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 W okresie od 17 lipca do 17 października 2013 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska  w Warszawie realizował „Ogólnokrajowy cykl kontrolny przestrzegania przez 

gminy przepisów znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach” obejmujący 10% gmin w Polsce. 

 W województwie mazowieckim zaplanowano przeprowadzenie kontroli 32 gmin 

(4 miejskich, 5 miejsko-wiejskich i 23 wiejskich). 

Do kontroli wytypowano: 

 jedną gminę (Jednorożec), w której do 30 czerwca 2013 r. nie został zorganizowany 

przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo 

odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów, 

 cztery gminy (Celestynów, Jabłonna, Jaktorów, Szreńsk), w których regulaminy 

utrzymania czystości i porządku nie zostały uchwalone w ustawowym terminie 

(do 31 grudnia 2012 r.), 

 jedno miasto (Siedlce), w którym uchwalono najniższe, spośród 5 byłych miast 

wojewódzkich, stawki opłat za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, 

 sześć gmin wiejskich (Czerwonka, Dzierzgowo, Lesznowola, Paprotnia, Rościszewo, 

Wolanów), w których uchwalono najniższe stawki opłat za odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości albo odbieranie i zagospodarowanie tych 

odpadów. 

Pozostałe 20 gmin wytypowano na zasadzie wyboru losowego (proporcjonalnie do liczby 

gmin poszczególnych rodzajów na terenie każdej z delegatur WIOŚ). 
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Gminy objęte cyklem kontrolnym 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                       Boguty Pianki, Nur, Andrzejewo, Szulborze Wielkie,  

                                       Zaręby kościelne, Sanniki, Nowa Sucha 
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I. Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami komunalnymi             

w 32 skontrolowanych gminach wraz z naruszeniami i podjętymi 

działaniami pokontrolnymi 
 

 

1. Gmina Baranowo – powiat ostrołęcki 

 

Gmina Baranowo została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmina Baranowo liczy 6 805  mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Baranowo: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz na 2 tygodnie; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców 

raz na 2 miesiące. 

 

Gmina Baranowo  nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła w wysokości 10% (osiągnięty poziom – 4,9%). 

Gmina Baranowo osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Baranowo nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła; 

 Gmina Baranowo nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

 odpady gruzu budowlanego i wielkogabarytowe (meble) zbierane są bez wymaganego 

zezwolenia na zbieranie odpadów; 

 nie jest prowadzona ewidencja zbieranych odpadów; 

 Gmina Baranowo nie udostępniła na stronie internetowej wymaganych ustawą 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach informacji o: 

- wszystkich podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości wpisanych do rejestru działalności regulowanej w zakresie  

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości z terenu gminy zmieszanych odpadów komunalnych, 

odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania, 

- osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości w 2012 r. poziomach recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 
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 roczne sprawozdanie Wójta Gminy Baranowo z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok sporządzono nieprawidłowo; 

 nie jest egzekwowana realizacja ustawowych obowiązków od podmiotów 

odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, w szczególności 

 w zakresie: 

- przekazywania rzetelnych kwartalnych sprawozdań przez podmioty odbierające 

odpady komunalne, 

- przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Baranowo do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 wystąpienie pokontrolne. 

 

2. Gmina Białobrzegi – powiat białobrzeski 

 

Gmina Białobrzegi została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina miejsko-wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego.  

Gmina Białobrzegi liczy 10 426 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Białobrzegi: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców 2 razy w miesiącu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców 

raz w miesiącu; 

 przedsiębiorca 2 razy w roku odbiera od mieszkańców odpady wielkogabarytowe oraz 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych powierzono 

przedsiębiorcy – w trakcie kontroli nie był jeszcze zorganizowany. 

 

Gmina Białobrzegi nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Gmina Białobrzegi osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Białobrzegi nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

 nie są weryfikowane sprawozdania składane przez przedsiębiorców odbierających 

odpady komunalne. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 wystąpienie pokontrolne. 
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3. Gmina Bodzanów – powiat płocki 

 

Gmina Bodzanów została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmina Bodzanów liczy 8 967 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Bodzanów: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 odpady komunalne (zmieszane i selektywnie zbierane) odbierane są od mieszkańców 

raz w miesiącu; 

 na terenie Gminy Bodzanów utworzono jeden punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych – zlokalizowany na terenie działki nr ewid. 38/6 w m. Chodkowo 

gm. Bodzanów, stanowiącej zaplecze gospodarcze Urzędu Gminy. Podczas oględzin 

stwierdzono, że zostały przygotowane pojemniki z przeznaczeniem na zbieranie 

następujących frakcji odpadów: odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, popiół, opakowania wielomateriałowe. Teren punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest ogrodzony, częściowo wyłożony 

płytami betonowymi, wyposażony w wagę. Starosta Płocki decyzją z dnia 

14 października 2013 r. udzielił zezwolenia na zbieranie odpadów w punkcie 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

Gmina Bodzanów osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 roczne sprawozdanie Wójta Gminy Bodzanów z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok sporządzono błędnie; 

 Gmina Bodzanów nie udostępniła na stronie internetowej wymaganych informacji o: 

- miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych, 

- poziomach recyklingu osiągniętych przez gminę i podmiotach odbierających 

odpady komunalne, 

- informacji nt. firmy zbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne. 

 

4. Gmina Celestynów – powiat otwocki 

 

Gmina Celestynów została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana jako gmina, w której regulamin utrzymania czystości i porządku 

nie został uchwalony w ustawowym terminie (do 31 grudnia 2012 r.). 

Gmina Celestynów liczy 11 547 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 
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Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Celestynów: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców w zabudowie 

jednorodzinnej – raz w miesiącu a w zabudowie wielorodzinnej – 2 razy w miesiącu, 

 selektywnie zbierane odpady makulatury, tworzyw sztucznych, szkła, metali, odpadów 

ulegających biodegradacji – odbierane są od mieszkańców w zabudowie 

jednorodzinnej i wielorodzinnej – raz w miesiącu; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady wielkogabarytowe odbierane są 

raz na 6 miesięcy. 

 

Gmina Celestynów osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Celestynów nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Celestynów nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

 sprawozdanie Wójta Gminy Celestynów z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2012 rok przekazane zostało po ustawowym terminie. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 decyzja nakładająca karę pieniężną za przekazanie po terminie sprawozdania Wójta 

Gminy Celestynów z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2012 rok. 

 

5. Gmina Chynów – powiat grójecki 

 

Gmina Chynów została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmina Chynów liczy 9 710 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Chynów: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 odpady niesegregowane oraz frakcja mokra, czyli zmieszane odpady komunalne 

(pozostałość po segregacji), odbierane są: 

- co tydzień w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, 

- co dwa tygodnie w zabudowie mieszkaniowej jednorodzinnej i zagrodowej; 

 odpady segregowane, czyli frakcja sucha (papier, karton, tektura, opakowania 

wielomateriałowe, tworzywa sztuczne, metale, szkło i opakowania ze szkła) odbierane 

są raz w miesiącu w zabudowie mieszkaniowej wielorodzinnej, jednorodzinnej 

i zagrodowej; 
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 dwa razy w roku w wyznaczonych punktach i terminach odbierane są meble i inne 

odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 pozostałe selektywnie zebrane odpady, w tym odpady niebezpieczne wydzielone 

ze strumienia odpadów komunalnych odbierane w punkcie selektywnej zbiórki 

odpadów. 

 

Gmina nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Utworzenie 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych planowane jest w pierwszym półroczu 

2014 r.  

Gmina w II półroczu 2013 r. zapewniła jeden raz w trakcie trwania umowy z wykonawcą 

usługi odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych, odbiór odpadów 

wielkogabarytowych i niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego, zużytych opon, opakowań po środkach ochrony roślin. 

 

Gmina Chynów osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła; 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych  

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 nie są weryfikowane sprawozdania składane przez przedsiębiorców odbierających 

odpady jak również nie były prowadzone kontrole przedsiębiorców; 

 brak egzekwowania od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości w I i II kwartale 2013 r. realizacji ustawowych obowiązków w zakresie 

przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 

nieruchomości z terenu Gminy Chynów do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych; 

 Gmina Chynów nie udostępniła na stronie internetowej informacji o: miejscach 

zagospodarowania odpadów, osiągniętych przez podmioty odbierające odpady 

komunalne poziomów odzysku i recyklingu. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 wystąpienie pokontrolne; 

 weryfikacja i wyjaśnienie przyjmowania spoza regionu (z regionu radomskiego) 

odpadów o kodzie 20 03 01 przez prowadzącego w warszawskim regionie gospodarki 

odpadami komunalnymi instalację zastępczą. 

 

6. Gmina Ciepielów – powiat lipski 

 

Gmina Ciepielów została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego.  

Gmina Ciepielów liczy 5 747 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Ciepielów: 



9 
 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zbierane odpady biodegradowalne 

odbierane są od mieszkańców 2 razy w miesiącu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców 

raz w miesiącu; 

  przedsiębiorca 2 razy w roku odbiera od mieszkańców odpady wielkogabarytowe; 

 utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych powierzono 

przedsiębiorcy – w trakcie kontroli nie był jeszcze zorganizowany. 

 

Gmina Ciepielów nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła.  

Gmina Ciepielów osiągnęła wymagany w 2012 r. poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Ciepielów nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Ciepielów nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła oraz wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych; 

 Gmina Ciepielów nie udostępniła na stronie internetowej wymaganych informacji 

o podmiotach odbierających odpady komunalne, o miejscu zagospodarowania 

odpadów, o osiągniętych przez gminę i podmioty odbierające poziomów recyklingu, 

o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o podmiotach 

odbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 nie są weryfikowane sprawozdania składane przez przedsiębiorców odbierających 

odpady komunalne; 

 sprawozdanie Wójta Gminy Ciepielów za 2012 r. przekazane zostało po ustawowym 

terminie. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 wystąpienie pokontrolne; 

 decyzja nakładająca karę pieniężną za przekazanie po terminie sprawozdania Wójta 

Gminy Ciepielów z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2012 rok. 

 

7. Gmina Czerwonka – powiat makowski 

 

Gmina Czerwonka została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana w związku z uchwalonymi niskimi stawkami opłat dla mieszkańców 

za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowanie tych odpadów.  

Gmina Czerwonka liczy 2 698 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 
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Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Czerwonka: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców 

raz w miesiącu; 

 na terenie gminy utworzono jeden punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych – zlokalizowany na terenie działek nr ewid. 285/5 i 284/1 w Czerwonce 

Włościańskiej 42A,  należących do firmy „KUŹNIA” s.c. Bogdan Bagiński, Wojciech 

Chodyna, Czerwonka Włościańska 42A, 06-232 Czerwonka. Ustalono, że firma 

wystąpiła o wydanie zezwolenia na zbieranie odpadów w punkcie  selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. Punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w Czerwonce Włościańskiej został uruchomiony z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

Gmina Czerwonka nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r.  

w wysokości 10% (osiągnięty poziom – 4,3%). 

Gmina Czerwonka osiągnęła wymagany w 2012 r. poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Czerwonka nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Czerwonka  nie udostępniła na stronie internetowej wymaganych informacji: 

- o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu 

danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko 

i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 

- o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości w danym roku kalendarzowym wymaganych poziomach 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania, 

- o zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw 

domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie 

elektrycznym i elektronicznym; 

 roczne sprawozdanie Wójta Gminy Czerwonka z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok zostało sporządzone 

nieprawidłowo; 

 Gmina Czerwonka  nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r. 

w wysokości 10%; 

 brak egzekwowania  realizacji ustawowych obowiązków od podmiotów odbierających 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie: 

- przekazywania rzetelnych sprawozdań przez podmioty odbierające odpady 

komunalne, 

- przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Czerwonka do regionalnej instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

 



11 
 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 wystąpienie pokontrolne. 

 

8. Gmina Dobre – powiat miński 

 

Gmina Dobre została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmina Dobre liczy 6 022 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Dobre: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców 

raz w miesiącu; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i odpady wielkogabarytowe odbierane będą 

dwa razy w roku. 

 

Gmina Dobre osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Dobre nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Dobre nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne. 

 

9. Gmina Dzierzgowo – powiat mławski 

 

Gmina Dzierzgowo została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana w związku z uchwalonymi niskimi stawkami opłat dla mieszkańców 

za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowanie tych odpadów. 

Gmina Dzierzgowo liczy 3 323 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Dzierzgowo: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców 

raz w miesiącu; 
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 kontenery do selektywnej zbiórki – tworzywa sztuczne, szkło, rozstawione 

przez przedsiębiorcę w większych miejscowościach; 

 przedsiębiorca okresowo odbiera od mieszkańców pozostałe selektywnie zbierane 

odpady komunalne. 

 

Gmina Dzierzgowo osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Dzierzgowo nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Dzierzgowo nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

 brak egzekwowania od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości w I i II kwartale 2013 r. realizacji ustawowych 

obowiązków w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych 

odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Dzierzgowo do regionalnej 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 wystąpienie pokontrolne. 

 

10. Gmina Jabłonna – powiat legionowski 

 

Gmina Jabłonna została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana jako gmina, w której regulamin utrzymania czystości i porządku nie 

został uchwalony w ustawowym terminie (do 31 grudnia 2012 r.). 

Gmina Jabłonna liczy 17 202 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Jabłonna: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców: zabudowa jednorodzinna 

– dwa razy w miesiącu, zabudowa wielorodzinna – trzy razy w tygodniu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców: zabudowa 

jednorodzinna – raz w miesiącu, zabudowa wielorodzinna nie rzadziej niż 

raz w miesiącu; 

 odpady komunalne ulegające biodegradacji odbierane są od mieszkańców: zabudowa 

jednorodzinna – cztery razy w roku, zabudowa wielorodzinna – osiem razy w roku; 

 odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są 

od mieszkańców dwa razy w roku; 

 dla mieszkańców Gminy Jabłonna utworzono jeden punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. Wójt Gminy Jabłonna zawarł w dniu 28.06.2013 r. umowę 

z Eugeniuszem Pacewiczem prowadzącym działalność gospodarcza pod nazwą Zakład 
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Usług Komunalno-Socjalnych z siedzibą w Legionowie ul. Myśliwska 18, 05-120 

Legionowo na prowadzenia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w 2013 r. 

Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajduje się 

w Legionowie (Łajski) przy ul. Szarych Szeregów 6. 

Starosta Legionowski udzielił  Zakładowi Usług Komunalno-Socjalnych z siedzibą 

w Legionowie ul. Myśliwska 18 zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania (Legionowo-Łajski, ul. Szarych Szeregów 6) i transportu odpadów. 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych Gminy Jabłonna został 

uruchomiony 1 lipca 2013 r. 

 

Gmina Jabłonna nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

Gmina Jabłonna osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Jabłonna nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 weryfikacja i wyjaśnienie przyjmowania przez prowadzącego instalację 

w ciechanowskim regionie gospodarki odpadami komunalnymi odpadów o kodzie 20 

03 01 spoza tego regionu (z regionu warszawskiego); 

 pismo skierowane do prowadzącego instalację w płockim regionie gospodarki 

odpadami komunalnymi, dotyczące wyjaśnienia, czy do instalacji były przyjmowane 

do składowania odpady o kodzie 20 03 01 spoza tego regionu (z regionu 

warszawskiego). 

 

11. Gmina Jaktorów – powiat grodziski 

 

Gmina Jaktorów została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana jako gmina, w której regulamin utrzymania czystości i porządku nie 

został uchwalony w ustawowym terminie (do 31 grudnia 2012 r.). 

Gmina Jaktorów liczy 11 131 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Jaktorów: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców 2 razy w miesiącu; 

 odpady zbierane selektywnie – odbierane raz na 4 tygodnie; 

 na terenie Gminy Jaktorów nie utworzono punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, wyznaczono miejsca, do których można przekazać selektywnie zebrane 

poszczególne frakcje odpadów komunalnych: np. leki, odpady zielone, zużyte baterie, 

zużyte świetlówki; 
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 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – zbierany podczas mobilnej zbiórki 

organizowanej – raz w miesiącu. 

 

Gmina Jaktorów osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

Gmina Jaktorów nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła w wysokości 10% (osiągnięty poziom – 2,4%). 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Jaktorów nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła; 

 brak egzekwowania od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości w I i II kwartale 2013 r. realizacji ustawowych 

obowiązków w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych 

odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Jaktorów do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 

 brak egzekwowania obowiązków od przedsiębiorców odbierających odpady 

komunalne przekazywania rzetelnych kwartalnych sprawozdań przez te podmioty; 

 roczne sprawozdanie Wójta Gminy Jaktorów z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok zawierało błędy; 

 Gmina Jaktorów nie zorganizowała punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

 Gmina Jaktorów nie udostępniła na stronie internetowej wymaganych informacji o: 

- miejscach zagospodarowania odpadów, 

- poziomach recyklingu osiągniętych przez gminę i podmioty odbierające 

odpady, 

- informacji nt. firmy zbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 wystąpienie pokontrolne; 

 weryfikacja i wyjaśnienie adresowane do prowadzącego instalację w radomskim 

regionie gospodarki odpadami komunalnymi dotyczące przyjmowania odpadów 

o kodzie 20 03 01 spoza tego regionu (z regionu warszawskiego). 

 

12. Gmina Jasieniec – powiat grójecki 

 

Gmina Jasieniec została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmina Jasieniec liczy 5 415 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Jasieniec: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 odpady niesegregowane odbierane: 
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- co dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej, 

- raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej, 

- co dwa tygodnie w zabudowie zagrodowej; 

 odpady segregowane: 

- biodegradowalne i zielone odbierane z częstotliwością  

 co dwa tygodnie w zabudowie jednorodzinnej, 

 raz w tygodniu w zabudowie wielorodzinnej, 

 co dwa tygodnie w zabudowie zagrodowej, 

lub dostarczane przez właściciela nieruchomości do gminnego punktu 

selektywnego zbierania odpadów, 

-  opakowaniowe wraz z papierem, tekturą, tekstyliami, tworzywami sztucznymi, 

odpadami wielomateriałowymi, szkłem i metalami - raz w miesiącu w każdej 

zabudowie, 

-  niebezpieczne - raz w miesiącu w każdej zabudowie lub dostarczane przez 

właściciela nieruchomości do gminnego punktu selektywnego zbierania 

odpadów, 

-  wielkogabarytowe - 2 razy w roku: w marcu i we wrześniu, 

-  budowlano-remontowe i rozbiórkowe - 2 razy w roku lub dostarczane przez 

właściciela nieruchomości do gminnego punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, 

-  zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – raz w roku lub dostarczane przez 

właściciela nieruchomości do gminnego punktu selektywnego zbierania 

odpadów; 

 Gmina Jasieniec prowadzi punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. 

Jasieniec przy ul. Kasztanowej 8. W dniach kontroli w punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych gromadzone były odpady zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego. 

 

Gmina Jasieniec nie osiągnęła w 2012 r. wymaganych poziomów: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła; 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych  

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Jasieniec nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Gmina Jasieniec osiągnęła w 2012 r. wymagany poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Jasieniec nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

 nie są weryfikowane sprawozdania składane przez przedsiębiorców odbierających 

odpady jak również nie były prowadzone kontrole przedsiębiorców; 

 brak egzekwowania od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości w I i II kwartale 2013 r. realizacji ustawowych obowiązków w zakresie 

przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 
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nieruchomości z terenu Gminy Jasieniec do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 wystąpienie pokontrolne; 

 weryfikacja i wyjaśnienie przyjmowania spoza regionu (z regionu radomskiego) 

odpadów o kodzie 20 03 01 przez prowadzącego w warszawskim regionie gospodarki 

odpadami komunalnymi instalację zastępczą. 

 

13. Gmina Jednorożec – powiat przasnyski 

 

Gmina Jednorożec została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana ze względu na niezorganizowanie przetargu na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości albo odbieranie i zagospodarowanie tych 

odpadów.  

Gmina Jednorożec liczy 7 338  mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Jednorożec: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu, 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców 

raz na 2 miesiące; 

 obowiązek odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych na swoim terenie 

Gmina Jednorożec realizuje samodzielnie poprzez Urząd Gminy, w ramach 

wydzielonej komórki organizacyjnej pn. Gminny Zespół Usług Komunalnych. 

 

Gmina Jednorożec  nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła w wysokości 10% (osiągnięty poziom – 2,2%). 

Gmina Jednorożec osiągnęła w 2012 r. wymagany poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Jednorożec nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 nie zorganizowano przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości albo odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów; 

 Gmina Jednorożec nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła; 

 utworzony przez Gminę punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych nie jest 

urządzony zgodnie z decyzją starosty zezwalającą na zbieranie odpadów; 

 Gmina nie posiada zezwolenia na zbieranie niektórych rodzajów odpadów, które 

deklaruje zbierać w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 Gmina Jednorożec nie spełnia wymagań dla podmiotu odbierającego odpady 

komunalne określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 
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2013 r. w sprawie szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

 jako podmiot odbierający odpady komunalne, Gmina nie dopełniła w  styczniu i lutym   

2013 r. obowiązku przekazania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych 

od właścicieli nieruchomości z terenu gminy do regionalnej instalacji 

do przetwarzania odpadów komunalnych. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 wystąpienie pokontrolne; 

 decyzja nakładająca karę pieniężną w wysokości 50 000 zł za niezorganizowanie 

przetargu. 

 

14. Gmina Konstancin-Jeziorna – powiat piaseczyński 

 

Gmina Konstancin-Jeziorna została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie 

jako: 

 gmina miejsko-wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmina Konstancin-Jeziorna liczy 24 769 mieszkańców (dane z Urzędu Stanu Cywilnego 

w Urzędzie Gminy Konstancin-Jeziorna, stan na 31.12.2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Konstancin-Jeziorna: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości wielorodzinnych 3 razy 

w tygodniu, a z nieruchomości jednorodzinnych co 2 tygodnie; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości 

wielorodzinnych co 2 tygodnie, a z nieruchomości jednorodzinnych raz w miesiącu; 

 przedsiębiorca okresowo odbiera od mieszkańców nieruchomości pozostałe 

selektywnie zbieranie odpady komunalne (odpady wielkogabarytowe, odpady 

zielone); 

 na terenie gminy utworzono jeden punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych zlokalizowany na terenie Gminnego Zakładu Komunalnego przy 

ul. Słowiczej, wejście od ul. Chopina w Konstancinie-Jeziorna – nie okazano 

wymaganego zezwolenia na zbieranie odpadów. 

 

Gmina Konstancin-Jeziorna osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowywania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 gmina nie prowadzi nadzoru nad systemem gospodarowania odpadami komunalnymi 

w zakresie: 

 terminowości przekazywania kwartalnych sprawozdań przez przedsiębiorców, 



18 
 

 przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, 

pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania do regionalnych 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 wystąpienie pokontrolne; 

 weryfikacja i wyjaśnienie przyjmowania odpadów o kodzie 19 12 12 do składowania 

spoza regionu (z regionu warszawskiego) na zastępcze składowisko odpadów 

w regionie ciechanowskim; 

 weryfikacja i wyjaśnienie zagospodarowania na terenie instalacji MBP odpadów 

o kodzie 19 12 12 w procesie D5; 

 w związku z brakiem zezwolenia na zbieranie odpadów zostanie przeprowadzona 

kontrola przedsiębiorcy prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w gminie Konstancin-Jeziorna. 

 

 

15. Gmina Lesznowola – powiat piaseczyński 

 

Gmina Lesznowola została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana w związku z uchwalonymi niskimi stawkami opłat dla mieszkańców 

za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowanie tych odpadów. 

Gmina Lesznowola liczy 22 100 mieszkańców (dane z GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Lesznowola: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe oraz nieruchomości niezamieszkałe, 

na których powstają odpady komunalne; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości wielorodzinnych 2 razy 

w tygodniu, a z nieruchomości jednorodzinnych raz w tygodniu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości 

wielorodzinnych raz w tygodniu, a z nieruchomości jednorodzinnych 2 razy 

w miesiącu; 

 z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne zmieszane 

odpady komunalne są odbierane 2 razy w tygodniu, a odpady selektywnie zebrane raz 

w tygodniu; 

 przedsiębiorca okresowo odbiera od mieszkańców nieruchomości pozostałe 

selektywnie zbieranie odpady komunalne; 

 na terenie gminy utworzono jeden punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych zlokalizowany na terenie przy Al. Krakowskiej 198A w Łazach. 

 

Gmina Lesznowola osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowywania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 
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Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Lesznowola nie prowadzi nadzoru nad systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi w zakresie: 

 terminowości przekazywania kwartalnych sprawozdań przez przedsiębiorców, 

 przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, 

pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania do regionalnych 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych; 

 sprawozdanie Wójta Gminy Lesznowola z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2012 rok przekazane zostało po ustawowym terminie. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 wystąpienie pokontrolne; 

 weryfikacja i wyjaśnienie przyjmowania odpadów o kodzie 19 12 12 do składowania 

spoza regionu (z regionu warszawskiego) na zastępcze składowisko odpadów 

w regionie ciechanowskim; 

 decyzja nakładająca karę pieniężną za przekazanie po terminie sprawozdania Wójta 

Gminy Lesznowola z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2012 rok. 

 

 

16. Miasto Mława – powiat mławski 

 

Miasto Mława zostało ujęte w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina miejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego.  

Miasto Mława liczy 30 969 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Miasto Mława: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców 2 razy w miesiącu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców 2 razy 

w miesiącu; 

 kontenery do selektywnej zbiórki – tworzywa sztuczne, szkło, rozstawione przez 

przedsiębiorców na terenie miasta; 

 na terenie Miasta Mława utworzono jeden punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych – zlokalizowany w Mławie, ul. Płocka 102, na terenie należącym do 

Zakładu Usług Komunalnych USKOM sp. z o.o., ul. Płocka 102, 06-500 Mława.  

Starosta Mławski decyzją zezwolił ZUK „USKOM” Sp. z  o.o. na zbieranie odpadów 

w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Punkt selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w Mławie został uruchomiony 1 lipca 2013 r. 

 

Miasto Mława nie osiągnęło w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła w wysokości 10% (osiągnięty poziom – 1,1%). 

Miasto Mława osiągnęło w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 
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Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Miasto Mława nie osiągnęło w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne. 

 

17. Gmina Myszyniec – powiat ostrołęcki 

 

Gmina Myszyniec została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina miejsko-wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmina Myszyniec liczy 10 591 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Myszyniec: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne oraz selektywnie zebrane (papier, opakowania 

wielomateriałowe, odpady tekstylno-odzieżowe, tworzywa sztuczne, metale, odpady 

ulegające biodegradacji, bioodpady i odpady zielone) odbierane są od mieszkańców 

raz w miesiącu; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości, na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne oraz od właścicieli 

nieruchomości, na której w części zamieszkują mieszkańcy i w części nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, z terenu nieruchomości, gdzie 

prowadzona jest działalność w zakresie usług medycznych, weterynaryjnych, 

hotelarskich, gastronomicznych, w tym restauracji, kawiarni, barów, pubów, sal 

bankietowych oraz w zakresie sprzedaży detalicznej i hurtowej artykułów 

spożywczych odbierane są z częstotliwością raz na tydzień; 

 odpady komunalne selektywnie zebrane (szkło) z terenu nieruchomości odbierane są  

raz na trzy miesiące; 

 odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z terenu 

nieruchomości  odbierane  są dwa razy w roku, w okresach półrocznych; 

 na terenie Gminy Myszyniec utworzono jeden punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych – zlokalizowany w Myszyńcu, prowadzony przez  Firmę Handlowo-

Usługową Władysław Chorążewicz, ul. Kolejowa 48a, 07-430 Myszyniec, posiadającą 

decyzję Starosty Ostrołęckiego na zbieranie odpadów. Punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych został uruchomiony z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

Gmina Myszyniec osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

Gmina Myszyniec nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r.  

w wysokości 10% (osiągnięty poziom – 3,6%). 
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Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Myszyniec nie udostępniła na stronie internetowej wymaganych informacji: 

- o podmiotach odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu danej gminy, zawierające firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, 

nazwisko i adres podmiotu odbierającego odpady komunalne od właścicieli 

nieruchomości, 

- o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości w danym roku kalendarzowym wymaganych 

poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania; 

 roczne sprawozdanie Burmistrza Myszyńca z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok sporządzono nieprawidłowo; 

 Gmina Myszyniec nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła za 2012 r. 

w wysokości 10%; 

 brak egzekwowania  realizacji ustawowych obowiązków od podmiotów odbierających 

odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w zakresie: 

- przekazywania rzetelnych sprawozdań przez podmioty odbierające odpady 

komunalne, 

- przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Myszyniec do regionalnej instalacji przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 wystąpienie pokontrolne. 

 

18. Gmina Nasielsk – powiat nowodworski 

 

Gmina Nasielsk została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina miejsko-wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmina Nasielsk liczy 19 780 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Nasielsk: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości: 

zabudowa jednorodzinna – dwa razy w miesiącu, zabudowa wielorodzinna – dwa razy 

w tygodniu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców 

nieruchomości: zabudowa jednorodzinna – raz w miesiącu, zabudowa wielorodzinna 

po zapełnieniu pojemników, nie rzadziej niż raz w tygodniu; 

 odpady komunalne ulegające biodegradacji odbierane są od mieszkańców 

nieruchomości: zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna – cztery razy w roku; 

 odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierane są 

od mieszkańców nieruchomości dwa razy w roku. 
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Gmina Nasielsk nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła w wysokości 10% (osiągnięty poziom – 4,4%). 

Gmina Nasielsk osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania; 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Nasielsk nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła; 

 Gmina Nasielsk nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 weryfikacja i wyjaśnienie przyjmowania przez prowadzącego w ciechanowskim 

regionie gospodarki odpadami komunalnymi instalację wskazaną w uchwale w 

sprawie wykonania wojewódzkiego planu gospodarki odpadami odpadów o kodzie 

20 03 01 spoza tego regionu (z regionu płockiego); 

 kontrola gminnej jednostki organizacyjnej odbierającej odpady komunalne 

od mieszkańców nieruchomości – wszczęcie postępowania w sprawie nałożenia kary 

za nieprzekazywanie w 2013 r. zmieszanych odpadów komunalnych do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów. 

 

19. Gmina Obryte – powiat pułtuski 

 

Gmina Obryte została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmin Obryte liczy 4 891 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Obryte: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w miesiącu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz 

w miesiącu; 

 na terenie Gminy Obryte utworzono jeden punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych – zlokalizowany na terenie byłej Spółdzielni Kółek Rolniczych 

w m. Obryte. Operatorem punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest 

Gmina Obryte. Wójt Gminy Obryte określił „Regulamin punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) w Gminie Obryte”. W dniu 21.08.2013 r. 

Urząd Gminy Obryte zawarł umowę z MPK Sp. z o.o., ul. Kołobrzeska 5, 07-401 

Ostrołęka dot. odbioru odpadów z punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych w m. Obryte. 

Starosta Pułtuski udzielił decyzją Gminie Obryte zezwolenia na zbieranie odpadów na 

terenie działki w m. Obryte gm. Obryte. 
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Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Obryte został 

uruchomiony 1 lipca 2013 r. 

 

Gmina Obryte nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła w wysokości 10% (osiągnięty poziom – 5,2%). 

Gmina Obryte osiągnęła wymagany w 2012 r. poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Obryte nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Obryte nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła; 

 brak egzekwowania od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości w I i II kwartale 2013 r. realizacji ustawowych 

obowiązków w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych 

odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Obryte do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 wystąpienie pokontrolne; 

 weryfikacja i wyjaśnienie przyjmowania przez prowadzącego instalację 

w ciechanowskim regionie gospodarki odpadami komunalnymi odpadów o kodzie 20 

03 01 spoza tego regionu (z regionu ostrołęcko-siedleckiego). 

 

20. Gmina Paprotnia  – powiat siedlecki 

 

Gmina Paprotnia została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana w związku z uchwalonymi niskimi stawkami opłat dla mieszkańców 

za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowanie tych odpadów.  

Gmina Paprotnia  liczy 2 722 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Paprotnia: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców raz w kwartale; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców 

raz w kwartale; 

 na terenie gminy nie utworzono punktu selektywnego zbierania odpadów. 

 

Gmina Paprotnia  osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 
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 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Paprotnia  nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Paprotnia nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

 Gmina Paprotnia nie umieściła na stronie internetowej informacji o: 

- miejscach zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne  

od właścicieli nieruchomości z terenu danej gminy zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania, 

            - osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające odpady komunalne 

o właścicieli nieruchomości w danym roku kalendarzowym  wymaganych 

poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku  innymi 

metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania, 

            - punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zawierające: 

 firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres prowadzącego 

punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 

danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów. 

       - zbierających zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw        

domowych, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zużytym sprzęcie          

elektrycznym i elektronicznym zawierające: 

 firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierania 

odpadów komunalnych, 

 adresy punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 

danej gminy, wraz ze wskazaniem godzin przyjmowania odpadów. 
 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne. 

 

 

21. Miasto Pruszków – powiat pruszkowski 

 

Miasto Pruszków zostało ujęte w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina miejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Miasto Pruszków liczy 56 949 mieszkańców (dane z Urzędu Miasta Pruszkowa, stan na dzień 

30.06.2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Miasto Pruszków: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości wielorodzinnych 

przynajmniej raz w tygodniu, a z nieruchomości jednorodzinnych raz na 2 tygodnie; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są z nieruchomości 

wielorodzinnych nie rzadziej niż raz w tygodniu, a z nieruchomości jednorodzinnych 

raz w miesiącu; 
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 przedsiębiorca okresowo odbiera od mieszkańców nieruchomości pozostałe 

selektywnie zbierane odpady komunalne; 

 na terenie miasta utworzono jeden punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych zlokalizowany na terenie Miejskiego Zakładu Oczyszczania 

przy ul. Bryły 6 w Pruszkowie. 

 

Miasto Pruszków osiągnęło w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowywania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzywa sztucznego i szkła; 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Miasto Pruszków nie prowadzi nadzoru nad systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi w zakresie: 

 terminowości przekazywania kwartalnych sprawozdań przez przedsiębiorców,  

 przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, 

pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania do regionalnych 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 wystąpienie pokontrolne; 

 weryfikacja i wyjaśnienie przyjmowania odpadów o kodzie 19 12 12 do składowania 

spoza regionu (z regionu warszawskiego) na zastępcze składowisko odpadów 

w regionie ciechanowskim. 

 

22. Gmina Przyłęk – powiat zwoleński 

 

Gmina Przyłęk została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmina Przyłęk liczy 6 366 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Przyłęk: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców z terenu nieruchomości 

nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców z terenu 

nieruchomości nie rzadziej niż raz w miesiącu; 

 meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są od mieszkańców z terenu 

nieruchomości raz w roku; 

 przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, odpady budowlano remontowe, zużyte opony, inne 

odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych odbierane są 

od mieszkańców z terenu nieruchomości raz w roku; 

 gmina powierzyła zorganizowanie punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli 
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nieruchomości na podstawie umowy na odbieranie i zagospodarowanie odpadów. 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych został zorganizowany – 

funkcjonuje; 

 mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać odpady w punkcie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

 

Gmina Przyłęk nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła; 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych  niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Przyłęk nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

Gmina Przyłęk osiągnęła w 2012 r. wymagany poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Przyłęk nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz następujących frakcji 

odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

 Gmina Przyłęk nie udostępniła na stronie internetowej informacji o: miejscu 

zagospodarowania  odpadów, osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające 

odpady poziomach recyklingu; 

 sprawozdanie Wójta Gminy Przyłęk z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2012 rok przekazane zostało po ustawowym terminie; 

 nie są weryfikowane sprawozdania składane przez przedsiębiorców odbierających 

odpady jak również nie były prowadzone kontrole przedsiębiorców. 
 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 wystąpienie pokontrolne; 

 decyzja nakładająca karę pieniężną za przekazanie po terminie sprawozdania Wójta 

Gminy Przyłęk z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

za 2012 rok. 

 

23. Gmina Radzanowo – powiat płocki 

 

Gmina Radzanowo została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmina Radzanowo liczy 8 220 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Radzanowo: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości raz 

w miesiącu; 
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 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości 

raz w miesiącu; 

 na terenie Gminy Radzanowo utworzono jeden punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych – zlokalizowany na terenie działki nr ewid. 348 w m. Woźniki, 

na terenie wydzielonej części oczyszczalni ścieków. Podczas oględzin 

przeprowadzonych w dniu 1.08.2013 r. ustalono, że na terenie zostały przygotowane 

pojemniki z przeznaczeniem na zbieranie następujących frakcji odpadów: zużyte 

opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady biodegradowalne, odpady 

niebezpieczne, zużyte baterie i akumulatory. Odpady nie były jeszcze zbierane, punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych w m. Radzanowo miał zostać 

uruchomiony do końca października 2013 r.; 

 odpady wielkogabarytowe: meble, opony, odpady elektryczne i elektroniczne 

oraz sanitarne - 2 razy w roku w ramach akcji „wystawka”. 

 

Gmina Radzanowo osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 sprawozdanie Wójta Gminy Radzanowo z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2012 rok zawierało błędy; 

 Gmina Radzanowo nie udostępniła na stronie internetowej urzędu gminy informacji o: 

- miejscach zagospodarowania odpadów, 

- poziomach recyklingu osiągniętych przez gminę i podmioty odbierające 

odpady komunalne, 

- informacji nt. firmy zbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

 brak egzekwowania od przedsiębiorców odbierających odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radzanowo realizacji obowiązków 

w zakresie przekazywania rzetelnych kwartalnych sprawozdań przez te podmioty. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne. 

 

 

24. Gmina Raszyn  – powiat pruszkowski 

 

Gmina Raszyn została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmina Raszyn liczy 21 200 mieszkańców (dane z GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Raszyn: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości 2 razy 

w miesiącu; 
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 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości 

2 razy w miesiącu; 

 na terenie gminy nie utworzono punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

 

Gmina Raszyn osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowywania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

 recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Raszyn nie utworzyła punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 Gmina Raszyn nie prowadzi nadzoru nad systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi w zakresie: 

 terminowości przekazywania kwartalnych sprawozdań przez przedsiębiorców, 

 przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych, 

pozostałości z sortowania przeznaczonych do składowania do regionalnych 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 wystąpienie pokontrolne; 

 weryfikacja i wyjaśnienie przyjmowania odpadów o kodzie 20 03 01 na składowisko, 

które nie jest regionalną instalacją, ani zastępczą instalacją do składowania odpadów 

dla regionu warszawskiego. 

 

25. Gmina Rościszewo – powiat sierpecki 

 

Gmina Rościszewo została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana w związku z uchwalonymi niskimi stawkami opłat dla mieszkańców 

za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowanie tych odpadów. 

Gmina Rościszewo liczy 4 288 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami w Gminie Rościszewo: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości raz 

w miesiącu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości 

raz w miesiącu; 

 od sierpnia 2013 r. na terenie Gminy prowadzone są 2 punkty selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych: do punktów tych dostarczane są zbierane selektywnie odpady 

komunalne. Przeterminowane leki i chemikalia dostarczane są do punktów 

aptecznych, zużyte baterie są dodatkowo zbierane w pojemnikach na baterie 
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znajdujących się w budynku Urzędu Gminy oraz w pojemnikach znajdujących się 

w szkołach. 

 

Gmina Rościszewo osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Rościszewo nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 brak zezwolenia na zbieranie odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych; 

 brak egzekwowania od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości w I i II kwartale 2013 r. realizacji ustawowych 

obowiązków w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych 

odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Rościszewo do regionalnej 

instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 

 brak ewidencji zbieranych odpadów; 

 sprawozdanie Wójta Gminy Rościszewo z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2012 rok zawierało błędy; 

 Gmina Rościszewo nie udostępniła na stronie internetowej informacji o: 

- miejscach zagospodarowania odpadów, 

- poziomach recyklingu osiągniętych przez gminę i podmioty odbierające odpady, 

- informacji nt. firmy zbierającej zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 wystąpienie pokontrolne. 

 

26. Gmina Rząśnik – powiat wyszkowski 

 

Gmina Rząśnik została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmina Rząśnik liczy 6 926  mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Rząśnik: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości 

raz w miesiącu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości 

raz w  miesiącu. 

 

Gmina Rząśnik  nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

 i szkła w wysokości 10% (osiągnięty poziom – 4,2%). 
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Gmina Rząśnik osiągnęła w 2012 r. wymagany poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Rząśnik nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Rząśnik nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu  

i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła; 

 nie utworzono punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 nie jest egzekwowana realizacja ustawowych obowiązków od podmiotów 

odbierających odpadów komunalne od właścicieli nieruchomości, w szczególności 

 w zakresie: 

- przekazywania rzetelnych kwartalnych sprawozdań przez podmioty odbierające 

odpady komunalne, 

- przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych odebranych od właścicieli 

nieruchomości z terenu gminy Rząśnik do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 wystąpienie pokontrolne. 

 

 

27. Miasto Siedlce – powiat siedlecki 

 

Miasto Siedlce zostało ujęte w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina miejska; 

 wytypowane w związku z uchwalonymi najniższymi, spośród 5 byłych miast 

wojewódzkich, stawkami opłat dla mieszkańców za odbieranie odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów. 

Miasto Siedlce liczy 76 393  mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Miasto Siedlce: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców: 

- w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej dwa razy w tygodniu, 

- w zabudowie  wielorodzinnej co najmniej dwa razy w tygodniu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców: 

- w zabudowie jednorodzinnej – jeden raz w miesiącu, 

- w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej dwa razy w miesiącu; 

 na terenie Miasta Siedlce utworzono mobilne punkty selektywnego zbierania 

odpadów: 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – obsługa ZUO Sp. z o.o.  w Siedlcach 

ul. 11-go Listopada 11  w każdą sobotę miesiąca  z wyjątkiem świąt: 

- parking przy ul. B. Chrobrego  - każda pierwsza sobota miesiąca, godz. 9:00 – 15:00, 

- parking na Osiedlu Młynarska (pawilony handlowe) – każda druga sobota miesiąca, 

godz. 9:00- 15:00, 

- parking przed Urzędem Miasta – każda trzecia sobota miesiąca, godz. 9:00 – 15:00, 
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- parking przy ul. Monte Cassino – każda czwarta sobota miesiąca – godz. 9:00 – 

15:00, 

- parking przy ul. Czerwonego Krzyża (przed targowiskiem) – piąta sobota miesiąca, 

godz. 9:00 – 15:00, 

 chemikalia i opakowania  po tych substancjach – obsługa REMONDIS Sp. z o.o. 

ul. Zawodzie 16, 02-981 Warszawa: 

- parking przy ul. B. Chrobrego - każda pierwsza sobota miesięcy parzystych w  godz. 

9:00 – 15:00, 

- parking na Osiedlu Młynarska (pawilony handlowe) - każda druga sobota miesięcy 

nieparzystych w godz. 9:00 - 15:00, 

- parking przed Urzędem Miasta – każda pierwsza sobota miesięcy parzystych w godz. 

9:00 – 15:00, 

- parking przy ul. Monte Cassino – każda druga sobota miesięcy nieparzystych 

w godz. 9:00 – 15:00, 

 zużyte baterie i akumulatory – obsługa REMONDIS Sp. z o.o. ul. Zawodzie 16, 02-

981 Warszawa. Odpady zbierane są do specjalnych pojemników, które  znajdują się 

przy osłonach śmietnikowych przeznaczonych na pojemniki na odpady komunalne, 

rozmieszczonych w 31 punktach miasta, 

 przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki – obsługa Firma Handlowa   

NATURA Marek Michałowski z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Serockiej 11. 

Odpady zbierane są do specjalnych pojemników w 19 aptekach na terenie miasta   

Siedlce, 

 zużyte opony – obsługa PUK SERWUS Sp. z o.o. w Siedlcach przy ul. Brzeskiej  110. 

Zużyte opony zbierane są w punkcie zbierania opon na terenie bazy PUK SERWUS 

Sp. z o.o. w Siedlcach przy ul. Brzeskiej 110. Termin zbiórki opon – każda druga 

sobota miesiąca – godz. 8:00 – 15:00. 

 

Miasto Siedlce nie osiągnęło w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła w wysokości 10% (osiągnięty poziom – 8,6%). 

Miasto Siedlce osiągnęło w 2012 r. wymagany poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do składowania. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli  

nieruchomości z terenu Miasta Siedlce nie odbierał innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Miasto Siedlce nie osiągnęło w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne. 

 

28. Miasto Sochaczew – powiat sochaczewski 

 

Miasto Sochaczew zostało ujęte w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina miejska; 

 wytypowane na zasadzie wyboru losowego. 

Miasto Sochaczew liczy 37 729 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 
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Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Miasto Sochaczew: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości raz 

w miesiącu, odpady selektywnie zbierane co najmniej raz na 3 miesiące; 

 na terenie Miasta Sochaczew nie utworzono punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, wyznaczono miejsca, do których można przekazać selektywnie zebrane 

poszczególne frakcje odpadów komunalnych (leki, baterie i akumulatory 

małogabarytowe), dwa razy w roku organizowana jest zbiórka objazdowa pozostałych 

frakcji selektywnie zbieranych odpadów (wielkogabarytowe, budowlane itp.). 

Wyznaczono dwa miejsca (zakłady), do których można nieodpłatnie oddać odpady 

zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

Miasto Sochaczew osiągnęło w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 brak egzekwowania od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości w I i II kwartale 2013 r. realizacji ustawowych 

obowiązków w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych 

odebranych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Sochaczew do regionalnej 

instalacji przetwarzania odpadów komunalnych; 

 sprawozdanie Burmistrza Miasta Sochaczew z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok zawierało błędy; 

 nie utworzono punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 Miasto Sochaczew nie udostępniło na stronie internetowej informacji o: 

- miejscach zagospodarowania odpadów, 

- poziomach recyklingu osiągniętych przez gminę i podmioty odbierające 

odpady. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne; 

 wystąpienie pokontrolne; 

 pismo do WIOŚ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach dot. przyjmowania przez 

prowadzącego instalację w powiecie kutnowskim odpadów o kodzie 19 12 12 

przeznaczonych do składowania spoza tego regionu (z regionu płockiego). 

 

29. Gmina Sterdyń – powiat sokołowski 

 

Gmina Sterdyń została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmina Sterdyń liczy 4 360 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 
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Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Sterdyń: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości raz 

w miesiącu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości 

raz w kwartale; 

 gmina utworzyła  punkt selektywnego zbierania odpadów w miejscowości Olszewice 

gm. Ceranów na terenie Zakładu Usług Komunalnych „JAWA’’ Iwona Wojtczuk 

z siedzibą w Kosowie Lackim. 

 

Gmina Sterdyń  osiągnęła w 2012 r. wymagane poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Sterdyń nie odbierał innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych. 

W I kwartale 2013 r. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

nie przekazał odebranych odpadów do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów  

komunalnych,  tylko zdeponował je na własnym składowisku. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 brak egzekwowania od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości w I kwartale 2013 r. realizacji ustawowych obowiązków 

w zakresie przekazywania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu Gminy 

Sterdyń do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 wystąpienie pokontrolne. 

 

30. Gmina Szreńsk – powiat mławski 

 

Gmina Szreńsk została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana jako gmina, w której regulamin utrzymania czystości i porządku nie został 

uchwalony w ustawowym terminie (do 31 grudnia 2012 r.). 

Gmina Szreńsk liczy 4 421 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Szreńsk: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości 2 razy 

w miesiącu; 

 kontenery do selektywnej zbiórki – tworzywa sztuczne, szkło, rozstawione 

przez przedsiębiorcę w większych miejscowościach; 

 na terenie Gminy Szreńsk utworzono jeden punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych – zlokalizowany w m. Szreńsk, ul. Bieżuńska 16, na terenie wydzielonej 

części oczyszczalni ścieków. 
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Starosta Mławski decyzją zezwolił Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Szreńsku na 

zbieranie odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w Szreńsku został uruchomiony 

1 lipca 2013 r. 

 

Gmina Szreńsk nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych 

i szkła w wysokości 10% (osiągnięty poziom – 0%). 

Gmina Szreńsk osiągnęła w 2012 r. wymagany poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Szreńsk nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Szreńsk nie osiągnęła w 2012 r. wymaganego poziomu recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, 

tworzyw sztucznych i szkła. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne. 

 

31. Gmina Wolanów – powiat radomski 

 

Gmina Wolanów została ujęta w planie cyklu kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina wiejska; 

 wytypowana w związku z uchwalonymi niskimi stawkami opłat dla mieszkańców 

za odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowanie tych odpadów. 

Gmina Wolanów liczy 8 631 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Wolanów: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości raz 

w miesiącu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości 

raz w miesiącu; 

 przedsiębiorca okresowo (co najmniej 2 razy w roku) odbiera od mieszkańców 

nieruchomości odpady niebezpieczne oraz wielkogabarytowe; 

 utworzenie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych powierzono 

przedsiębiorcy – w trakcie kontroli nie był jeszcze zorganizowany. 

 

Gmina Wolanów osiągnęła wymagane w 2012 r. poziomy: 

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów komunalnych: 

papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Gminy Wolanów nie odbierał innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 

i rozbiórkowych. 
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Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Wolanów nie osiągnęła wymaganego poziomu recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych; 

 Gmina Wolanów nie udostępniła na stronie internetowej informacji o podmiotach 

odbierających odpady komunalne, o miejscu zagospodarowania odpadów, 

o osiągniętych przez gminę oraz podmioty odbierające poziomów recyklingu, 

o punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

 nie są weryfikowane sprawozdania składane przez przedsiębiorców odbierających 

odpady komunalne. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 zarządzenie pokontrolne. 

 

32. Gmina Żelechów – powiat garwoliński 

 

Gmina Żelechów została ujęta  w planie cyku kontrolnego WIOŚ w Warszawie jako: 

 gmina miejsko-wiejska; 

 wytypowana na zasadzie wyboru losowego. 

Gmina Żelechów liczy 8 471 mieszkańców (dane GUS za 2012 r.). 

 

Opis organizacji systemu gospodarowania odpadami przez Gminę Żelechów: 

 system obejmuje nieruchomości zamieszkałe; 

 zmieszane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości raz 

w miesiącu; 

 selektywnie zbierane odpady komunalne odbierane są od mieszkańców nieruchomości 

raz w miesiącu; 

 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i odpady wielkogabarytowe odbierane są 

od mieszkańców nieruchomości 2 razy w roku a zużyte opony raz w roku. 

 

Gmina Żelechów osiągnęła wymagane w 2012 r. poziomy:  

 recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła; 

 ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania. 

W 2012 r. żaden z podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

z terenu Miasta i Gminy Żelechów nie odebrał od właścicieli nieruchomości innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Naruszenia i nieprawidłowości: 

 Gmina Żelechów nie posiada decyzji Starosty Garwolińskiego zezwalającej 

na zbieranie odpadów w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

Podjęte działania pokontrolne: 

 wszczęcie postępowania administracyjnego w sprawie wymierzenia Gminie Żelechów 

administracyjnej kary pieniężnej za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia 

(dot. punktu selektywnego zbierania odpadów). 

 



36 
 

 

 

Tabela 1. Gminy, które złożyły sprawozdania po terminie 

 

Lp. Region 

Liczba 

gmin w 

regionie 

Gmina 

Data przekazania 

sprawozdania  

(nadania lub wysłania) do: 

Wysokość 

kary  
Decyzja 

nakładająca 

karę 

MWM  MWIOŚ  (zł) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. CI 

4 

Chorzele  12.04.2013  12.04.2013 1000 12.11.2013 

2. CI Krasnosielc  15.05.2013  w terminie  4200 29.10.2013 

3. CI Rzewnie  14.05.2013 03.04.2013 4100 22.10.2013 

4. CI Świercze  04.04.2013  04.04.2013 200 15.10.2013 

5. O_S 

5 

Liw  24.05.2013  w terminie  5200 28.10.2013 

6. O_S Małkinia Górna  14.05.2013  w terminie  4200 12.11.2013 

7. O_S Ostrołęka  05.04.2013  04.04.2013  200 22.10.2013 

8. O_S Strachówka  09.05.2013  w terminie  3700 28.10.2013 

9. O_S Trojanów  04.04.2013  04.04.2013  200 21.10.2013 

10. PL 

4 

Joniec  18.04.2013  w terminie  1600 21.11.2013 

11. PL Kuczbork-Osada  04.04.2013  04.04.2013  200 16.10.2013 

12. PL Młodzieszyn  10.04.2013  10.04.2013  800 10.09.2013 

13. PL Zakroczym  03.04.2013  03.04.2013 100 15.10.2013 

14. RA 

10 

Błędów  03.04.2013  03.04.2013  100   

15. RA Chotcza  16.04.2013  16.04.2013  1400   

16. RA Ciepielów  12.04.2013  12.04.2013  900 23.10.2013 

17. RA Grabów n/Pilicą  12.04.2013  12.04.2013  900   

18. RA Magnuszew  16.04.2013  16.04.2013  1300 08.11.2013 

19. RA Przyłęk  08.04.2013  08.04.2013 500 24.10.2013 

20. RA Sieciechów  03.04.2013  03.04.2013  100   

21. RA Solec n/Wisłą w terminie  12.04.2013  900   

22. RA Stara Błotnica  17.05.2013  w terminie  4400   

23. RA Wieniawa  28.05.2013  05.04.2013  5500 08.11.2013 

24. WA 

8 

Celestynów  03.04.2013  03.04.2013  100 21.10.2013 

25. WA 
Grodzisk 

Mazowiecki  
10.04.2013  10.04.2013  800* 10.09.2013 

26. WA Lesznowola  03.04.2013  03.04.2013  100 28.10.2013 

27. WA Nieporęt  10.04.2013  10.04.2013  800 21.10.2013 

28. WA 
Puszcza 

Mariańska 
w terminie  03.04.2013  100   

29. WA Serock  04.04.2013  04.04.2013  200 29.10.2013 

30. WA Sulejówek  26.04.2013  15.04.2013  2400 21.10.2013 

31. WA Wołomin  05.04.2013  03.04.2013  300 21.10.2013 

* umorzono postępowanie w sprawie wymierzenia kary  

   gminy objęte cyklem kontrolnym
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Tabela 2. Dynamika masy zebranych odpadów 
 

Lp.  Region 

Liczba 

gmin w 

regionie Gmina  

Masa odpadów zebranych [kg/mieszkańca/kwartał]  
Dynamika [%] 

2012 r.  III kwartał 2013 r.  

zmieszane selektywne ogółem  zmieszane  selektywne ogółem   8/5 9/6 10/7 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 CI 

5 

Czerwonka 17,43 0,11 17,54 18,24 8,10 26,34 104,65 7 363,64 150,17 

2 CI Dzierzgowo 18,51 3,21 21,72 19,79 0,78 20,57 106,92 24,30 94,71 

3 CI Jednorożec 19,88 0,54 20,42 18,29 5,73 24,02 92,00 1 061,11 117,63 

4 CI Mława 73,33 0,33 73,66 71,23 6,34 77,57 97,14 1 921,21 105,31 

5 CI Szreńsk 26,62 0 26,62 39,54 1,93 41,47 148,53 -  155,79 

6 O_S 

9 

Baranowo 21,67 1,39 23,06 25,53 3,94 29,47 117,81 283,45 127,8 

7 O_S Dobre 3,28 1,47 4,75 8,00 8,50 16,50 243,90 578,23 347,37 

8 O_S Myszyniec 9,53 0,74 10,27 13,79 7,13 20,92 144,7 963,51 203,7 

9 O_S Obryte 21,1 1,30 22,40 17,78 5,09 22,87 84,67 391,54 102,56 

10 O_S Paprotnia  3,93 2,90 6,83 6,72 5,40 12,12 170,99 186,21 177,45 

11 O_S Rząśnik 17,24 1,04 18,28 20,25 5,63 25,88 117,46 541,35 141,58 

12 O_S Siedlce 74,04 2,80 76,84 69,34 5,03 74,37 93,65 179,64 96,79 

13 O_S Sterdyń  13,90 5,07 18,97 8,52 1,62 10,14 61,29 31,95 53,45 

14 O_S Żelechów  11,46 1,55 13,01 4,80 9,30 14,10 41,88 600,00 108,38 

15 PL 

5 

Bodzanów 20,68 2,30 22,98 29,30 8,13 37,43 141,68 353,48 162,88 

16 PL Nasielsk 32,62 1,16 33,78 36,50 6,13 42,63 111,89 528,45 126,20 

17 PL Radzanowo 19,46 4,30 23,76 24,69 6,18 30,87 126,88 143,72 129,92 

18 PL Rościszewo 7,25 2,79 10,04 13,17 4,03 17,20 181,66 144,44 171,31 

19 PL Sochaczew 73,71 3,70 77,41 75,57 13,8 89,37 102,52 372,97 115,45 



38 
 

Tabela 2. Dynamika masy zebranych odpadów – cd. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

20 RA 

6 

Białobrzegi 67,41 8,44 75,85 66,46 9,24 75,70 98,59 109,48 99,80 

21 RA Chynów 40,27 9,31 49,58 36,85 5,92 42,77 91,51 63,59 86,26 

22 RA Ciepielów 5,06 0,00 5,06 8,31 6,80 15,11 164,23 - 298,62 

23 RA Jasieniec 25,77 0,94 26,71 11,67 1,75 13,42 45,29 186,17 50,24 

24 RA Przyłęk 6,99 1,18 8,17 3,40 5,55 8,95 48,64 470,34 109,55 

25 RA Wolanów 5,19 4,08 9,27 7,05 6,66 13,71 135,84 163,24 147,90 

26 WA 

7 

Celestynów 25,78 2,98 28,76 38,10 15,80 53,90 147,79 530,20 187,41 

27 WA Jabłonna 58,12 5,06 63,18 45,70 21,01 66,71 78,63 415,22 105,59 

28 WA Jaktorów 29,38 0,58 29,96 39,06 2,48 41,54 132,95 427,59 138,65 

29 WA 
Konstancin 

-Jeziorna 
77,24 7,49 84,73 53,78 10,09 63,87 69,63 134,71 75,38 

30 WA Lesznowola 38,82 12,00 50,82 19,31 45,87 65,18 49,74 382,25 128,26 

31 WA Pruszków 92,12 6,95 99,07 64,23 7,57 71,80 69,72 108,92 72,47 

32 WA Raszyn  58,74 6,56 65,30 86,09 12,82 98,91 146,56 195,43 151,47 
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Tabela 3. Realizacja zadań gminy 

Region 
Liczba 

gmin 
Gmina  

Czy zorganizowano PSZOK ?  Kontrola przedsiębiorców:  

TAK/ NIE  
liczba 

frakcji  

sprawozdań 

kwartalnych  

realizacji  

umów  

2 3 4 5 6 7 8 

CI 

5 

Czerwonka  TAK 11 NIE NIE 

CI Dzierzgowo   NIE   -  NIE NIE 

CI Jednorożec  TAK  6 TAK NIE 

CI Mława  TAK  11 TAK NIE 

CI Szreńsk  TAK 11 TAK NIE 

O_S 

9 

Baranowo  NIE - NIE NIE 

O_S Dobre  NIE - TAK NIE 

O_S Myszyniec  TAK  11 NIE  NIE  

O_S Obryte  TAK 11 NIE NIE 

O_S Paprotnia NIE - TAK NIE 

O_S Rząśnik  NIE - NIE NIE 

O_S Siedlce (m)  TAK 4 TAK  NIE  

O_S Sterdyń TAK 9 NIE NIE 

O_S Żelechów TAK 9 TAK NIE 

PL 

5 

Bodzanów  TAK 11 NIE NIE 

PL Nasielsk  NIE -  TAK NIE 

PL Radzanowo  TAK 5 NIE NIE 

PL 
Rościszewo (2 

punkty) 
TAK   6/5 

NIE NIE 

PL Sochaczew  NIE  -  NIE  NIE 

RA 

6 

Białobrzegi  NIE -  NIE NIE 

RA Chynów  NIE -  NIE NIE 

RA Ciepielów  NIE - NIE NIE 

RA Jasieniec  TAK 1 NIE NIE 

RA Przyłęk  TAK 11 NIE NIE 

RA Wolanów  NIE - TAK NIE 

WA 

7 

Celestynów  NIE - TAK NIE 

WA Jabłonna  TAK 6 TAK NIE 

WA Jaktorów  NIE - NIE NIE 

WA 
Konstancin-

Jeziorna  
TAK 11 NIE NIE 

WA Lesznowola  TAK 11 NIE NIE 

WA Pruszków TAK 11 NIE NIE 

WA Raszyn  NIE -  NIE NIE 

CI 

    

TAK-4, NIE-1 

  

TAK-3, NIE-2 TAK-0, NIE-5 

O_S TAK-5, NIE-4 TAK-4, NIE-5 TAK-0, NIE-9 

PL TAK-3, NIE-2 TAK-1, NIE-4 TAK-0, NIE-5 

RA TAK-2, NIE-4 TAK-1, NIE-5 TAK-0, NIE-6 

WA TAK-4, NIE-3 TAK-2, NIE-5 TAK-0, NIE-7 

Razem 32 
 

TAK-18, NIE-14 
 

TAK-11, NIE-21 TAK-0, NIE-32 
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Tabela 4. Zbiorcze zestawienie wyników kontroli 

Region Gmina 
Zarz. 

pokontr. 

Wystą- 

pienie 

Kara 

opóź. 
Recykl. Budowl. 

Ogran. 

OUB 

Strona 

www. 
PSZOK 

Zezw. 

na zbier. 

Brak. 

ewid. 

Złe 

spr. 

Brak 

nadzoru 

Nie do 

RIPOK 

Poza 

region 
Przetarg Regulamin 

CI Czerwonka + + - - brak + - + + - + + + - + + 

CI Dzierzgowo + + - + brak + + - nw - - + + - + + 

CI Jednorożec + + - - brak + + +/- +/- - - + - - - + 

CI Mława + - - - + + + + + - - + - - + + 

CI Szreńsk + - - - brak + + + + - - + - - + -/+ 

O-S Baranowo + + - - + + - - - + + + + - + -/+ 

O-S Dobre + - - + brak + + - nw - - + - - + + 

O-S Myszyniec + + - - + + - + + - + + + - + + 

O-S Obryte + + - - brak + + + + - - + + + + + 

O-S Paprotnia + - - + brak + - - nw - - + - - + -/+ 

O-S Rząśnik + + - - brak + + - nw - - + + + + + 

O-S Siedlce + - - - + + + + + - - + - - + -/+ 

O-S Sterdyń - + - + brak + + + + - - + + - + + 

O-S Żelechów - - - + brak + + + - kara - - + - - + -/+ 

PL Bodzanów + - - + + + - + + - + + - - + + 

PL Nasielsk + - - - + + + - nw - - + + pd + + + 

PL Radzanowo + - - + + + - + - - + + - - + + 

PL Rościszewo + + - + brak + - + - + + + + - + + 

PL Sochaczew + + - + + + - - nw - + + + + + + 

RA Białobrzegi - + - + + - + - nw - - + - - + + 

RA Chynów + + - + + + - - nw - - + + + + + 

RA Ciepielów + + + - brak + - - nw - - + - - + + 

RA Jasieniec - + - - brak + + + + - - + + + + + 

RA Przyłęk + + + - brak + - + + - - + - - + + 

RA Wolanów + - - + brak + - - nw - - + - - + -/+ 

WA Celestynów + - + + brak + + - nw - - + - - + -/+ 

WA Jabłonna + - - + + - + + + - - + + pd + + -/+ 

WA Jaktorów + + - - + + - - nw - + + + + + -/+ 

WA Konstancin-J. - + - + + + + + - - - + + + + -/+ 

WA Lesznowola - + + + + + + + + - - + + + + -/+ 

WA Pruszków - + - + + + + + + - - + + + + -/+ 

WA Raszyn + + - + + + + - nw - - + + - + -/+ 

    ∑        32     25+     20+  4 +    14-   16/16   2-   13-    14-     5-    2+    8+      32+    18+  11+      1-  13 -/+ 

    brak – żaden z podmiotów nie odbierał w 2012 r. odpadów budowlanych z terenu gminy  +/- – jest PSZOK ale wymaga dostosowania do decyzji,  jest decyzja ale wymaga uzupełnienia nw – niewymagane (bo nie ma  

    PSZOK- u) -/+ – regulamin nieuchwalony w terminie, ale na kontroli już uchwalony pd – podjęli działania 
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II. Wyniki kontroli Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska – 

stan realizacji obowiązków nałożonych na gminy znowelizowaną ustawą o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdzony w trakcie 

przeprowadzonych kontroli 32 gmin 

 

1. Żadna spośród 32 gmin objętych cyklem kontrolnym nie prowadziła kontroli 

przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. 

2. 21 kontrolowanych gmin (65,63%) nie prowadziło weryfikacji przekazywanych przez 

podmioty odbierające odpady komunalne kwartalnych sprawozdań z realizacji zadań z 

zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. 

3. W przypadku 18 kontrolowanych gmin (56,25%) stwierdzono, że odbierane od 

właścicieli nieruchomości w I półroczu 2013 r. zmieszane odpady komunalne, odpady 

zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do 

składowania nie były przekazywane do regionalnych instalacji do przetwarzania 

odpadów. Jedynie dwie gminy wszczęły postępowania administracyjne w sprawie 

nałożenia kar pieniężnych na przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości. 

4. W 16 gminach żaden z podmiotów odbierających w 2012 r. odpady komunalne 

od właścicieli nieruchomości nie odebrał od nich innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

5. 16 kontrolowanych gmin (50%) osiągnęło wymagany w 2012 r. poziom recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych – 30%. 

6. 14 kontrolowanych gmin (43,75%) nie osiągnęło w 2012 r. wymaganego 10% 

poziomu recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła. W dwóch 

gminach poziom ten wyniósł 0%. 

7. 14 kontrolowanych gmin (43,75%) nie zrealizowało obowiązku utworzenia punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W przypadku utworzonych pięciu 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych stwierdzono brak decyzji 

zezwalających na zbieranie odpadów, w przypadku dwóch – brak prowadzonej 

ewidencji zbieranych odpadów. 

8. W 13 kontrolowanych gminach (40,63%) nie zostały uchwalone w ustawowym 

terminie tj. do 31 grudnia 2012 r. regulaminy utrzymania czystości i porządku 

w gminie. Na dzień sporządzania niniejszego raportu we wszystkich gminach rady 

podjęły już stosowne uchwały, które zostały opublikowane w „Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego”. 

9. W przypadku 13 kontrolowanych gmin (40,63%) nie udostępniono na stronie 

internetowej urzędu gminy wszystkich wymaganych informacji. 

10. W przypadku 11 kontrolowanych gmin (34,38%) stwierdzono, że odbierane od 

właścicieli nieruchomości w I półroczu 2013 r. zmieszane odpady komunalne oraz 

pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczone do składowania 

przekazywane były poza region gospodarki odpadami komunalnymi. 

11. W przypadku 8 kontrolowanych gmin (25%) przekazane Marszałkowi Województwa 

Mazowieckiego i Mazowieckiemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony 

Środowiska roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2012 r. sporządzone były nierzetelnie (pomimo 

wcześniejszych wezwań do uzupełnienia lub poprawienia). 

12. Cztery gminy (12,5%) przekazały sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok po terminie. 
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13. Rady 3 gmin (9,38%), spośród 32 kontrolowanych, podjęły uchwały w sprawie 

objęcia systemem nieruchomości niezamieszkałe. 

14. Dwie kontrolowane gminy (6,25%) nie ograniczyły masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 r.  w stosunku do 

masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. do wymaganego poziomu – 75%. 

15. W jednej kontrolowanej gminie (jest to jedyna gmina w mazowieckim) nie został 

zorganizowany przetarg na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości albo na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. 

 

 

POZYTYWNE EFEKTY NOWEGO SYSTEMU. 

 

1. 313 gmin zorganizowało przetarg na odbieranie lub na odbieranie i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. W 310 przetargi rozstrzygnięto i 

podpisano umowy. 

2. We wszystkich 32 kontrolowanych gminach prowadzone są rejestry działalności 

regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. 

3. Rady wszystkich 32 kontrolowanych gmin ustanowiły selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych. 

4. Wszystkie 32 kontrolowane gminy prowadziły różnorodną działalność informacyjną 

i edukacyjną w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, 

w tym w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz praw 

i obowiązków właścicieli nieruchomości, wynikających z podjętych uchwał. 

5. W 32 gminach objętych cyklem kontrolnym zamieszkuje 467 850 osób, co stanowi 

8,82% ludności województwa mazowieckiego. Na podstawie przeprowadzonych 

kontroli stwierdzono, że: 

- masa zebranych w III kwartale 2013 r. odpadów komunalnych wzrosła o 13,10% w 

stosunku do masy średniego kwartału w 2012 r. Wzrost odnotowano w 24 gminach - 

75%; 

- masa zebranych zmieszanych odpadów komunalnych była na poziomie 2012 r., 

pomimo spadku w 14 gminach; 

- zdecydowanie wzrosła o 158,48% masa odpadów zebranych selektywnie (w 29 

gminach – 90,63%). 

- udział odpadów zebranych selektywnie wzrósł z 9,14% do 20,89% masy ogółem 

zebranych odpadów komunalnych. 

 

W tabeli 5 zestawiono zaobserwowane tendencje w skontrolowanych gminach 

województwa mazowieckiego w zbieraniu odpadów komunalnych. 

 

Tabela 5. Tendencje zmian w zbieraniu odpadów komunalnych 

 

Lp. Region Liczba gmin 

W 

regionie 

0bjętych 

cyklem 

Zebrane odpady 

Wzrost +/spadek - 

zmieszane selektywne ogółem 

1. Ciechanowski 41 5 3/2 4/1 4/1 

2. Ostrołęcko-

Siedlecki 

92 9 5/4 8/1 7/2 
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3. Płocki 60 5 5/0 5/0 5/0 

4. Radomski 63 6 2/4 5/1 3/3 

5. Warszawski 51 7 3/4 7/0 5/2 

Ogółem 307* 32 18+/14- 29+/3- 24+/8- 

Udział [%] 100 10,19 53,13/46,87 90,63/9,37 75,00/25/00 

*- 7 gmin zgłosiło akces do międzywojewódzkich RGOK 

 
 

III. Działania pokontrolne podjęte przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska  
 

Na podstawie wyników przeprowadzonych kontroli 32 gmin, Mazowiecki Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska: 

 nałożył na cztery gminy kary pieniężne za przekazanie po terminie sprawozdań 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok 

(łączna kwota nałożonych kar pieniężnych 1 600 zł); 

 nałożył na jedną gminę karę pieniężną w wysokości 50 000 zł  za niezorganizowanie 

przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości albo 

odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów; 

 wszczął jedno postępowanie administracyjne w sprawie wymierzenia gminie kary 

pieniężnej za zbieranie odpadów bez wymaganego zezwolenia (dot. punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych). W związku z brakiem zezwolenia na 

zbieranie odpadów, w listopadzie 2013r. zostanie przeprowadzona kontrola 

przedsiębiorcy prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów w jednej 

z gmin; 

 skierował do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 25 zarządzeń pokontrolnych; 

 skierował do wójtów, burmistrzów, prezydentów miast 20 wystąpień pokontrolnych 

dot. m.in. wszczęcia postępowania administracyjnego w przedmiocie nałożenia 

administracyjnej kary pieniężnej, o której mowa w art. 9x ust. 1 pkt 3 ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

 przeprowadził kontrolę jednej gminnej jednostki organizacyjnej, w trakcie której 

stwierdzono, że odbierane w 2013 r. od właścicieli nieruchomości zmieszane odpady 

komunalne nie były przekazywane do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów. Po kontroli wszczęto postępowanie administracyjne w sprawie nałożenia 

kary pieniężnej; 

 skierował do WIOŚ w Łodzi Delegatura w Skierniewicach pismo dot. przyjmowania 

przez prowadzącego instalację w powiecie kutnowskim odpadów o kodzie 19 12 12 

przeznaczonych do składowania spoza tego regionu (z regionu płockiego). 

W pozostałych przypadkach (dot. terenu województwa mazowieckiego) przekazywania 

zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

komunalnych przeznaczonych do składowania poza region gospodarki odpadami 

komunalnymi oraz w jednym przypadku przyjmowania zmieszanych odpadów 

komunalnych na składowisko, które nie było regionalną instalacją, ani zastępczą instalacją 

do składowania odpadów w regionie, prowadzone są weryfikacje i wyjaśnienia. 
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