskim) na łączną kwotę 554,3 tys. zł.

Uzasadniając udzielanie dotacji na powyższy cel ze środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kierownicy jednostek kontrolo-
wanych podkreślali, że w ich ocenie przedsięwzięcia związane z demon-
tażem, usuwaniem i unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest 
stanowią zadania inwestycyjne. Wskazywali w szczególności, że zgodnie 
z art. 3 ust. 1 pkt 16 ustawy o rachunkowości przez środki trwałe w budo-
wie – rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie 
ich budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego, kon-
kludując, że do inwestycji zalicza się nie tylko budowę nowych środków 
trwałych ale również ulepszenia już istniejących obiektów. W ocenie kie-
rowników jednostek kontrolowanych usunięcie substancji niebezpiecznej, 
jaką jest azbest z dachów lub elewacji, polepszało wartość użytkową budyn-
ków, nie stanowiąc tym samym przedsięwzięcia polegającego na przywró-
ceniu wartości użytkowej obiektu, zaliczanego do remontów i wydatków 
bieżących. 

Zauważyć należy, że środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska są środkami publicznymi, które podlegają klasyfikacji budżeto-
wej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i roz-
chodów. Stosownie do tego rozporządzenia dotacje celowe, udzielane przez 
jednostki samorządu terytorialnego podmiotom niezaliczanym do sektora 
finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów reali-

62  W rozumieniu przepisów ufp.
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zacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych (§ 623), należą do grupy wydat-
ków majątkowych. Oznacza to, że w wyniku ich poniesienia musi nastąpić 
zwiększenie wartości środków trwałych, w tym środków trwałych w budo-
wie, pod pojęciem których w myśl art. 3 ust. 1 pkt 16 o rachunkowości, 
rozumie się zaliczane do aktywów trwałych środki trwałe w okresie ich 
budowy, montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego. War-
tość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia, pole-
gającego na przebudowie, rozbudowie, modernizacji lub rekonstrukcji63. 
Poprawność powyższej interpretacji potwierdza również definicja terminu 
„inwestycja”, zawarta w Słowniku języka polskiego PWN, zgodnie z którą 
pod pojęciem inwestycji należy rozumieć nakład gospodarczy, którego 
celem jest stworzenie nowych lub powiększenie już istniejących środków 
trwałych. 

Podkreślić należy, że w wyniku „ulepszenia”, o którym mowa w ustawie 
o rachunkowości, środek trwały zostaje unowocześniony lub przystoso-
wany do spełniania innych, nowych funkcji i zyskuje istotną zmianę cech 
użytkowych64. Zdaniem NIK wymiana pokrycia dachowego na pokrycie 
z innego materiału, spełniające tę samą funkcję i posiadające tożsame cechy 
użytkowe, nie stanowi ulepszenia.

Opisana powyżej zmiana pokrycia dachowego spełnia natomiast definicję 
remontu, wskazaną w art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo 
budowlane65, zgodnie z którą remontem jest wykonywanie w istniejącym 
obiekcie budowlanym robót budowlanych, polegających na odtworzeniu 
stanu pierwotnego, a niestanowiących bieżącej konserwacji, przy czym 
dopuszcza się stosowanie wyrobów budowlanych innych niż użyto w sta-
nie pierwotnym. Wydatki na remont środków trwałych zgodnie z klasyfi-
kacją budżetową należą do wydatków bieżących. 

Na inwestycyjny charakter usuwania wyrobów azbestowych nie wskazują 
także zapisy Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009–2032. 
Zgodnie z pkt 3.3.1 Programu gmina powinna zapewnić wywóz odpadów 
zawierających azbest na składowisko odpadów lub zapewnić ich dostar-
czenie do przewoźnego urządzenia do przetwarzania odpadów zawiera-
jących azbest. Koszty transportu i unieszkodliwiania odpadów zawiera-
jących azbest powinny zostać pokryte ze środków własnych gminy, przy 
udziale m.in. środków własnych właścicieli nieruchomości. Udział środ-
ków właścicieli nieruchomości powinien być niewielki, ze względu na fakt,  
iż koszt nowego pokrycia dachowego czy elewacyjnego nie może być 
pokryty w ramach wsparcia finansowego ze środków krajowych lub unij-
nych funduszy ochrony środowiska.

W ocenie NIK w obecnym stanie prawnym jednostki samorządu teryto-
rialnego mają możliwość wspomagania właścicieli nieruchomości wyłącz-
nie poprzez finansowanie kosztów odbioru od mieszkańców, transportu 
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, w ramach umowy 

63  Art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz. U. z 2018 r. poz. 395, 
ze zm.

64  Interpretacja indywidualna ILPB1/415-1409/14-3/AG z dnia 20 lutego 2015 r.
65  Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, ze zm.
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zawartej przez powiat / gminę z podmiotem świadczącym usługi w tym 
zakresie, wyłonionym w drodze postępowanie o udzielenie zamówienia 
publicznego.

Dobra praktyka

Wydatkowanie środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
na odbiór, transport i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest 
w opisanym powyżej trybie, stwierdzono w aż 11 z 27 (tj. 40,7%) skon-
trolowanych powiatach i gminach , tj. Miastach: Radom, Jaworzno, 
Knurów, Tarnów, Kozienice, Legnica, Mieście i Gminie Bogatynia, 
Gminie Bolesław oraz Powiatach: Tureckim, Poznańskim, Głogow-
skim. Mając na względzie problem zbyt wolnego w skali kraju procesu 
usuwania z nieruchomości wyrobów zawierających azbest, a także 
opisane powyżej, wynikające z obowiązujących przepisów, ograni-
czenia możliwości bezpośredniego dotowania usuwania, transportu 
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, w ocenie NIK opi-
sane powyżej działania powiatów i gmin, mające na celu wspomaganie 
mieszkańców w tym zakresie, uznać należy za dobrą praktykę.

Należy podkreślić, że kwestia braku możliwości udzielenia dotacji celo-
wych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
na zadania obejmujące demontaż, transport i unieszkodliwienie wyrobów 
zawierających azbest, omówiona została już w 2014 r., w informacji o wyni-
kach kontroli „Wykonywanie przez starostów obowiązków wynikających 
z ustawy – Prawo ochrony środowiska” (P/13/125). Zgodnie ze stanowi-
skiem NIK przedstawionym w informacji „niemożliwym w świetle przepisów 
prawa jest wspieranie przez powiaty ze środków z opłat i kar wielu pożą-
danych z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki wodnej działań 
realizowanych w szczególności przez podmioty niezaliczone do sektora finan-
sów publicznych, m.in. przedsięwzięć związanych z usuwaniem azbestu”.

Kolejnym przykładem nieuprawnionego wydatkowania przez powiaty 
i gminy środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
na dotacje o charakterze nieinwestycyjnym było finansowanie prac zwią-
zanych z konserwacją i odbudową urządzeń melioracji wodnych. Niepra-
widłowości związane z udzielaniem dotacji na powyższy cel stwierdzono 
w trzech (11,1%) kontrolowanych jednostkach (Mieście Bieruń oraz Powia-
tach: Tarnowskim i Zgorzeleckim), na łączną kwotę 450,3 tys. zł.

Zdaniem NIK zarówno prace konserwacyjne urządzeń melioracji wodnych, 
jak i prace polegające na odbudowie tych urządzeń miały na celu zabezpie-
czenie bądź przywrócenie obiektu do stanu początkowego, nie zwiększając 
wartości środków trwałych. Nie stanowiły one zatem przedsięwzięć o cha-
rakterze inwestycyjnym.

Za niezgodne z obowiązującymi przepisami NIK uznała również udzielanie 
dotacji w trybie art. 403 ust. 4 ustawy POŚ na przedsięwzięcia związane 
z nasadzeniem oraz utrzymaniem i pielęgnacją roślinności. Nieprawidło-
wości związane z wydatkowaniem środków na powyższy cel stwierdzono 
w dwóch z 27, tj. 7,4% kontrolowanych jednostkach (Powiatach: Bełcha-
towskim i Tarnowskim), na łączną kwotę 158,9 tys. zł.
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Przykłady

W Powiecie Bełchatowskim w 2016 r. udzielono Górniczemu Klubowi 
Sportowemu „Bełchatów” SA dotacji w kwocie 38,4 tys.  zł na zadanie 
obejmujące  zakup i zasiew specjalistycznej mieszanki traw, czynności 
mające na celu poprawę stanu podłoża, zakup i rozprowadzenie nawozu 
i środków ochrony roślin, koszenie i podlewanie.

Ta sama jednostka w 2014 r. udzieliła czterem parafiom rzymskoka-
tolickim dotacji w łącznej kwocie 118,0 tys. zł na utworzenie terenów 
zieleni, których zakres  prac obejmował m.in. przygotowanie terenu 
pod nasadzenia, tworzenie rabat i nasadzenia roślin, montaż podpór 
pod pnącza, renowację trawników, montaż ławek, roboty porządkowe, 
w tym dowóz i rozplantowanie ziemi, wyrównanie terenu i założenie 
trawnika.

W ocenie NIK zakres prac wykonanych w ramach zadań związanych z utwo-
rzeniem terenów zieleni nie miał charakteru zadań inwestycyjnych, bowiem 
w wyniku poniesienia wydatków na ten cel nie mogło nastąpić zwiększenie 
wartości jakiegokolwiek środka trwałego, jak również nie powstał żaden 
nowy środek trwały. 

Odnosząc się do kwestii braku możliwości udzielania przez powiaty i gminy 
dotacji ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowi-
ska na zadania nieinwestycyjne, NIK zauważa, że brak jest racjonalnego, 
merytorycznego uzasadnienia do zawężenia w art. 403 ust. 4 POŚ możli-
wości finansowania w formie dotacji przedsięwzięć, wskazanych w art. 403 
ust. 1 i ust. 2 POŚ, tylko do zadań o charakterze inwestycyjnym. W oce-
nie NIK, obowiązujące przepisy w znaczący sposób ograniczają możliwość 
wspierania przez jednostki samorządu terytorialnego wielu pożądanych 
z punktu widzenia ochrony środowiska i gospodarki wodnej działań, reali-
zowanych w szczególności przez podmioty niezaliczone do sektora finan-
sów publicznych. 

Na powyższy problem NIK zwróciła uwagę już w 2014 r., w informacji 
o wynikach kontroli „Wykonywanie przez Starostów obowiązków wyni-
kających z ustawy – Prawo ochrony środowiska” (P/13/125), w której 
stwierdzono m.in., że dla poprawy efektywności i skuteczności realizacji 
zadań w zakresie ochrony środowiska przez starostów, niezbędne jest pod-
jęcie przez Ministra Środowiska działań w celu nowelizacji ustawy POŚ, 
w zakresie zmiany art. 403 ust. 4 ustawy POŚ w celu zapewnienia możli-
wości udzielania przez starostów dotacji celowych z budżetu powiatu także 
na finansowanie lub dofinansowanie kosztów przedsięwzięć nieinwestycyj-
nych. W powyższej sprawie do Ministra Środowiska skierowany został rów-
nież wniosek de lege ferenda. Odnosząc się do stanowiska NIK zawartego 
w informacji o wynikach kontroli, Minister Środowiska poinformował, że 
w jego opinii użycie przez ustawodawcę pojęcia „sfinansowanie lub dofi-
nasowanie kosztów inwestycji” nie powinno w żadnym wypadku prowa-
dzić do zawężenia katalogu podmiotów będących beneficjentami wsparcia 
finansowego ze strony budżetów powiatów i gmin, ani tym bardziej zawę-
żania przedmiotowego wsparcia w stosunku do zakresu wynikającego 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

77

z art. 400a ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 18, 21–25, 29, 31, 32 i 38–42 ustawy 
POŚ. W przedstawionym stanowisku Minister Środowiska zadeklarował 
jednocześnie, że w celu zapewnienia prawidłowej interpretacji i stosowania 
przepisów rozważy, po przeprowadzeniu szczegółowych analiz, rekomen-
dację dotyczącą wprowadzenia zaproponowanych przez NIK zmian w prze-
pisach ustawy POŚ. Do chwili obecnej wniosek de lege ferenda w powyższej 
sprawie nie został jednak przez Ministra Środowiska zrealizowany.

Infografika nr 10 
Wysokość środków wydatkowanych w sposób nieprawidłowy na  zadania o charakterze 
nieinwestycyjnym, na które powiat lub gmina udzieliła dotacji w trybie art. 403 ust. 4 ustawy 
POŚ oraz przykłady nieprawidłowych wydatków 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Zadania mieszczące się w katalogu zadań z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, które zgodnie z odrębnymi 
przepisami powinny być finansowane z innych środków
W latach 2014–2017 na zadania, które zgodnie z odrębnymi przepisami 
powinny być finansowane z innych środków, skontrolowane jednostki 
wydatkowały ogółem 10 491,0 tys. zł, co stanowiło 3,1% całkowitej kwoty 
wydatków zrealizowanych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzy-
stanie ze środowiska i jednocześnie 21,4% wszystkich nieprawidłowo 
dokonanych wydatków.
Nieprawidłowości tego typu obejmowały przede wszystkim finansowa-
nie ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska kosztów funk-
cjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których 
mowa w art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
tj. koszty:

 − odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpa-
dów komunalnych;

 − tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych takich jak przetermi-
nowane i niewykorzystane leki;

 − obsługi administracyjnej tego systemu;

 − edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpa-
dami komunalnymi.

Zadania, które zgodnie 
z odrębnymi przepisami 
powinny być finansowane 
z innych środków
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Nieprawidłowości związane z wydatkowaniem środków z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska na powyższe cele stwierdzono aż w 11 
(40,7%) kontrolowanych jednostkach (Miastach: Konin, Knurów, Kozienice, 
Jaworzno, Tarnów, Dąbrowa Górnicza i Bogatynia oraz w Gminach Bolesław 
i Zabierzów), na łączną kwotę 6275,0 tys.  zł.

Przykłady

Miasto Kozienice w latach 2014–2016 ze środków pochodzących 
z wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska sfinanso-
wało: część wydatków związanych z odbiorem i zagospodarowaniem 
od mieszkańców gminy odpadów komunalnych w kwocie 409,9 tys. zł, 
koszty prowadzenia i utrzymania PSZOK i mobilnego PSZOW w wyso-
kości 4546,5 tys. zł, a także koszty odbioru z aptek i zagospodarowa-
nia przeterminowanych leków w kwocie 12,1 tys.  zł. W toku kontroli 
ustalono, że przyjęte przez Radę Miejską w Kozienicach stawki opłat 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie pokrywały kosztu 
funkcjonowania systemu, co stanowiło podstawową przyczynę nie-
uprawnionego wydatkowania środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska. Po podjęciu przez Burmistrza Miasta 
działań mających na celu usunięcie przedmiotowej nieprawidłowości, 
dniu 29 listopada 2017 r. Rada Miejska w Kozienicach podjęła uchwałę, 
w której podwyższono stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.

Na zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od miesz-
kańców miasta, a także odbiór z aptek przeterminowanych leków, 
środki z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wydatkowało rów-
nież Miasto Tarnów. Wydatki jednostki na ten cel w latach 2014–2017 
wyniosły łącznie 341,2 tys. zł, w tym 300,0 tys. zł na pokrycie kosztów 
odbioru od mieszkańców odpadów komunalnych w 2015 r. Podobnie 
jak w przypadku Miasta Kozienice przyczyną nieprawidłowości było 
ustalenie zbyt niskich stawek opłat za gospodarowanie odpadami.

W Mieście i Gminie Bogatynia ze środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska sfinansowano zadanie inwestycyjne obej-
mujące budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK) w Boga-
tyni w (za kwotę 393,6 tys. zł) oraz obsługę systemu gospodarki odpa-
dami i edukację ekologiczną związaną z wprowadzaniem nowego sys-
temu gospodarki odpadami (za łączną kwotę 27,2 tys. zł).

Z art. 6k ust. 2 oraz art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach wynika jednoznacznie, że rada gminy zobowiązana była 
do dokonania rzetelnej i wnikliwej kalkulacji wysokości stawki opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (w oparciu o wskazane w usta-
wie dane), w taki sposób aby pobrane środki pokrywały rzeczywiste koszty 
związane z funkcjonowaniem systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
na terenie gminy. Tym samym w ocenie NIK brak było podstaw dofinanso-
wania systemu środkami pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska.
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Za nieuprawnione NIK uznała również wydatkowanie środków pocho-
dzących z opłat i kar za korzystanie ze środowisko na zadania związane 
z budową lub rozbudową oraz monitoringiem składowisk odpadów. Nie-
prawidłowości w tym zakresie stwierdzono w dwóch kontrolowanych jed-
nostkach (Mieście Dąbrowa Górnicza oraz Mieście i Gminie Bogatynia), 
na łączną kwotę 4216,0 tys.  zł.

Przykłady

W Mieście i Gminie Bogatynia za środki pochodzące z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska w wysokości 2481,1 tys. zł sfinansowano 
zadanie obejmujące rozbudowę składowiska odpadów komunalnych 
w Bogatyni oraz wykonanie monitoringu sensorowego drugiej niecki 
tego składowiska. Skarbnik Gminy wyjaśnił, że wydatkowanie na ten 
cel środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
wynikało z braku wpływów z tytułu odbioru i zagospodarowania odpa-
dów komunalnych.

W Mieście Dąbrowa Górnicza środki pochodzące z wpływów z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie 1734,9 tys. zł wydatko-
wano w ramach realizacji umowy pn. „Utrzymanie czystości i porządku 
oraz remonty infrastruktury komunalnej na terenie gminy Dąbrowa 
Górnicza na prace związane z nadzorem nad Miejskim Składowi-
skiem Odpadów „Lipówka I”. Prezydent Miasta wyjaśnił, że koniecz-
ność wydatkowania na ten cel środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska wynikała z faktu, że przepisy dotyczące 
utworzenia tzw. funduszu rekultywacyjnego wprowadziła dopiero 
ustawa o odpadach z 2012 r., podczas gdy przedmiotowe składowisko 
zamknięto w roku 2009. 

W ocenie NIK brak było podstaw do sfinansowania ww. zadań ze środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Zauważyć należy, że zgodnie 
z art. 137 ust. 1 i 2 ustawy o odpadach66, cena za przyjęcie odpadów do skła-
dowania na składowisku odpadów uwzględniać powinna w szczególności 
koszty budowy, prowadzenia, w tym zamknięcia i rekultywacji, oraz nad-
zoru, w tym monitoringu składowiska odpadów. W myśl obowiązujących 
przepisów z dniem rozpoczęcia przyjmowania odpadów na składowisko 
odpadów, zarządzający tym składowiskiem zobowiązany jest utworzyć fun-
dusz rekultywacyjny, na którym gromadzi środki pieniężne na realizację 
obowiązków związanych z zamknięciem, rekultywacją, nadzorem, w tym 
monitoringiem składowiska odpadów. Środki odprowadzane winny być 
na fundusz w wysokości wystarczającej do pokrycia kosztów, o których 
mowa powyżej, z wyłączeniem kosztów budowy. Zauważyć należy również, 
że obowiązek finansowania budowy i działalności składowiska odpadów 
z opłat za przyjęcie odpadów na składowisko nie powstał z dniem wejścia 
w życie obowiązującej obecnie ustawy o odpadach – wynikał on również 
z art. 61 ustawy wcześniej obowiązującej, tj. ustawy z dnia 27 kwietnia 

66  Dz. U. z 2018 r. poz. 992, ze zm.
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2001 r. o odpadach67, brak jest zatem podstaw do finansowania nadzoru 
i monitoringu składowiska zamkniętego w 2009 r. z innych źródeł. Tym 
samym w obu przypadkach wydatki związane ze składowiskami, w ocenie 
NIK, powinny być dokonane ze środków pochodzących z opłat za przyjmo-
wanie odpadów na składowisko, nie zaś ze środków pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska.

Infografika nr 11 
Wysokość środków wydatkowanych w sposób nieprawidłowy na  zadania, które zgodnie z odrębnymi przepisami powinny 
być finansowane z innych środków oraz przykłady nieprawidłowych wydatków 

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Kontrola wykazała, że wiele powiatów i gmin miało problem z właściwym 
przyporządkowaniem realizowanych przez siebie zadań do poszczególnych 
typów zadań wymienionych w art. 400a ust. 1, które zgodnie z art. 403 
ust. 1 i 2 ustawy POŚ mogły być finansowane przez powiaty i gminy z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska. W wyniku powyższego, tożsame pod 
względem zakresu merytorycznego zadania w poszczególnych jednostkach 
były kwalifikowane do różnych typów zadań.

W ocenie NIK przyczyną takiego stanu rzeczy było nieprecyzyjne sformu-
łowanie w art. 400a ust. 1 ustawy opisu poszczególnych zadań z zakresu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także fakt, że część realizowa-
nych przez powiaty i gminy przedsięwzięć, ze względu na ich na specyfikę 
bądź złożoność mogła zostać zakwalifikowana do kilku typów zadań.

Przykłady

W Mieście Radom:

– inwestycję polegającą na budowie i przebudowie oświetlenia ulicz-
nego zakwalifikowano do przedsięwzięć związanych z ochroną 
powietrza (art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy), podczas gdy charak-
ter przedsięwzięcia wskazywał na zasadność zakwalifikowania go 
do zadań z zakresu wspomagania wykorzystania lokalnych źródeł 
energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych dla 
środowiska nośników energii (art. 400a ust. 1 pkt 22 ustawy);

– budowę ścieżek rowerowych na osiedlu Ustronie zakwalifikowano 
do przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska, mimo iż zada-

67  Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243, ze zm. – uchylona z dniem 23 stycznia 2013 r.

Nieprawidłowa 
kwalifikacja 

realizowanych zadań 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

81

nia te powinno zostać zakwalifikowane do zadań wymienionych 
w art. 400a ust. 1 pkt 24 ustawy, tj. wspomagania ekologicznych 
form transportu;

– wykonanie usługi przygotowania opracowań graficznych doty-
czących zagadnień z zakresu ochrony środowiska przyporządko-
wane zostało do przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami 
(art. 400a ust. 1 pkt 8 ustawy), podczas gdy w ocenie NIK charak-
ter zadania oraz sposób wykorzystania opracowań wskazywał, iż 
powinno ono zostać zakwalifikowane do zadań z zakresu edukacji 
ekologicznej oraz propagowania działań proekologicznych i zasady 
zrównoważonego rozwoju (art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy).

W Powiecie Tarnowskim wydatki na dotacje udzielone na:

– zakup zestawu solarnego zakwalifikowane zostały do wydatków 
z zakresu ochrona powietrza (art. 400a ust. 1 pkt 21 ustawy), mimo 
że z charakteru przedsięwzięcia wynikała zasadność zakwalifikowa-
nia go do zadań z zakresu wspomagania wykorzystania lokalnych 
źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej przyjaznych 
dla środowiska nośników energii (art. 400a ust. 1pkt 22 ustawy);

– oczyszczanie jeziora „Przystajne” w Jadownikach Mokrych zakwalifi-
kowano do przedsięwzięć związanych z ochroną przyrody (art. 400a 
ust. 1 pkt 29 ustawy), podczas gdy zadanie to w ocenie NIK powinno 
zostać zakwalifikowane do zadań z zakresu ochrony wód (art. 400a 
ust. 1pkt 2 ustawy).

Niewłaściwa bądź niejednolita klasyfikacja realizowanych przez jednostki 
zadań skutkowała nieprawidłowym lub zróżnicowanym ujęciem ponie-
sionych na ich realizację wydatków w sprawozdaniach z gospodarowania 
dochodami budżetu gminy i powiatu pochodzącymi z opłat i kar środo-
wiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej (OŚ-4g/OŚ-4p) i efekcie oparciem badań statystycznych 
na nierzetelnych danych.
Przeprowadzona kontrola wykazała również, że objęte kontrolą powiaty 
i gminy niejednokrotnie kwalifikowały realizowane przez siebie zadania, 
do przedsięwzięć wskazanych w art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy POŚ68, mimo 
iż charakter tych zadań wskazywał na zasadność zakwalifikowania ich 
do innych przedsięwzięć wskazanych w art. 400a ust. 1 ustawy, w tym rów-
nież przedsięwzięć które nie mogły być finansowane z opłat i kar za korzy-
stanie ze środowiska lub wskazywał wręcz, że przedsięwzięcia te nie sta-
nowią zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

Przykłady

W Powiecie Tarnowskim do zadań wskazanych w art. 400a ust. 1 
pkt 42 ustawy, tj. innych zadań służących ochronie środowiska i gospo-
darce wodnej, wynikających z zasady zrównoważonego rozwoju i zgod-

68  Inne zadania służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady 
zrównoważonego rozwoju i zgodne z polityka ochrony środowiska.
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nych z polityką ochrony środowiska, zakwalifikowano m.in. przedsię-
wzięcia obejmujące:

– wykonanie dla jednostek powiatowych zewnętrznego oświetlenia 
energooszczędnego oraz na zakup żarówek energooszczędnych, pod-
czas gdy stosownie do zapisów ustawy wydatki te powinny zostać 
zakwalifikowane do zadań z zakresu wspomagania wykorzystania 
lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz wprowadzania bardziej 
przyjaznych dla środowiska nośników energii (art. 400a ust. 1 pkt 22 
ustawy);

– wykonanie bawełnianych toreb ekologicznych, mimo iż zakres przed-
sięwzięcia wskazywał na zasadność zakwalifikowania go do zadań 
z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowania działań proeko-
logicznych i zasady zrównoważonego rozwoju bądź przedsięwzięć 
związanych z gospodarką odpadami (odpowiednio art. 400a ust. 1 
pkt 32 lub 8 ustawy);

–  wydrukowanie broszur i wydawnictw ekologicznych mimo, 
iż z zakresu przedsięwzięcia wynikała zasadność zakwalifikowa-
nia go do zadań z zakresu edukacji ekologicznej oraz propagowa-
nia działań proekologicznych i zasady zrównoważonego rozwoju 
(art. 400a ust. 1 pkt 32 ustawy).

W Powiecie Poznańskim do zadań wskazanych w art. 400a ust. 1 
pkt 42 ustawy zakwalifikowano m.in. przedsięwzięcie obejmujące 
budowę schroniska dla bezdomnych zwierząt w Skałowie, które jak 
wskazano we wcześniejszej części niniejszej informacji, w ocenie NIK 
nie stanowiło zadania z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej i tym samym nie powinno być finansowane z ww. środków.

W Mieście Knurów do zadań wskazanych w art. 400a ust. 1 pkt 42 
ustawy zakwalifikowano m.in. wydatkowanie środków na wkład pie-
niężny na pokrycie kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji sp. z o.o. w Knurowie, co jak wskazano wcześniej, 
w ocenie NIK również nie było zdaniem z zakresu ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej i tym samym nie powinno być finansowane  
z ww. środków.

W części przypadków bezpośrednim powodem przypisania przez jednostkę 
samorządu realizowanych zadań do przedsięwzięć wskazanych w art. 400a 
ust. 1 pkt 42 ustawy był brak możliwości zakwalifikowania tych przedsię-
wzięć do innych zadań, które zgodnie z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy mogły być 
finansowane ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska. Tym samym zdaniem NIK zadania wskazane w art. 400a ust. 1 
pkt 42 ustawy traktowane były przez kontrolowane jednostki jako swego 
rodzaju „koło ratunkowe”, uzasadniające możliwość wydatkowania powyż-
szych środków na wykonywane zadania.

W ocenie NIK zakwalifikowanie realizowanego przedsięwzięcia do innych 
zadań służących ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikają-
cych z zasady zrównoważonego rozwoju i zgodnych z polityką ochrony 
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środowiska, o których mowa w powyższym przepisie, dopuszczalne jest 
tylko w przypadku gdy zadanie to ze względu na swój zakres nie może 
zostać zakwalifikowane do żadnego z pozostałych zadań wymienionych 
w art. 400a ust. 1 ustawy, a więc również do zadań niebędących w kom-
petencji powiatów i gmin i jednocześnie spełnia warunki określone 
w art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy, tj. stanowi zadanie służące ochronie środo-
wiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju 
oraz zgodne jest z polityką ochrony środowiska. Przyporządkowując reali-
zowane przedsięwzięcia do powyższego typu zadań jednostka samorządu 
terytorialnego powinna zatem wykluczyć możliwość kwalifikacji zada-
nia do innego punktu ustawy, a także wykazać, że zadanie to zgodne jest 
z zasadami zrównoważonego rozwoju, którego definicję zawarto w art. 3 
pkt 50 ww. ustawy69. W praktyce oznacza to, że do zadań wymienionych 
w art. 400a ust. 1 pkt 42 ustawy nie powinny zostać zakwalifikowane 
np. zadania z zakresu ochrony wód lub zwiększania lesistości kraju, wpisu-
jące się w zakres innych punktów wymienionych art. 400a ust. 1 ustawy czy 
też zadania związane opieką nad bezdomnymi zwierzętami, które w isto-
cie nie stanowią zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej.

5.3.3.  Udzielanie dotacji i postępowania o udzielenie zamówień 
publicznych

W istniejącym porządku prawnym udzielanie przez powiaty i gminy dota-
cji celowych za realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska prowadzone może być – w zależności od rodzaju beneficjentów 
- w oparciu o różne podstawy prawne, tj. o odpowiednie przepisy ufp lub 
na podstawie art. 403 ust. 4–6 ustawy POŚ. 
W przypadku podmiotów, dla których warunki udzielania dotacji określone 
zostały w ufp, dotacje na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej udzielane winny być na podstawie stosownych prze-
pisów tej ustawy, w tym w oparciu o:

 − art. 15 ust. 3 pkt 3 ufp – dla dotacji udzielanych samorządowym zakła-
dom budżetowym na sfinansowanie lub dofinansowanie kosztów inwe-
stycji, 

 − art. 220 ust. 1 ufp – dla dotacji celowych udzielanych innym jednost-
kom samorządu terytorialnego,

 − art. 221 ust. 1 ufp – dla dotacji celowych udzielanych podmiotom nie-
zaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu 
osiągnięcia zysku na cele publiczne, związane z realizacją zadań jed-
nostki samorządu terytorialnego, a także na dofinansowanie inwesty-
cji związanych z realizacją tych zadań.

69  Pod pojęciem zrównoważonego rozwoju rozumie się taki rozwój społeczno-gospodarczy, 
w którym następuje proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych, 
z zachowaniem równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów 
przyrodniczych, w celu zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych 
pokoleń.

Tryby udzielania 
dotacji ze środków 
pochodzących z opłat 
i kar za korzystanie  
ze środowiska
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W odniesieniu podmiotów, dla których ufp nie przewiduje udzielania dota-
cji, zastosowanie może mieć natomiast art. 403 ust. 4 ustawy POŚ, zgod-
nie z którym dotacje celowe mogą być udzielane podmiotom niezaliczo-
nym do sektora finansów publicznych, w szczególności osobom fizycznym, 
wspólnotom mieszkaniowym, osobom prawnym, przedsiębiorcom, a także 
jednostkom sektora finansów publicznych, będących gminnymi lub powia-
towymi osobami prawnymi, na finansowanie lub dofinansowanie kosz-
tów inwestycji. Tryb i zasady udzielania dotacji na podstawie powyższego 
przepisu reguluje art. 403 ust. 5 i 6 ustawy POŚ. Podkreślić w tym miej-
scu należy, że w przypadku udzielania dotacji na podstawie przepisów ufp 
jednostka samorządu nie ma obowiązku stosować wskazanych powyżej 
przepisów, regulujących tryb i zasady udzielania dotacji celowych, o któ-
rych mowa w art. 403 ust. 4 ustawy POŚ, aczkolwiek w ocenie NIK nic nie 
stoi na przeszkodzie ich przestrzegania, jeżeli tylko nie są one sprzeczne 
z zasadami i trybem udzielania dotacji, określonym odpowiednio w prze-
pisach ufp.

Należy w tym miejscu zwrócić również uwagę na fakt, że w przypadku 
podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych i niedziałają-
cych w celu osiągnięcia zysku (organizacji pozarządowych) dotacje udzie-
lane mogą być zarówno na podstawie art. 221 ust. 1 ufp, jak i na podsta-
wie art. 403 ust. 4 pkt 1 ustawy POŚ, przy czym przepisy te różnią się pod 
względem zakresu przedmiotowego objętych nimi dotacji - zakres dota-
cji udzielanej na podstawie ustawy POŚ odnosi się do finansowania lub 
dofinansowania kosztów inwestycji, z kolei art. 221 ust. 1 ufp pozwala 
na udzielanie dotacji na cele publiczne, związane z realizacją zadań tej jed-
nostki, a także na dofinansowanie inwestycji związanych z realizacją tych 
zadań. W praktyce oznacza to, że przywołany powyżej przepis ufp pozwala 
na udzielanie dotacji zarówno na działania inwestycyjne, jak i nieinwesty-
cyjne, jednak finansowaniem z budżetu jednostki nie może zostać objęta 
cała inwestycja. Z kolei art. 403 ust. 4 ustawy POŚ pozwala na finansowa-
nie wyłącznie zadań inwestycyjnych, ale działanie takie odnosić się może 
do całości kosztów danej inwestycji.

Przeprowadzona kontrola wykazała, że dotacji ze środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska udzielały wszystkie skontrolo-
wane powiaty i gminy z wyjątkiem Miasta Kozienice. Objęte kontrolą jed-
nostki udzielały dotacji zarówno w trybach określonych w ufp (17 powia-
tów i gmin), jak i na podstawie art. 403 ust. 4 ustawy POŚ (18 jednostek). 
Beneficjentami dotacji udzielonych na podstawie ufp były w inne jed-
nostki samorządu terytorialnego (gminy, powiaty, województwa) bądź ich 
związki, organizacje pozarządowe i zakłady budżetowe. Beneficjentami 
dotacji udzielonych na podstawie ustawy POŚ były przede wszystkim osoby 
fizyczne, przedsiębiorcy i wspólnoty mieszkaniowe. 

We wszystkich 18 powiatach i gminach, które udzielały dotacji na podsta-
wie ustawy POŚ, organy stanowiące tych jednostek stosownie do art. 403 
ust. 5 ustawy, przyjęły uchwały określające zasady udzielania dotacji, w tym 
w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub dofinan-
sowania oraz tryb udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia.
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W okresie objętym kontrolą dotacje ze środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska udzielane były w szczególności na:

 − budowę przydomowych oczyszczalni ścieków oraz szczelnych zbiorni-
ków bezodpływowych na ścieki;

 − wymianę nieekologicznych systemów ogrzewania (w tym przede 
wszystkim pieców węglowych) na niskoemisyjne źródła ciepła;

 − zakup i montaż kolektorów słonecznych, paneli fotowoltaicznych, pomp 
ciepła i turbin wiatrowych;

 − budowę przyłączy kanalizacyjnych oraz przydomowych przepompow-
ni ścieków;

a także, w ramach dotacji udzielonych na podstawie ufp, na:

 − budowę, rozbudowę oraz modernizację sieci kanalizacyjnych i wodo-
ciągowych;

 − modernizację stacji uzdatniania wody;

 − budowę ścieżek rowerowych;

 − remont zbiorników wodnych;

 − zadania związane z nasadzeniami drzew, krzewów i innych roślin oraz 
trzymaniem i pielęgnacją roślinności, w tym na zakup niezbędnego 
sprzętu i materiałów (dotacje udzielone przez powiaty i gminy innym 
jednostkom samorządu terytorialnego lub zakładom budżetowym);

 − konserwację urządzeń melioracyjnych (dotacje udzielone przez powia-
ty i gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego lub zakładom 
budżetowym);

 − usuwanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest (dotacje udzielone przez powiaty i gminy innym jednostkom 
samorządu terytorialnego);

 − termomodernizację budynków.

Ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska udzie-
lane były również dotacje na zadania niezgodne z ustawą POŚ i innymi usta-
wami, w tym m.in. zadania związane z zapobieganiem bezdomności zwie-
rząt oraz wyłapywaniem i opieką nad bezdomnymi zwierzętami; zakup 
sprzętu i środków ochrony indywidualnej dla  jednostek ochotniczej i pań-
stwowej straży pożarnej; zadania znajdujące się w kompetencji kół łowiec-
kich oraz dotacje udzielane w trybie art. 403 ust. 4 ustawy POŚ na zadania 
nieinwestycyjne, w tym:

 − usuwanie, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających 
azbest;

 − zadania związane z nasadzeniami drzew, krzewów i innych roślin oraz 
ich trzymaniem i pielęgnacją;

 − konserwację urządzeń melioracyjnych.

Zadania, na które 
udzielano dotacji
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Kwestia wydatkowania środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska na zadania niezgodne z ustawą POŚ oraz innymi ustawami 
omówiona została we wcześniejszej części niniejszej Informacji.

Infografika nr 12 
Zadania, na które powiaty i gminy udzielały dotacji ze środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.

Badanie szczegółowe 206 dotacji udzielonych przez skontrolowane jed-
nostki70 w latach 2014–201771 wykazało, że co do zasady dotacje te były 
udzielane i rozliczane w sposób prawidłowy. 

Zgodnie z art. 403 ust. 6 ustawy POŚ oraz art. 250 ufp powiaty i gminy 
przekazywały środki na podstawie zawieranych z beneficjentami umów. 
W przypadku dotacji, o których mowa w art. 403 ust. 4 ustawy POŚ dota-
cje te udzielane były w sposób zgodny z warunkami określonymi w uchwa-
łach rady powiatu lub rady gminy, określających zasady udzielania dota-
cji, w tym w szczególności kryteria wyboru inwestycji do finansowania lub 
dofinansowania oraz tryb udzielania dotacji i sposób jej rozliczenia. Prze-
kazane środki w każdym przypadku wykorzystano zgodnie z przeznacze-
niem. Wszystkie dotacje objęte kontrolą rozliczono w sposób terminowy, 
zgodny z warunkami zawartych umów – a w przypadku dotacji udzielanych 
na podstawie ufp, również zgodnie z zawartymi  w niej uregulowaniami.

Stwierdzone nieprawidłowości w przypadku dwóch jednostek (Gminy 
Mińsk Mazowiecki i Powiatu Zgorzeleckiego) dotyczyły udzielenia dota-
cji w oparciu o ufp bez zawarcia stosownych umów, wymaganych art. 250 
ww. ustawy, a w przypadku Starostwa Tarnowskiego niewskazania 
w zawartych umowach wszystkich warunków wymaganych na podstawie 
ustawy POŚ i ufp oraz uchwały organu stanowiącego, określającej zasady 
udzielania dotacji.

70  23 powiaty i gminy.
71  W tym zarówno dotacji udzielonych na podstawie przepisów ufp, jak i na podstawie przepisów 

ustawy POŚ.

Zgodność udzielanych 
dotacji z ustawą POŚ 

oraz ufp
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Przykłady

W Powiecie Zgorzeleckim podstawą udzielenia Gminie Zgorzelec 
dotacji było porozumienie zawarte z Wójtem Gminy Zgorzelec przy 
kontrasygnacie skarbnika tej Gminy. Na podstawie porozumienia w dniu 
22 grudnia 2016 r. ze środków pochodzących z opłat i kar za korzysta-
nie ze środowiska, dokonano zwrotu kosztów wykonania odwodnienia 
przy drodze powiatowej w miejscowości Spytków w kwocie 30,0 tys. zł 
(w związku z wykonaniem szeregu zadań remontowych przez Gminę 
Zgorzelec w ciągach dróg gminnych i związanego z tym ograniczenia 
kosztów oraz usprawnienia wspólnych działań). 

W latach 2014−2017 z budżetu Gminy Mińsk Mazowiecki przekazano 
Gminnemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej bez zawarcia stosow-
nej umowy środki na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej (tj. na inwestycje wodno-kanalizacyjne) w łącznej 
kwocie 11 925,9 tys. zł, w tym 1757,2 tys. zł ze środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

W Powiecie Tarnowskim w pięciu umowach zawartych na podstawie 
ufp oraz 46 umowach zawartych na podstawie ustawy POŚ, na dofi-
nansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
nie określono terminów zwrotu niewykorzystanej części dotacji celo-
wych udzielonych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzysta-
nie ze środowiska. 

Kontrolę wykorzystania dotacji celowych wszystkie objęte badaniem jed-
nostki prowadziły w oparciu o przedstawioną dokumentację, w tym spra-
wozdania i dokumenty finansowe, a w przypadku 19 jednostek również 
dodatkowo poprzez bezpośrednią kontrolę przedmiotu dotacji u benefi-
cjentów. Zaznaczyć jednak należy, że w przypadku pięciu z 19 wskazanych 
powyżej jednostek kontrola w terenie prowadzona była tylko w przypadku 
wybranych umów dotacji. W Mieście Konin oraz w Powiecie Chrzanowskim 
kontrole w terenie nie były prowadzone, z kolei w Mieście Dąbrowa Gór-
nicza oraz w Powiecie Bieruńsko-Lędzińskim wizje lokalne w terenie pro-
wadzone były wyłącznie przed realizacją przedsięwzięcia objętego dotacją. 

Stwierdzone nieprawidłowości w zakresie prowadzenia kontroli wyko-
rzystania dotacji polegały na niedokumentowaniu czynności kontrolnych 
w terenie w zakresie eksploatacji urządzeń objętych dotacjami (Gmina 
Kleszczów) oraz na niepełnej realizacji przyjętych planów kontroli dotacji 
(Miasto Radom).

Niezależnie od powyższych nieprawidłowości, w ocenie NIK, kontrola 
wykorzystania udzielonych dotacji celowych w części jednostek nie była 
wystarczająca. Ograniczanie weryfikacji realizacji przedsięwzięć wyłącznie 
do analizy przedłożonych przez beneficjentów dokumentów, a także pro-
wadzenie wizji w terenie przed realizacją przedmiotu dotacji nie zapew-
niało właściwej kontroli wykorzystania środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska.
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Badanie 103 postępowań o udzielenia zamówienia publicznego, prowa-
dzonych przez skontrolowane jednostki w latach 2014–2017 wykazało, 
że co do zasady postępowania te prowadzone były w sposób prawidłowy, 
zgodny z przepisami upzp oraz przepisami wewnętrznymi jednostek. Nie-
prawidłowości stwierdzono jedynie w pięciu (tj. 4,9%) objętych badaniem 
postępowaniach (w Miastach Tarnów i Głogów, Gminach Mińsk Mazowiecki 
i Zabierzów oraz Powiecie Głogowskim).

Przykłady

W Gminie Mińsk Mazowiecki postępowanie o udzielenie zamówienia 
w trybie przetargu nieograniczonego na realizację zadania pn. „Budowa 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Targówka”, wszczęte w dniu 
23 grudnia 2016 r. , nie spełniało wymogów określonych w art. 96 ust. 1 
pkt 11 upzp, gdyż w protokole z postępowania o udzielenie ww. zamó-
wienia publicznego nie podano powodów niedokonania podziału zamó-
wienia na części.

W Powiecie Głogowskim w postępowaniu o udzielenie zamówie-
nia publicznego na termomodernizację budynku w zakresie instalacji 
i wymiany stolarki okiennej, na druku protokołu postępowania w try-
bie przetargu nieograniczonego nie zamieszczono daty zatwierdze-
nia wskazanego dokumentu przez Zarząd Powiatu, co było niezgodne 
z wzorem protokołu określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia 
Prezesa Rady Ministrów z dnia 26 października 2010 r. w sprawie pro-
tokołu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego72. 

W Mieście Tarnów ogłoszenie o udzieleniu zamówienia pn. „Dostawa 
drzew i krzewów oraz ich wysadzenie na terenie miasta Tarnowa, 
w tym w pasach drogowych” zostało zamieszczone w Biuletynie Zamó-
wień Publicznych po upływie 43 dni od daty zawarcia umowy z wyko-
nawcą (17 września 2015 r.), co stanowiło naruszenie art. 95 ust. 1 
upzp73, zgodnie z którym zamawiający zobowiązany był zamieścić ogło-
szenie o udzieleniu zamówienia w Biuletynie Zamówień Publicznych 
niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

5.4. Sposób ewidencjonowania w księgach rachunkowych 
dochodów pochodzących z opłat i kar środowiskowych 
oraz wydatków na zadania z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, a także sporządzanie 
sprawozdawczości statystycznej w zakresie 
gospodarowania dochodami pochodzącymi z opłat  
i kar środowiskowych

W ok. 60% skontrolowanych jednostek nie zapewniono możliwości iden-
tyfikacji w ewidencji księgowej wydatków finansowanych ze środków 
pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. W związku z tym 

72  Dz. U. Nr 223, poz. 1458 (akt prawny uchylony 28 lipca 2016 r.).
73  W brzmieniu obowiązującym w dniu 17 września 2015 r.

Postępowania 
o udzielenie zamówienia 

publicznego
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w sprawozdaniach (OŚ-4p/OŚ-4g) z gospodarowania dochodami budżetu 
powiatu/gminy pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi 
na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej, wykazywano nie-
rzetelne dane.

We wszystkich objętych kontrolą jednostkach, ewidencja księgowa docho-
dów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska prowadzona była 
w sposób umożliwiający identyfikację tych wpływów w księgach rachun-
kowych. 

Prawidłowość prowadzenia ewidencji księgowej wymienionych wyżej 
dochodów została ustalona na podstawie badania wybranej próby dowo-
dów księgowych74. W kontrolowanych jednostkach badaniu poddano łącz-
nie 410 dowodów księgowych na kwotę 634 721,2 tys. zł. W 26 jednost-
kach uzyskane wpływy z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
klasyfikowane były, we właściwych podziałkach klasyfikacji budżetowej 
określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegóło-
wej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środ-
ków pochodzących ze źródeł zagranicznych, tj. w dziale 900 – Gospodarka 
komunalna i ochrona środowiska; w rozdziale 90019 – Wpływy i wydatki 
związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowi-
ska. Z takim też oznaczeniem analitycznym do właściwych kont syntetycz-
nych dochody te ujmowano w ewidencji księgowej.

Przykład

Tylko w Urzędzie Gminy w Zabierzowie w latach 2014–2015 opłaty 
i kary za usunięcie drzew i krzewów, udokumentowane sześcioma 
dowodami księgowymi w łącznej kwocie 8676,3 tys. zł, były sklasy-
fikowane w dziale 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycz-
nych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz 
wydatki związane z ich poborem; rozdziale 75618 – Wpływy z innych 
opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na pod-
stawie ustaw. Było to niezgodne z przywołanym wyżej rozporządze-
niem, w którym dla wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowi-
ska została ustalona klasyfikacja w dziale 900 i rozdziale 90019. Należy 
bowiem zwrócić uwagę, że opłaty i kary za usuwanie drzew i krzewów, 
tj. wpływy wymienione w art. 402 ust. 5 ustawy POŚ, należą do katego-
rii opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Ewidencja księgowa wydatków ze środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska w 16 jednostkach, tj. w Starostwach Powia-
towych w Turku, Poznaniu, Głogowie, Kozienicach, Bełchatowie i Bieruniu 
(Starostwo Powiatowe powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego); Urzędach Gmin 
w Zabierzowie, Bolesławie, Kleszczowie i Mińsku Mazowieckim; Urzędach 
Miast w Tarnowie, Głogowie, Kozienicach, Radomiu, Płocku, Dąbrowie 
Górniczej, była prowadzona w sposób utrudniający ich identyfikację. Było 
to konsekwencją nieustalenia w tych jednostkach zasad ewidencjonowania 
operacji gospodarczych finansowanych z ww. środków.

74  Do wyboru dowodów zastosowano kryterium największej wartości dowodu księgowego 
dokumentującego uzyskany dochód z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Prowadzenie ewidencji 
księgowej w zakresie 
dochodów z tytułu opłat 
i kar za korzystanie 
ze środowiska 
oraz wydatków 
finansowanych z tych 
środków
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Wobec braku możliwości pozyskania bezpośrednio z ewidencji księgowej, 
we wskazanych wyżej jednostkach, danych o kwotach wydatków ze środ-
ków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, stosowano różne rozwiąza-
nia w celu ustalenia wartości wydatków wykazywanych następnie w spra-
wozdaniach OŚ-4p lub sprawozdaniach OŚ-4g.

Najczęściej wydatki kwalifikowane jako wydatki poniesione ze środków 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wybierane były z ewidencji 
księgowej. Poprzez analizę treści zaksięgowanych operacji oraz dowodów 
księgowych wskazywano te wydatki, które w ocenie pracowników jedno-
stek kontrolowanych mogły być finansowane z przedmiotowych środków 
(m.in. Urząd Gminy w Zabierzowie, Kleszczowie, Mińsku Mazowieckim, 
Urząd Miejski w Głogowie, Urząd Miejski w Radomiu, Starostwo Powia-
towe w Bieruniu). Do identyfikacji wydatków w ewidencji księgowej wyko-
rzystywano również plany rzeczowo-finansowe, sprawozdania z wykonania 
budżetu (Starostwo Powiatowe w Głogowie, Bełchatowie).

Przykłady

W Urzędzie Miasta Tarnowa (miasto na prawach powiatu) sporzą-
dzane były sprawozdania OŚ-4p (w zakresie wydatków powiatu) i spra-
wozdania OŚ-4g (w zakresie wydatków gminy). Ewidencja księgowa 
nie była dostosowana do wymogu sporządzania dwóch sprawozdań. 
W związku z tym przyjęto procentowy podział niektórych wydatków, 
tj. 70% wydatki na zadania gminy, a 30% na zadania powiatu. Przy-
jęte zasady podziału nie zostały opisane w polityce rachunkowości. 
Nie wskazano także na podstawie jakich danych przyjęto taki klucz 
podziału wydatków.

W Urzędzie Miasta Płocka badanie próby dowodów księgowych doku-
mentujących poniesione wydatki wykazało, że przyjęte w trybie robo-
czym rozwiązania dotyczące oznaczania wydatków finansowanych 
ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
nie były konsekwentnie stosowane. Spośród 33 badanych dowodów, 
wskazane przez pracowników jednostki, symbole wydatków umiesz-
czone były tylko na trzech dowodach.

W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej prowadzona ewidencja 
księgowa uniemożliwiała zidentyfikowanie wydatków finansowanych 
tylko z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Wydzielono wprawdzie 
w ewidencji wydatki na ochronę środowiska (oznaczając je symbolami 
GS i PS), ale w ten sposób księgowano wszystkie wydatki niezależnie 
od źródła finansowania. W związku z tym kwoty wydatków do sprawoz-
dań OŚ-4pi OŚ-4g ustalane były przy wykorzystaniu pozostałej doku-
mentacji pozostającej w dyspozycji jednostki.

Identyfikacja wydatków kwalifikowanych jako wydatki ze środków z opłat 
i kar za korzystanie ze środowiska przeprowadzana była, w jednostkach 
w których nie było w tym zakresie wydzielonej ewidencji, po zakończe-
niu danego roku budżetowego. Barierą wybierania takich wydatków był 
poziom osiągniętych dochodów z tytułu opłat i kar, o których mowa wyżej. 



WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI

91

Tym samym kierownicy jednostek w trakcie danego roku nie mieli infor-
macji jaką kwotą dysponują, a jaka pula środków została już wykorzystana.

Szczegółowym badaniem we wszystkich kontrolowanych jednostkach 
objęto próbę wydatków sfinansowanych z opłat i kar za korzystanie 
ze środowiska udokumentowaną 536 dowodami księgowymi na kwotę 
253 645,2 tys. zł.

W 26 jednostkach badane wydatki zostały zakwalifikowane do właściwych, 
ze względu na rodzaj i charakter danego wydatku, podziałek klasyfikacji 
budżetowej określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów 
oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Przykład

Tylko w Starostwie Powiatowym w Bełchatowie na podstawie ana-
lizy wydatków sfinansowanych w okresie objętym kontrolą, środkami 
pochodzącymi z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w łącznej kwo-
cie 264,6 tys.  zł, stwierdzono że zostały one zakwalifikowane nieprawi-
dłowo do § 6050 – Wydatki inwestycyjne. Poniesione wydatki dotyczyły 
zagospodarowania lub utworzenia terenów zieleni przy jednostkach 
organizacyjnych Powiatu, a kwota tych wydatków zwiększała wartość 
środków trwałych w przedmiotowych jednostkach. Natomiast zakres 
prac wykonanych z tych środków nie wskazywał na ich inwestycyjny 
charakter. Wykonywano bowiem prace porządkowe, trawniki, nasa-
dzenia roślin, przeprowadzono pielęgnację istniejących drzew i krze-
wów, a także zakupiono kilkadziesiąt ławek parkowych i kilka koszy 
na śmieci.

W dziewięciu kontrolowanych jednostkach (33,3%) nie stwierdzono błę-
dów (lub ich zakres był marginalny) w sporządzonych sprawozdaniach 
OŚ-4g lub sprawozdaniach OŚ-4p za poszczególne lata okresu objętego kon-
trolą. Dotyczyło to sprawozdań sporządzonych w Urzędzie Miasta w Koni-
nie, Legnicy, Jaworznie, Knurowie, Bieruniu; Urzędzie Gminy Bolesław 
i Mińsk Mazowiecki, Urzędzie Miasta i Gminy w Bogatyni oraz Starostwie 
Powiatowym w Zgorzelcu.

W dwóch Starostwach Powiatowych w Bełchatowie i Turku w sprawozda-
niach OŚ-4p za poszczególne lata od 2011 do 2016 r. prezentowano niewła-
ściwy stan środków. Nie wykazywano bowiem jako stanu początkowego 
w kolejnym roku sprawozdawczym, stanu końcowego niewykorzystanych 
środków z poprzedniego okresu sprawozdawczego. Było to niezgodne 
z objaśnieniami do sposobu wypełniania sprawozdania OŚ-4p z gospo-
darowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar śro-
dowiskowych – publikowanymi corocznie w rozporządzeniach Prezesa 
Rady Ministrów w sprawie określania wzorów formularzy sprawozdaw-
czych. W objaśnieniach tych wskazano obowiązek wykazywania stanu 
środków na początek okresu sprawozdawczego w wysokości równej sta-
nowi środków na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego. Poza 
tym nieuwzględnianie przez wymienione wyżej jednostki zasad wska-

Prawidłowość 
sporządzania sprawozdań 
statystycznych OŚ-4p/
OŚ-4g, tj. sprawozdań 
z gospodarowania 
dochodami budżetu 
powiatu/gminy 
pochodzącymi z opłat 
i kar środowiskowych 
przeznaczonymi na 
finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki 
wodnej
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zanych w objaśnieniach do sposobu wypełniania sprawozdań było kon-
sekwencją założenia, że niewykorzystane w danym roku budżetowym 
środki pochodzące z opłat i kar za korzystanie ze środowiska tracą swój 
„znaczony” charakter. Tym samym, w ocenie kierowników tych jednostek 
środki te nie muszą być w latach następnych wykorzystane na finansowanie 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Stanowisko to było podtrzymy-
wane w przedmiotowych jednostkach, pomimo że Najwyższa Izba Kontroli 
już w 2014 r. wyraziła stanowisko w kwestii nielegalności takich działań75. 

Przykład

W Starostwie Powiatowym w Bełchatowie nieuwzględnianie w sta-
nie początkowym salda środków pozostałych na koniec roku poprzed-
niego spowodowało m.in. wykazanie w sprawozdaniu OŚ-4p za 2013 r. 
ujemnego stanu środków na koniec roku („-3148,8 tys. zł”) w sytuacji 
gdy faktycznie stan środków na koniec 2013 r. wynosił 10 595,5 tys. zł.

W pięciu jednostkach (18,5%), tj. w Starostwie Powiatowym w Chrzanowie, 
Urzędzie Miasta w Dąbrowie Górniczej, Radomiu, Płocku oraz Kozienicach 
w sprawozdaniach nie wykazywano lub wykazywano w niewłaściwych 
kwotach wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną ze środków 
innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych, pomimo że takie wydatki 
ponoszono. W formularzach wskazanych wyżej sprawozdań wiersz na pre-
zentowanie danych w tym zakresie został przez ustawodawcę wyodręb-
niony.

Przykłady

W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Górniczej w sprawozdaniach 
OŚ-4p i OŚ-4g za poszczególne lata od 2014 do 2016 jako wydatki 
poniesione ze środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyka-
zywano wydatki finansowane ze środków własnych tego miasta na pra-
wach powiatu, innych niż środki ww. z opłat i kar. W związku z tym 
dane wykazane w tych sprawozdaniach były nierzetelne. Zawyżano 
bowiem w nich kwoty wydatków finansowanych ze środków pocho-
dzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, w konsekwencji nie-
właściwie obliczano stan środków na koniec roku oraz kwoty wydat-
ków w pozycji „Wydatki na ochronę środowiska i gospodarkę wodną 
ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środowiskowych”. 

W sporządzanych w Urzędzie Miejskim w Radomiu sprawozdaniach 
OŚ-4p i OŚ-4g za poszczególne lata okresu 2014–2016 wykazywano 
wydatki ogółem ze środków z tytułu opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska wyższe niż pula środków dostępnych w danym roku. Prowa-
dziło to do wykazywania kilkumilionowego ujemnego stanu środków 
na koniec okresu sprawozdawczego. Stanowiło to konsekwencję poda-
wania w tych sprawozdaniach w części dotyczącej rozliczenia środków 
z opłat i kar środowiskowych kwot wydatków, których źródłem finan-

75  Stanowisko zawarte w Informacji o wynikach kontroli „Wykonywanie przez starostów 
obowiązków wynikających z ustawy – Prawo ochrony środowiska.
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sowania były środki inne niż te pochodzące z opłat i kar środowisko-
wych. Zgodnie z układem sprawozdania część wydatków przewyższa-
jąca pulę dostępnych w danym roku środków z opłat i kar powinna być 
wykazana w rubryce oznaczonej jako „Wydatki na ochronę środowiska 
i gospodarkę wodną ze środków innych niż wpływy z opłat i kar środo-
wiskowych”. Nieprawidłowości stwierdzone w sprawozdaniach sporzą-
dzanych przez tę jednostkę oznaczają, że nie został zrealizowany wnio-
sek pokontrolny NIK, sformułowany po kontroli pn. „Ochrona powietrza 
przed zanieczyszczeniami”. Wniosek dotyczył zapewnienia rzetelnego 
sporządzania sprawozdań OŚ-4g.

W Urzędzie Miasta Płocka wykazywane, w sprawozdaniach OŚ-4p i OŚ-4p 
za poszczególne lata okresu objętego kontrolą, dane dotyczące wydatków 
nie były zgodne z danymi ustalonymi na podstawie ewidencji księgowej. 
Stwierdzono, że kwoty wydatków w sprawozdaniach zdeterminowane były 
wielkością uzyskanych wpływów w podziale na dochody gminy i dochody 
powiatu. Do tej puli dostępnych środków przypisywano kwoty wydatków, 
które nie były zgodne z ustalonymi na podstawie ewidencji księgowej kwo-
tami w podziale na wydatki powiatu i gminy.

W pięciu jednostkach (Starostwach Powiatowych w Poznaniu, w Tarnowie, 
w Kozienicach i w Bieruniu (powiat bieruńsko-lędziński) oraz w Urzędzie 
Gminy w Kleszczowie) dane w zakresie wydatków wykazano w niewłaści-
wych rubrykach sprawozdań. 

Również w sprawozdaniach sporządzonych w okresie objętym kontrolą 
w Urzędach Gmin Suchy Las, Przykona, Zabierzów; Urzędzie Miasta Tar-
nowa, w Urzędzie Miejskim w Głogowie oraz w Starostwie Powiatowym 
w Głogowie wystąpiły nieprawidłowości w zakresie danych dotyczących 
dochodów i wydatków (kwoty błędów od kilkuset złotych do ponad miliona 
– w sprawozdaniu Miasta Głogów). Dane w sprawozdaniach były albo 
zawyżone albo zaniżone w stosunku do wartości ustalonych z wykorzysta-
niem ewidencji księgowej. 

Infografika nr 13 
Prawidłowość sporządzania sprawozdań statystycznych OŚ-4p i OŚ-4g

Źródło: Opracowanie własne NIK na podstawie wyników kontroli.
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W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami w pięciu jednostkach 
jeszcze w trakcie kontroli skorygowano błędnie sporządzone sprawozda-
nia. I tak skorygowano sprawozdania: OŚ-4g Gminy Suchy Las za 2016 r.; 
OŚ-4g Miasta Głogów za poszczególne lata od 2011 do 2016; OŚ-4g i OŚ-4p 
Miasta Dąbrowa Górnicza (miasto na prawach powiatu) za poszczególne 
lata od 2014 do 2016 r.; OŚ-4g i OŚ-4p Miasta Płock (miasto na prawach 
powiatu) za 2013 r. (sprawozdań za poszczególne lata od 2014 do 2016 
nie skorygowano); OŚ-4g Gminy Kleszczów za poszczególne lata od 2014 
do 2016.

W pięciu jednostkach (Starostwie Powiatowym w Turku, w Zgorzelcu; 
Urzędzie Miejskim w Głogowie i w Dąbrowie Górniczej oraz w Urzędzie 
Gminy Mińsk Mazowiecki) wystąpiły w okresie objętym kontrolą przy-
padki kilkudniowego opóźnienia w przesłaniu sprawozdań do właściwych 
odbiorców, w stosunku do terminów określonych rozporządzeniach Rady 
Ministrów w sprawie programu badań statystyki publicznej (…). Natomiast 
załączniki nr 1 do sprawozdań OŚ-4p i OŚ-4g, tj. formularze wg których 
jednostki obliczają nadwyżkę dochodów budżetu powiatu/gminy pocho-
dzących z opłat i kar środowiskowych podlegającej przekazaniu na rzecz 
wfośigw, zostały przesłane:

 − przez Starostwo Powiatowe w Turku za 2016 r. – 44 dni po terminie 
wskazanym w ww. rozporządzeniu za 2016 r.;

 − przez Urząd Miejski w Głogowie za 2014 r., 2015 r. i 2016 r. – dopiero 
w trakcie kontroli NIK (tj. w grudniu 2017 r.).

Jakkolwiek w jednostkach tych nie wystąpiła za wskazane wyżej lata nad-
wyżka dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska, to infor-
macja o tym (właśnie w formie wypełnionego załącznika nr 1 do sprawoz-
dań OŚ-4p/OŚ-4g) zgodnie z instrukcją zamieszczoną w przedmiotowym 
formularzu, powinna zostać przesłana do właściwego terytorialnie wfośigw 
oraz do wiadomości właściwego terytorialnie urzędu marszałkowskiego.

Należy zwrócić uwagę, że zgodnie z art. 56 ust. 1 ustawy z dnia 29 czerwca 
1995 r. o statystyce publicznej76, kto wbrew obowiązkowi przekazuje dane 
niezgodne ze stanem faktycznym podlega grzywnie, karze ograniczenia 
wolności albo pozbawienia wolności do lat 2. W przypadku mniejszej wagi 
sprawca podlega grzywnie (art. 56 ust. 2 ustawy).

Karze grzywny podlega także ten, kto wbrew obowiązkowi przekazuje 
dane statystyczne po upływie oznaczonego terminu (art. 58 ustawy o sta-
tystyce publicznej).

Wyniki kontroli wykazały, że w ponad 60% jednostek objętych kon-
trolą sprawozdania sporządzane były nierzetelnie. Obarczone błędami 
– i to w wielu przypadkach istotnymi – sprawozdania nie dostarczały 
na potrzeby statystyki publicznej wiarygodnych danych. Tym samym 
ich wartość informacyjna była znikoma. Należy podkreślić, że wiary-
godność danych statystycznych ma istotne znaczenie, bowiem są one 
wykorzystywane do analizowania i prognozowania m.in. różnych proce-

76  Dz. U. z 2018 r. poz. 997, ze zm.
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sów gospodarczych. Dlatego też ustawodawca dokonał penalizacji czynu 
polegającego na przekazywaniu danych niezgodnych ze stanem faktycz-
nym. 

W ocenie NIK większość kontrolowanych podmiotów nie działała z nale-
żytą starannością by zapewnić właściwą jakość sporządzanym sprawoz-
daniom z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi 
z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej. Zdecydowanie nie sprzyjało temu pro-
wadzenie ewidencji księgowej bez wydzielenia analitycznego wydatków 
finansowanych z tych środków. Najistotniejsze nieprawidłowości wystąpiły 
właśnie w jednostkach, które nie zapewniły stosownej ewidencji księgowej  
(m.in. Starostwo Powiatowe w Bełchatowie, Urząd Miejski w Radomiu, 
Urząd Miasta Płocka). W niewielu jednostkach sprawozdania były spo-
rządzane przez służby finansowo-księgowe. Najczęściej sporządzano je w 
komórkach organizacyjnych właściwych merytorycznie dla obszaru zwią-
zanego z ochroną środowiska i gospodarką wodną, ale nie zawsze przy-
gotowanych do rozstrzygania w sprawach finansowych. Chociaż należy 
przyznać, że w jednej z kontrolowanych jednostek pracownik komórki 
organizacyjnej wykonującej zadania związane z ochroną środowiska zwró-
cił głównemu księgowemu (skarbnikowi) uwagę, że „zerowanie” stanu 
środków na początek roku w sprawozdaniu jest działaniem nieprawidło-
wym. Niestety uwaga ta nie była wzięta pod uwagę przez osobę ponoszącą 
odpowiedzialność m.in. za prowadzenie rachunkowości jednostki i wyko-
nywanie dyspozycji środkami pieniężnymi.

Nie bez znaczenia jest fakt, że sporządzenie korekt sprawozdań – czasami 
po kilku latach – przez wymienione wyżej jednostki dla danych wykorzysty-
wanych na potrzeby statystyki publicznej nie miało już żadnego znaczenia. 
Dane te są wykorzystywane bowiem w ramach programu badań statystyki 
publicznej na dany rok. 

Niepokojący, w ocenie NIK, jest także brak reakcji podmiotów, do których 
trafiają sprawozdania jednostkowe, w szczególności urzędów marszałkow-
skich. To w tych jednostkach najlepiej widać różne nieścisłości wykazane 
w sprawozdaniach, przynajmniej te, które wynikają z opisu sposobu ich 
sporządzania m.in. wykazywanie stanu środków na koniec roku jako warto-
ści ujemnej, podawanie stanu środków na początek roku w kwotach innych 
niż stan środków na koniec roku. Natomiast jak ustalono w toku kontroli 
odbiorcy tych sprawozdań nie zgłaszali żadnych uwag, pomimo że spra-
wozdania nie były sporządzone zgodnie z objaśnieniami do sposobu ich 
wypełniania.
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6.1. Metodyka kontroli i informacje dodatkowe
Ocena prawidłowości finansowania ochrony środowiska i gospodarki wod-
nej przez gminy i powiaty

Ocena działań podejmowanych w celu:

 − ustalenia i stosowania zasad finansowania ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej;

 − zapewnienia finansowania zadań związanych z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną;

 − wydatkowania środków na zadania związane z ochroną środowiska 
i gospodarką wodną, w tym środków z opłat i kar za korzystanie ze śro-
dowiska, w sposób legalny, gospodarny i efektywny;

 − prawidłowego ewidencjonowania w księgach rachunkowych dochodów 
pochodzących z opłat i kar środowiskowych oraz wydatków na zada-
nia z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, a także sporzą-
dzania sprawozdawczości statystycznej w zakresie gospodarowania 
dochodami pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych.

Kontrola została przeprowadzona w 27 jednostkach, z tego w:

 − dziewięciu starostwach powiatowych;

 − siedmiu miastach na prawach powiatu;

 − czterech urzędach miejskich;

 − jednym urzędzie miasta i gminy;

 − sześciu urzędach gmin.

Wyboru gmin i powiatów dokonano w sposób celowy, na podstawie 
danych uzyskanych z urzędów marszałkowskich w zakresie wysoko-
ści w poszczególnych jednostkach samorządu terytorialnego: wpły-
wów z tytułu kar i opłat środowiskowych; wydatków na cele związane 
z ochroną środowiska i gospodarką wodną; nadwyżek, o których mowa 
w art. 404 ust.1 ustawy POŚ.

W powiatach i gminach kontrola została przeprowadzona na podstawie 
art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli77, 
zwanej dalej „ustawą o NIK”, z uwzględnieniem kryteriów określonych 
w art. 5 ust. 2 ustawy, tj. pod względem legalności, gospodarności i rzetel-
ności.

Kontrolę rozpoczęto w dniu 7 września 2017 r. a zakończono w dniu 
15 stycznia 2018 r.

Kontrola objęła okres od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia zakończenia 
kontroli, tj. do 15 stycznia 2018 r., a w przypadku zagadnień związanych 
z wysokością finansowania ochrony środowiska i gospodarki wodnej, kon-
trolą został objęty również okres od dnia 1 stycznia 2010 r.

77  Dz. U. z 2017 r. poz. 524, ze zm.
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W trakcie kontroli, w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f ustawy o NIK, otrzy-
mano informację od Ministra Środowiska w zakresie sposobu obliczania 
nadwyżki dochodów, o której mowa w art. 404 ust. 1 ustawy POŚ oraz prze-
słanek jakie zadecydowały o dokonaniu w marcu 2015 r. zmiany rozporzą-
dzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. w sprawie określenia 
wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich wypeł-
niania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych stosowanych 
w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań statystycznych 
statystyki publicznej na rok 2014. Poza tym w trybie art. 29 ust. 1 pkt 2 lit. f 
ustawy o NIK otrzymano dwie informację od Przewodniczących Rad Mia-
sta oraz od Marszałka Województwa i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska.

Kwota 75 911,1 tys.  zł stanowiąca łączną wartość m.in. wydatków ponie-
sionych w następstwie działań niezgodnych z prawem, środków wydatko-
wanych z naruszeniem prawa.

Kierownicy dziewięciu skontrolowanych jednostek78 wnieśli zastrzeże-
nia do ocen i wniosków sformułowanych w wystąpieniach pokontrolnych. 
Dotyczyły one m.in.:

1. sfinansowania ze środków pochodzących z opłat i kar za korzysta-
nie ze środowiska, wydatków, które nie mieściły się w katalogu zadań 
wymienionych w art. 403 ust. 1 i ust. 2 ustawy POŚ;

2. nieustalenia w polityce rachunkowości sposobu prowadzenia ewidencji 
księgowej w sposób umożliwiający identyfikację wydatków finansowa-
nych ze środków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowi-
ska;

3. niezapewnienia funkcjonowania skutecznej i efektywnej kontroli 
zarządczej w obszarze związanym z finansowaniem ochrony środowi-
ska i gospodarki wodnej;

4. wykorzystania niewydatkowanych środków pochodzących z opłat i kar 
za korzystanie ze środowiska w danym roku budżetowym na zada-
nia inne niż ochrona środowiska i gospodarka wodna w latach następ-
nych oraz wykazywania w sprawozdaniach OŚ-4p niewłaściwego stanu 
początkowego ww. środków;

5. udzielania niezgodnie z art. 403 ust. 4 ustawy POŚ dotacji celowych 
na zadania nieinwestycyjne.

Spośród 29 zgłoszonych zastrzeżeń uchwałami Zespołów Orzekających 
Komisji Rozstrzygającej w Najwyższej Izbie Kontroli cztery zastrzeżenia 
zostały uwzględnione w całości, osiem uwzględniono w części, a 17 odda-
lono.

Ustalenia kontroli stanowiły podstawę do sformułowania w wystąpieniach 
pokontrolnych 92 wniosków, dotyczących głównie:

78  Starostwo Powiatowe w Poznaniu, Starostwo Powiatowe w Turku, Starostwo Powiatowe 
w Bieruniu (powiat bieruńsko-lędziński), Urząd Miasta Knurów, Urząd Gminy Bolesław, Urząd 
Miasta Tarnów, Urząd Miejski w Kozienicach, Urząd Miejski w Radomiu, Starostwo Powiatowe 
w Bełchatowie.

Działania na podstawie 
art. 29 ustawy o NIK 

Finansowe  
rezultaty kontroli

Zastrzeżenia  
do wystąpień 
pokontrolnych

Wnioski pokontrolne 
i stan ich realizacji
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1. wyeliminowania przypadków wydatkowania środków pochodzących 
z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na finansowanie innych zadań 
niż określone w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska;

2. ustalenia procedur kontroli zarządczej, w tym mechanizmów kontroli 
zapewniających adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą 
w obszarze związanym z finansowaniem ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej;

3. ustalenia w polityce rachunkowości zasad prowadzenia ewidencji księ-
gowej wydatków ze środków opłat i kar za korzystanie ze środowiska 
w sposób umożliwiający identyfikację źródeł finansowania tych wydat-
ków w księgach rachunkowych oraz zapewniający sporządzenie spra-
wozdań w tym zakresie na podstawie ewidencji księgowej;

4. kwalifikowania zadań finansowanych środkami z opłat i kar za korzy-
stanie ze środowiska do właściwych kategorii zadań, o których mowa 
w art. 400a ust. 1 w związku z art. 403 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska;

5. udzielania na podstawie art. 403 ust. 4 ustawy POŚ dotacji celowych 
wyłącznie na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji;

6. wykazywania w sprawozdaniach OŚ-4p, jako stanu początkowego 
z kolejnym okresie sprawozdawczym, stanu końcowego niewykorzysta-
nych środków z poprzedniego okresu sprawozdawczego oraz wydatko-
wanie tych środków na zadania związane z ochroną środowiska; 

7. podjęcia działań w celu zapewnienia prawidłowego i rzetelnego spo-
rządzania oraz terminowego przekazywania sprawozdań statystycznych 
OŚ-4g i OŚ-4p.

Kierownicy 26 skontrolowanych jednostek poinformowali o podjętych 
działaniach w celu realizacji wniosków pokontrolnych. Stosownie do tych 
informacji dotychczas zrealizowano 26 wniosków, 63 wnioski pozostają 
w trakcie realizacji, a trzech wniosków nie zrealizowano. Podjęto działania 
obejmujące m.in.:

1. zapewnienie wydatkowania w kolejnych latach sprawozdawczych środ-
ków pochodzących z opłat i kar za korzystanie ze środowiska wyłącznie 
na zadania wymienione w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy POŚ;

2. ustalenie w polityce rachunkowości zasad prowadzenia ewidencji księ-
gowej dochodów i wydatków uzyskiwanych z opłat i kar środowisko-
wych w szczególności pozwalającej na sporządzenie sprawozdań OŚ-4p 
oraz ewidencjonowanie wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę 
wodną w szczególności pozwalającej na identyfikację źródeł finansowa-
nia tych wydatków;

3. ustalenie procedur kontroli zarządczej, w tym mechanizmów kontroli 
zapewniających adekwatną, skuteczną i efektywną kontrolę zarządczą 
w obszarze związanym z finansowaniem ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej;
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4. przekazywanie do właściwych adresatów sprawozdań OŚ-4p oraz 
załączników nr 1 w terminach określonych w kolejnych rozporzą-
dzeniach Rady Ministrów w sprawie badań statystycznych statystyki 
publicznej; 

5. zapewnienie udzielenia dotacji celowej w trybie art. 403 ust. 4 POŚ 
wyłącznie na finansowanie kosztów zadań o charakterze inwestycyjnym.

Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

1.

Departament 
Środowiska

Starostwo 
Powiatowe 

w Kozienicach
Janusz Stąpor

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

2.
Urząd Gminy  

Mińsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

3. Urząd Miasta Płocka Andrzej Nowakowski
Pozytywna mimo 

stwierdzonych 
nieprawidłowości

4.
Urząd Miejski 

w Radomiu

Andrzej Kosztowniak  
(do 9 grudnia 2014 r.); 
Radosław Witkowski   
(od 9 grudnia 2014 r.) 

Opisowa

5.
Urząd Miejski 
w Kozienicach

Tomasz Śmietanka
Pozytywna mimo 

stwierdzonych 
nieprawidłowości

6.
Urząd Gminy 

w Kleszczowie
Sławomir Chojnowski

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

7.
Starostwo 
Powiatowe 

w Bełchatowie

Szczepan Chrzęst   
(do 5 grudnia 2014 r.); 

Waldemar Wyczachowski 
(od 5 grudnia 2014 r.)

Negatywna

8.

Delegatura NIK 
w Katowicach

Urząd Miejski 
w Jaworznie

Paweł Silbert
Pozytywna mimo 

stwierdzonych 
nieprawidłowości

9.
Urząd Miasta 

Knurów
Adam Rams Negatywna

10.
Urząd Miejski 
w Dąbrowie 

Górniczej
Zbigniew Podraza

Pozytywnie mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

11.

Starostwo 
Powiatowe 
w Bieruniu 

(powiat bieruńsko- 
-lędziński)

Bernard Bednorz
Pozytywna mimo 

stwierdzonych 
nieprawidłowości

12.
Urząd Miejski   

w Bieruniu
Krystian Grzesica

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

Wykaz jednostek 
kontrolowanych
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Lp.

Jednostka 
organizacyjna NIK 
przeprowadzająca 

kontrolę

Nazwa jednostki 
kontrolowanej

Imię i nazwisko 
kierownika jednostki 

kontrolowanej

Ocena 
kontrolowanej 

działalności

13.

Delegatura NIK   
we Wrocławiu

Starostwo 
Powiatowe   

w Zgorzelcu

Artur Bieliński,  
a od 11 marca 2016 r. 

Urszula Ciupak

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

14.
Urząd Miasta 

Legnica
Tadeusz Krzakowski

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

15.
Urząd Miasta 

i Gminy w Bogatyni
Andrzej Grzmielewicz

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

16.
Delegatura NIK 

w Łodzi

Urząd Miejski   
w Głogowie

Jan Kazimierz Zubowski, 
a od 8 grudnia 2014 r. 

Rafael Ryszard 
Rokaszewicz

Opisowa

17.
Starostwo 
Powiatowe 
w Głogowie

Jarosław Dudkowiak
Pozytywna mimo 

stwierdzonych 
nieprawidłowości

18.

Delegatura NIK   
w Krakowie

Starostwo 
Powiatowe   
w Tarnowie

Roman Łucarz
Pozytywna mimo 

stwierdzonych 
nieprawidłowości

19.
Urząd Gminy 

Zabierzów
Elżbieta Burtan

Pozytywnie mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

20.
Urząd Miasta 

Tarnowa
Roman Ciepiela Opisowa

21.
Starostwo 
Powiatowe   

w Chrzanowie
Janusz Szczęśniak

Pozytywnie mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

22.
Urząd Gminy 

Bolesław
Krzysztof Dudziński Opisowa

23.

Delegatura NIK   
w Poznaniu

Urząd Gminy 
Przykona

Mirosław Broniszewski Pozytywna

24.
Urząd Miejski   

w Koninie
Józef Nowicki

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

25.
Urząd Gminy  

Suchy Las
Grzegorz Wojtera

Pozytywna mimo 
stwierdzonych 

nieprawidłowości

26.
Starostwo 

Powiatowe  w Turku
Mariusz Krzysztof Seńko Opisowa

27.
Starostwo 
Powiatowe   
w Poznaniu

Jan Grabkowski Opisowa
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6.2.  Analiza stanu prawnego i uwarunkowań organizacyjno- 
-ekonomicznych

Ochrona środowiska zajmuje bardzo ważną pozycję w polityce państwa, 
co potwierdza zapis w art. 74 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej79 z dnia 
2 kwietnia 1997 r., który stanowi, że ochrona środowiska jest obowiązkiem 
władz publicznych i władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bez-
pieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Istotna 
rola w ochronie środowiska przypada władzy lokalnej. Punktem wyjścia 
jest określony w art. 17 ustawy – Prawo ochrony środowiska, obowiązek 
sporządzania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska przez organy wykonawcze województwa, powiatu i gminy 
w celu realizacji polityki ochrony środowiska, uwzględniając cele zawarte 
w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa 
w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki roz-
woju80. Ochrona środowiska i przyrody należy do  zadań własnych gminy, 
zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym81 jak również  należy do zadań powiatu w świetle art. 4 ust. 1 
pkt 13 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym82.

Organami ochrony środowiska, zgodnie z art. 376 ustawy – Prawo ochrony 
środowiska, są wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, sejmik woje-
wództwa, marszałek województwa, wojewoda, minister właściwy do spraw 
środowiska, Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, regionalny dyrek-
tor ochrony środowiska natomiast organy inspekcji ochrony środowiska83 
wykonują zadanie w zakresie ochrony środowiska, jeżeli ustawa tak sta-
nowi – art. 377 ustawy POŚ. 

Podstawowymi środkami finansowo-prawnymi ochrony środowiska 
są opłaty za korzystanie ze środowiska, administracyjne kary pieniężne 
oraz zróżnicowane stawki podatków i innych danin publicznych służące 
celom ochrony środowiska – art. 272 ustawy POŚ. Do ponoszenia opłat 
za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych 
są zobowiązane podmioty korzystające ze środowiska – art. 275 ustawy 
POŚ. Zgodnie z definicją zawartą w art. 3 pkt 20 ustawy POŚ podmiotem 
korzystającym ze środowiska jest przedsiębiorca oraz osoby prowadzące 
działalność wytwórczą  w rolnictwie w zakresie upraw rolnych, chowu 
lub hodowli zwierząt, ogrodnictwa, warzywnictwa, leśnictwa i rybactwa 
śródlądowego, jednostka organizacyjna niebędąca przedsiębiorcą oraz 
osoba fizyczna niebędąca podmiotem, o którym mowa wyżej, a korzysta-
jąca ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie ze środowiska wymaga 
pozwolenia. Na podstawie art. 273 ustawy POŚ84 opłata za korzystanie 
ze środowiska jest ponoszona za:

79  Nr 78 poz. 483, ze zm.
80  Dz. U. z 2017 r. poz. 1376, ze zm.
81  Dz. U z 2018 r. poz.994, ze zm. 
82  Dz. U z 2018 r. poz. 995, ze zm.
83  Działające na podstawie ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska – Dz. U. 

z 2016 r. poz. 1688, ze zm.
84  Stan prawny obowiązujący do dnia 31 grudnia 2017 r. zmieniony przez art. 493 ustawy z dnia 

20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. U. z 2017 r. poz. 1566, ze zm.).

Ochrona środowiska 
jako obowiązek władz 
publicznych

Organy ochrony 
środowiska i środki  
na finansowanie ochrony 
środowiska
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 − wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza;

 − przydzielone uprawnienia do emisji na zasadach określonych w usta-
wie z dnia 12 czerwca 2015 r. o systemie handlu uprawnieniami do emi-
sji gazów cieplarnianych85; 

 − wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 

 − pobór wód;

 − składowanie odpadów.

Administracyjna kara pieniężna jest ponoszona za przekroczenie lub 
naruszenie warunków korzystania ze środowiska, ustalonych decyzją  
w  ww. zakresie, a także w zakresie magazynowania odpadów i emitowania 
hałasu do środowiska (art. 273 ust. 2 ustawy).

Odrębne przypadki i zasady ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska 
oraz administracyjnych kar pieniężnych określone są również w  ustawie 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody86 i ustawie  z dnia 9 czerwca 
2011 r. Prawo geologiczne i górnicze87 oraz innych ustawach (w tym  
m.in. w ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
oraz ustawie z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne). Do ponoszenia opłat 
za korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych zobo-
wiązane są podmioty korzystające ze środowiska, z wyjątkiem osób fizycz-
nych niebędących przedsiębiorcami, gdyż ponoszą oni opłaty za korzysta-
nie ze środowiska w zakresie, w jakim korzystanie wymaga pozwolenia 
na wprowadzenie substancji lub energii do środowiska oraz pozwolenia 
wodnoprawnego na pobór wód. W świetle art. 276 ustawy POŚ podwyż-
szoną opłatę za korzystanie ze środowiska ponosi podmiot korzystający 
ze środowiska bez wymaganego pozwolenia lub innej decyzji. W razie 
korzystania ze środowiska z przekroczeniem lub naruszeniem warunków 
określonych w pozwoleniu lub innej decyzji podmiot korzystający ze śro-
dowiska ponosi oprócz opłaty, administracyjną karę pieniężną. Reasumując 
opłaty za korzystanie ze środowiska związane są z pozwoleniem lub inną 
decyzją, którą podmiot korzystający ze środowiska musi otrzymać od wła-
ściwego organu, aby korzystać ze środowiska. Opłaty te są więc pobierane 
za dopuszczone przez prawo i określone w drodze decyzji pozwolenie 
na korzystanie ze środowiska. Brak takiego pozwolenia lub innej decy-
zji powoduje konieczność ponoszenia opłaty podwyższonej w stosunku 
do opłaty zwykłej. Tymczasem korzystanie ze środowiska z przekrocze-
niem lub naruszeniem warunków określonych w pozwoleniu lub innej 
decyzji powoduje, że podmiot korzystający ze środowiska ponosi (oprócz 
opłaty zwykłej) administracyjną karę pieniężną.

Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią przychody Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz dochody budżetów powia-
tów i budżetów gmin – art. 277 ust. 4 ustawy POŚ. Zgodnie z art. 402 ust. 1 

85  Dz. U. z 2018 r. poz. 1201, ze zm.
86  Dz. U. z 2018 poz. 142,  ze zm.
87  Dz. U. z 2017 r. 2126, ze zm.
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ustawy POŚ zarząd województwa oraz wojewódzki inspektor ochrony śro-
dowiska prowadzą wyodrębnione rachunki bankowe w celu gromadzenia 
i redystrybucji wpływów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska oraz 
administracyjnych kar pieniężnych. Wpływy te, powiększone o przychody 
z oprocentowania środków na rachunkach bankowych, są przekazywane 
na rachunki bankowe Narodowego Funduszu, wojewódzkich funduszy 
oraz rachunki budżetów powiatów i budżetów gmin, w terminie do końca 
następnego miesiąca po ich wpływie na wyodrębnione rachunki bankowe 
zarządu województwa i wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska. 
W razie nieterminowego przekazywania ww. wpływów, są one przekazy-
wane wraz z odsetkami za zwłokę określonymi w przepisach ustawy z dnia 
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa88 – art. 402 ust. 3 ustawy POŚ. 
Wpływy z tytułu opłat i kar stanowią w 20% dochód budżetu gminy,  
a w 10% dochód budżetu powiatu. Z tym, że wpływy te przed dokonaniem 
podziału ulegają zmniejszeniu i tak:  

 − wpływy z tytułu opłat za wprowadzanie do powietrza dwutlen-
ku siarki (SO2) i tlenków azotu (NOx) przed dokonaniem podziału, 
pomniejsza się o kwotę stanowiącą 7,5% tych wpływów, która sta-
nowi przychód Narodowego Funduszu, zarząd województwa przeka-
zuje tę kwotę pomniejszenia na rachunek bankowy Narodowego Fun-
duszu (ust. 4a i 4b);

 − wpływy z tytułu opłat za usunięcie drzewa lub krzewu oraz kar, 
o których mowa w art. 88 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody, stano-
wią w całości dochód budżetu gminy, z wyjątkiem wpływów z tytu-
łu opłat i kar nakładanych przez starostę, które stanowią w całości 
dochód budżetu powiatu, oraz wpływów z tytułu opłat i kar nakłada-
nych przez marszałka województwa, które stanowią w 35% przychód 
Narodowego Funduszu i w 65% – wojewódzkiego funduszu (ust. 5);

 − wpływy z tytułu opłat i kar za składowanie i magazynowanie odpa-
dów stanowią w 50% dochód budżetu gminy, a w 10% dochód budżetu 
powiatu, na których obszarze są składowane odpady. Jeżeli składowi-
sko odpadów jest zlokalizowane na obszarze więcej niż jednego powia-
tu lub więcej niż jednej gminy, dochód podlega podziałowi proporcjo-
nalnie do powierzchni zajmowanych przez składowisko na obszarze 
tych powiatów i gmin (ust. 6).

W związku z powyższym gmina zobowiązana jest do finansowania ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 
pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21–25, 29, 31, 32 38–42, o którym stanowi art. 403 
ust. 2 ustawy POŚ w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów z tytułu 
opłat i kar, stanowiących dochody budżetów gmin, pomniejszona o nad-
wyżkę z tytułu tych dochodów przekazywana do wojewódzkich funduszy.

Do zadań powiatów należy finansowanie ochrony środowiska i gospo-
darki wodnej w zakresie określonym w art. 400a ust. 1 pkt 2, 5 ,8, 9, 15, 16, 
18, 21–25, 29, 31, 32, 38–42. Zakres zdań  powiatów i gmin jest tożsamy, 
z tym że powiat ma przypisane dodatkowe zadanie określone w art. 400a 

88  Dz. U. z 2018 r. poz. 800, ze zm.

Katalog zadań możliwych 
do finansowania  
przez powiaty/gminy  
ze środków 
pochodzących z opłat  
i kar za korzystanie  
ze środowiska i zasady 
ich finansowania
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ust. 1 pkt 18, tj. prowadzenie obserwacji terenów zagrożonych ruchami 
masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy, finansowa-
nie tych zadań następuje w wysokości nie mniejszej niż kwota wpływów 
z tytułu opłat i kar, stanowiących dochody budżetów powiatów, pomniej-
szona o nadwyżkę z tytułu tych dochodów przekazywaną do wojewódzkich 
funduszy. (art. 403 ust. 1 ustawy POŚ).

Zgodnie z art. 404 ust. 1 ustawy POŚ nadwyżka powstaje wówczas, gdy 
dochody gmin lub powiatów z tytułu opłat i kar są większe niż 10-krotność 
średniej krajowej dochodów z roku poprzedniego przypadających na jed-
nego mieszkańca, liczonej odpowiednio dla gmin i powiatów. Nadwyżkę 
tę gminy i powiaty zobowiązane są przekazać do właściwego wojewódz-
kiego funduszu, w terminie, wskazanym w ust. 3 ww. przepisu, tj. do dnia 
15 sierpnia roku następującego po roku, w którym nastąpiła nadwyżka. 
W przypadku kwot niewpłaconych w tym terminie nalicza się odsetki 
w wysokości ustalonej dla zaległości podatkowych – ust. 4. 

Wskazać w tym miejscu należy, że stosownie do art. 403 ust. 4 powołanej 
ustawy, finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej,  może pole-
gać na udzielaniu dotacji celowej w rozumieniu przepisów ufp z budżetu 
gminy lub budżetu powiatu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów 
inwestycji:

 − podmiotów niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w szcze-
gólności:

 � osób fizycznych,
 � wspólnot mieszkaniowych,
 � osób prawnych,
 � przedsiębiorców;

 − jednostek sektora finansów publicznych będących gminnymi lub 
powiatowymi osobami prawnymi.

Zasady udzielania dotacji celowej, obejmujące w szczególności kryteria 
wyboru inwestycji do finansowania lub dofinansowania oraz tryb postę-
powania w sprawie udzielania dotacji i sposób jej rozliczania określa 
odpowiednio rada gminy albo rada powiatu w drodze uchwały (art. 403 
ust. 5 ww. ustawy). Udzielenie dotacji celowej następuje na podstawie 
umowy zawartej przez gminę lub powiat z ww. podmiotami a jeśli dota-
cja będzie stanowiła pomoc publiczną lub de minimis jej udzielenie nastąpi 
po uwzględnieniu warunków dopuszczalności tej pomocy zgodnie z prze-
pisami Unii Europejskiej89 (art. 403 ust. 6).

Zgodnie z art. 250 ufp ww. umowa o dotację określa w szczególności:

 − wysokość dotacji, cel lub opis zakresu rzeczowego zadania, na którego 
realizację są przekazywane środki dotacji;

89  Uregulowania zawarte są rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. 
w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UE do pomocy de minimis 
(Dz. Urz. UE L 352 z 24.12.2013, s. 1), które weszło w życie 1 stycznia 2014 r., zastępując 
wcześniejsze rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 z 15 grudnia 2006 r. (Dz. Urz. UE L 
379 z 28.12.2006, s. 5). Zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgłoszeniu nie podlega pomoc 
publiczna w wysokości nieprzekraczającej 200 tys.  euro w ciągu trzech lat.
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 − termin wykorzystania dotacji, nie dłuższy niż do dnia 31 grudnia dane-
go roku budżetowego;

 − termin i sposób rozliczenia udzielonej dotacji oraz termin zwrotu nie-
wykorzystanej części dotacji celowej, z tym że termin ten nie może 
być dłuższy niż terminy zwrotu określone w dziale V ufp. W przypad-
ku gdy dotacja nie zostanie wykorzystana w całości wówczas w czę-
ści niewykorzystanej podlega ona zwrotowi, do budżetu tej jednost-
ki. Art. 251ufp określa zasady zwrotu dotacji udzielonych z budżetu 
jednostek samorządu terytorialnego w sytuacji ich niewykorzystania 
w określonym terminie. Zgodnie z zasadą roczności dotacje udzielone 
z budżetu powinny zostać wykorzystane do końca roku budżetowego, 
w przeciwnym razie podlegają zwrotowi. Terminy zwrotu dotacji okre-
ślone są w  ust. 1-3 w następujący sposób:

 � do dnia 31 stycznia – podstawowy termin zwrotu;
 � w terminie 15 dni od dnia określonego w uchwale w sprawie usta-

lenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budże-
towego, podjętej na podstawie art. 263 ust. 2;

 � w terminie 15 dni po upływie terminu wykorzystania dotacji  
w przypadku, gdy termin wykorzystania dotacji jest krótszy niż 
rok budżetowy.

Na podstawie art. 10 ustawy o rachunkowości to kierownik jednostki 
jest zobowiązany do ustalenia i aktualizowania dokumentacji opisującej 
w języku polskim przyjęte przez jednostkę zasady (politykę) rachunko-
wości, a w szczególności dotyczące określenia roku obrotowego i wcho-
dzących w jego skład okresów sprawozdawczych; metod wyceny aktywów 
i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego; sposobu prowadzenia ksiąg 
rachunkowych, w tym co najmniej:

 − zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, 
przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg 
pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

 − wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych 
przy użyciu komputera – wykazu zbiorów danych tworzących księgi 
rachunkowe na informatycznych nośnikach danych z określeniem ich 
struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości 
ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych,

 − opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg 
rachunkowych przy użyciu komputera – opisu systemu informatyczne-
go, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależno-
ści od struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i para-
metrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczegól-
ności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwa-
rzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia 
jego eksploatacji oraz systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, 
w tym dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych dokumen-
tów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

Zasady prowadzenia 
ewidencji księgowej 
wpływów i wydatków 
na finansowanie ochrony 
środowiska i gospodarki 
wodnej
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Z kolei w art. 24 ustawy o rachunkowości określone zostały wymagania 
względem prowadzenia ksiąg rachunkowych. Zgodnie z ust. 1 ww. przepisu 
księgi rachunkowe powinny być prowadzone rzetelnie, bezbłędnie, spraw-
dzalnie i bieżąco. Księgi rachunkowe uznaje się za rzetelne, jeżeli dokonane 
w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty. Za rzetelne można uznać 
te księgi, które stanowią wierny zapis wszystkich zdarzeń i operacji gospo-
darczych, które rzeczywiście wystąpiły w danym okresie sprawozdawczym 
w toku prowadzonej przez jednostkę działalności. Rzetelność ksiąg rachun-
kowych zapewni jednostce prawidłowa kontrola merytoryczna dowodów 
księgowych stanowiących podstawę zapisów. Kontrola ta ma na celu stwier-
dzenie, czy wszystkie dane występujące w dowodzie są zgodne z rzeczy-
wistością. Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bezbłędnie, jeżeli 
wprowadzono do ksiąg rachunkowych kompletnie i poprawnie wszystkie 
zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe 
oraz gdy zapewniono ciągłość zapisów i bezbłędność działania stosowanych 
procedur obliczeniowych. Bezbłędnie prowadzone księgi to przede wszyst-
kim księgi zawierające kompletne zapisy dotyczące zatwierdzonych do księ-
gowania dokumentów. Wszystkie zapisy powinny być dokonane w sposób 
niebudzący zastrzeżeń, zgodnie z obowiązującymi w jednostce zasadami. 
Księgi rachunkowe uznaje się za sprawdzalne, jeżeli umożliwiają stwierdze-
nie poprawności dokonanych w nich zapisów, stanów (sald) oraz działania 
stosowanych procedur obliczeniowych, a w szczególności: udokumentowanie 
zapisów pozwala na identyfikację dowodów i sposobu ich zapisania w księ-
gach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych; zapisy 
uporządkowane są chronologicznie i systematycznie według kryteriów kla-
syfikacyjnych umożliwiających sporządzenie obowiązujących jednostkę 
sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklaracji podat-
kowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych; w przypadku prowadzenia 
ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera zapewniona jest kontrola kom-
pletności zbiorów systemu rachunkowości oraz parametrów przetwarzania 
danych oraz zapewniony jest dostęp do zbiorów danych pozwalających, bez 
względu na stosowaną technikę, na uzyskanie w dowolnym czasie i za dowol-
nie wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozumiałych informacji o tre-
ści zapisów dokonanych w księgach rachunkowych. Aby księgi rachunkowe 
można było uznać za sprawdzalne powinny być one prowadzone w sposób 
uporządkowany, usystematyzowany, chronologiczny. Sprawdzalność ksiąg 
rachunkowych zapewni jednostce określony sposób oznaczania dowodów 
źródłowych, który umożliwi identyfikację dowodu z zapisem księgowym. 
Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone bieżąco, jeżeli pochodzące 
z nich informacje umożliwiają sporządzenie w terminie obowiązujących 
jednostkę sprawozdań finansowych i innych, sprawozdań, w tym deklara-
cji podatkowych oraz dokonanie rozliczeń finansowych; zestawienia obro-
tów i sald kont księgi głównej są sporządzane przynajmniej za poszczególne 
okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, w terminie o któ-
rym mowa wyżej, a za rok obrotowy – nie później niż do 85 dnia po dniu 
bilansowym; ujęcie wpłat i wypłat gotówką, czekami i wekslami obcymi oraz 
obrotu detalicznego i gastronomii następuje w tym samym dniu, w którym 
zostały dokonane.
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Przekazywanie przez gminy i powiaty środków z opłat za korzystanie 
ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych na inne cele 
niż wskazane w art. 403 ust. 1 i 2 ustawy POŚ stanowi czyn, okre-
ślony w art. 11 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych.

Z gospodarowania dochodami budżetu gminy/powiatu pochodzą-
cymi z opłat i kar środowiskowych przeznaczonymi na finansowa-
nie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zarówno gminy jak 
i powiaty zobowiązane są do sporządzania odpowiednio sprawoz-
dań OŚ-4g i OŚ-4p. Wzory tych sprawozdań były określane corocz-
nie w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie określania 
wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do sposobu ich 
wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet statystycznych sto-
sowanych w badaniach statystycznych ustalonych w programie badań 
statystycznych statystyki publicznej (na dany rok). 

Z dniem 1 stycznia 2018 r. wszedł w życie art. 1 pkt 23 i art. 9 ustawy 
z dnia 9 kwietnia 2015 r. o zmianie ustawy o statystyce publicznej 
oraz niektórych innych ustaw90, który uchylił art. 31 ustawy o sta-
tystyce publicznej stanowiący, że Prezes Rady Ministrów określa, 
w drodze rozporządzenia, wzory formularzy sprawozdawczych 
i objaśnienia co do sposobu ich wypełniania oraz wzory kwestio-
nariuszy i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach staty-
stycznych ustalonych w programie badań statystycznych statystyki 
publicznej. Natomiast ww. art. 9 stanowi, że przepisy wykonawcze 
wydane na podstawie art. 31 do czasu zakończenia realizacji badań 
statystycznych, w których są stosowane, zachowują moc i mogą być 
zmieniane w granicach określonych w tym przepisie. 

W związku z uchyleniem art. 31, art. 18 ustawy o statystyce publicz-
nej otrzymał nowe brzmienie i został dodany art. 18 a. Według tych 
przepisów  każdy organ i podmiot prowadzący samodzielnie badania 
statystyczne, a w przypadku badań prowadzonych wspólnie z Preze-
sem Głównego Urzędu Statystycznego, na podstawie zakresu danych 
ustalonych dla każdego badania w programie badań statystycznych 
statystyki publicznej, będzie ustalał format przekazywanych danych. 
Opracowane formaty przekazywania danych będą zamieszczane 
odpowiednio na stronach internetowych GUS i organów lub podmio-
tów prowadzących badanie samodzielnie. Formaty te powinny być 
zamieszczane na stronach internetowych najpóźniej do 31 grudnia 
poprzedzającego rok sprawozdawczy. Program badań statystycznych 
statystyki publicznej ustala corocznie Rada Ministrów w drodze roz-
porządzenia, określając dla każdego badania szczegółowe elementy, 
które powinien zawierać program badań (art. 18 tej ustawy).

90  Dz. U z 2015 r. poz. 855.

Sprawozdania 
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6.3. Wykaz aktów prawnych dotyczących kontrolowanej 
działalności

1. Ustawa z dnia 23 grudnia 1994 r . o Najwyższej Izbie Kontroli – Dz. U. 
z 2017 r. poz. 524, ze zm.

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony  środowiska – Dz. U. 
z 2018 r. poz. 799, ze zm.

3. Ustawa z dnia z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz. U. Nr 215, 
poz. 1664.

4. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody – Dz. U. z 2018 r. 
poz. 142, ze zm.

5. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077.

6. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych 
– Dz. U. z 2017 r. poz. 1579, ze zm.

7. Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym – Dz. U. z 2018 r. 
poz. 994, ze zm.

8. Ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym - Dz. U. 
z 2018 r. poz. 995, ze zm.

9. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości – Dz. U. z 2018 r. 
poz. 395.

10. Ustawa z dnia z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej – Dz. U. 
z 2018 r. poz. 997, ze zm.

11. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie 
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i roz-
chodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych - Dz. U. 
z 2014 r., poz. 1053, ze zm.;

12. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu pań-
stwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budże-
towych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych fun-
duszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. z 2017 r. 
poz. 760.

13. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 
2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu pań-
stwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budże-
towych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych fun-
duszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej – Dz. U. poz. 1911.

14. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 5 lutego 2014 r. w spra-
wie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, objaśnień co do 
sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy i ankiet staty-
stycznych stosowanych w badaniach statystycznych ustalonych w pro-
gramie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 - Dz. U. 
z 2014 r. poz. 415, ze zm.
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15. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 marca 2015 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, obja-
śnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy 
i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych usta-
lonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 
2015 - Dz. U. z 2015 r. poz. 561, ze zm.

16. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów  z dnia 15 marca 2016 r. 
w sprawie określenia wzorów formularzy sprawozdawczych, obja-
śnień co do sposobu ich wypełniania oraz wzorów kwestionariuszy 
i ankiet statystycznych stosowanych w badaniach statystycznych usta-
lonych w programie badań statystycznych statystyki publicznej na rok 
2016 - Dz. U z 2016 r. poz. 460, ze zm.

17. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 sierpnia 2013 r. w sprawie 
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2014 
- Dz. U. z 2013 r. poz. 1159, ze zm.

18. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie 
programu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2015 
- Dz. U. z 2014 r. poz. 1330, ze zm.

19. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 lipca 2015 r. w sprawie pro-
gramu badań statystycznych statystyki publicznej na rok 2016 - Dz. U. 
z 2015 r., poz. 1304, ze zm.

20. Komunikat Nr 23 Ministra Finansów z 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych 
- Dz. Urz. MF Nr 15, poz. 84.
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6.4.  Wykaz podmiotów, którym przekazano informację 
o wynikach kontroli 

1. Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
2. Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej
3. Marszałek Senatu Rzeczypospolitej Polskiej
4. Prezes Rady Ministrów
5. Prezes Trybunału Konstytucyjnego
6. Rzecznik Praw Obywatelskich
7. Minister Środowiska
8. Minister Finansów
9. Minister Sprawiedliwości, Prokurator Generalny

10. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
11. Prezes Głównego Urzędu Statystycznego
12. Prezes Zarządu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej
13. Prezesi Zarządów Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej
14. Prezesi Regionalnych Izb Obrachunkowych
15. Sejmowa Komisja do Spraw Kontroli Państwowej
16. Sejmowa Komisja Odpowiedzialności Konstytucyjnej
17. Sejmowa Komisja Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa
18. Sejmowa Komisja Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej
19. Senacka Komisja Środowiska
20. Senacka Komisja Samorządu Terytorialnego i Administracji 

Państwowej
21. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego
22. Szef Centralnego Biura Antykorupcyjnego
23. Marszałkowie województw
24. Wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast  – drogą elektroniczną
25. Starostowie – drogą elektroniczną
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6.5. Stanowisko Ministra do informacji o wynikach kontroli
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6.5.Opinia Prezesa NIK do stanowiska Ministra
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