
OŚ-4/r
    Środowiska i Gospodarki Wodnej

Sprawozdanie z wpływów z tytułu opłat
za korzystanie ze środowiska

i  kar za naruszenie wymagań jego ochrony
oraz z redystrybucji tych wpływów

za rok 2019

Dział I. Wniesione opłaty, kary oraz ich redystrybucja
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Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (I + II - III)

Przekazane środki zgodnie z ustawowym podziałem wpływów otrzymanych z tytułu 
opłat:

Numer identyeikacjny REGON jednostki 
sprawozdawczej

Termin przekazania:
zgodnie z PBSSP na 2019 r.

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Gminom

Wojewódzkim funduszom

Pozostałe wpływy

pozostałe dziedziny

GIOŚ
Wpływy środków pochodzących z opłat i kar ogółem (1+V)

Kary przeznaczone na rzecz:
Gmin
Powiatów
Wojewódzkich funduszy

*) Odpowiednie podkreślić

kwoty w zł, bez znaku po przecinku

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej*):

Wyszczególnienie

2. Narodowy Fundusz Ochrony
1. Urząd marszałkowski 2)  Ministerstwo Środowiska

Inne wydatki

Koszty związane z egzekucją należności

 MINISTERSTWO ŚRODOWISKA  
ul. Wawelska 52/54    00-922 Warszawa

Adresaci*):

4)  Główny Urząd Statystyczny
3)  Ministerstwo Finansów

      Środowiska i Gospodarki Wodnej
1)  Narodowy Fundusz Ochrony 

 1.1. Otrzymane środki oraz ich redystrybucja

Wpływy środków pochodzących z opłat  w roku sprawozdawczym

Stan środków na początek okresu sprawozdawczego

ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu

Rok sprawozdawczy

2

Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Środki należne urzędom marszałkowskim (z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001 r. - Prawo ochrony środowiska)

Wpływy z tytułu błędnych wpłat podlegających zwrotowi 

Wpływy podlegające wyjaśnieniu

Inne wpływy

Koszty obsługi rachunków bankowych

Wydatki w okresie sprawozdawczym  (suma wierszy 3+4+5+6+7+8+9)

Wydatki związane z odsetkami za przeterminowane wpłaty opłat

Wydatki z tytułu przekazania wpłat podlegających zwrotowi

Powiatom

Wpływy z tytułu odzyskanych kosztów postępowań egzekucyjnych

Wpływy należne urzędom marszałkowskim (z art. 402 ust. 2a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. - Prawo ochrony środowiska)

1

Otrzymane środki (suma wierszy 1 + 2)

z tego na:

Wpływy z tytułu odsetek za przeterminowane wpłaty oraz oprocentowanie rachunków 
bankowych

gospodarkę odpadami

pobór wód

wprowadzanie ścieków

emisję CO 2



Ogółem
wpływy

otrzymane
gminy powiaty wojewódzkie

fundusze

Narodowy Fundusz
Ochrony 

Środowiska
i Gospodarki 

Wodnej
kwota kwota kwota kwota

1 3 5 7 9

1. Wpływy z tytułu opłat
(Dział 1, wiersz 1)

1.1. za pobór wód
    (Dział I, wiersz 1.1)

1.2. za wprowadzanie ścieków
    (Dział I, wiersz 1.2)

    i klimatu (Dział I, wiersz 1.3)

    (Dział I, wiersz 1.3.1)

1.4. za gospodarkę odpadami
     (Dział I, wiersz 1.4)

1.5. pozostałe dziedziny
    (Dział I, wiersz 1.5)

1.3.1. za emisję CO 2

Dział II. Podział otrzymanych wpływów z tytułu opłat w roku sprawozdawczym na rzecz gmin, powiatów, wojewódzkich funduszy 
i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
                                                                                                                                                                                              kwoty w zł, bez znaku po przecinku

Źródła wpływów

z kolumny 1 wiersza 1 przypada na:

0

1.3. za ochronę powietrza atmosferycznego

4. Wniesione opłaty oraz pozostałe wpływy razem
    (suma wierszy 1+2+3)

3. Pozostałe

2. Wpływy z tytułu odsetek karnych
    i bankowych

z tego:



Dział III. Zobowiązania na rzecz gmin, powiatów, wojewódzkich funduszy i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

dotyczy lat dotyczy roku dotyczy lat dotyczy roku dotyczy lat dotyczy roku dotyczy lat dotyczy roku
poprzednich sprawozdawczego poprzednich sprawozdawczego poprzednich sprawozdawczego poprzednich sprawozdaw.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. Wpływy w roku sprawozdawczym

(zgodnie z wierszem 4 Działu II )

2. Zobowiązania z tytułu podziału wpływów

3. Przekazane środki (środki pieniężne -

w roku sprawozdawczym - razem

3.1. gminom (zbiorczo)

3.2. powiatom (zbiorczo)

3.4. Narodowemu Funduszowi

4. Pozostaje do przekazania według stanu
na 31 grudnia 2019 r .
(suma wierszy 1 + 2 - wiersz 3)

Imię i nazwisko, telefon osób, które sporządziły sprawozdanie:

miejscowość i data

2)……………………………………………….
3)……………………………………………….

1)……………………………………………….

.......................................................

powiaty wojewódzkie fundusze

..........................................................................
Pieczątka imienna i podpis osoby 

działającej w imieniu sprawozdawcy*)

0

Narodowy Fundusz Wyszczególnienie

przelewy oraz akcje i udziały)

z tego podział wpływów na:

gminyKwota ogółem

według stanu na 31 grudnia 2018 r .

z tego:

kwoty w zł, bez znaku po przecinku

3.3. wojewódzkim funduszom (zbiorczo)

*) Wymóg opatrzenia prieczęcią dotyczy wyłącznie sprawozdania wnoszonego w postaci papierowej



z tytułu opłat i kar oraz ich podziału na rzecz poszczególnych gmin, powiatów, wojewódzkich funduszy i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

ilość cena nominalna wartość Narodowego 
Funduszu

wojewódzkich 
funduszy

powiatów 
(zbiorczo)

gmin 
(zbiorczo) GIOŚ

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

Razem

miejscowość i data pieczątka imienna i podpis osoby 
działającej w imieniu sprawozdawcy

Imię i nazwisko, telefon osoby, która sporządziła sprawozdanie

.......................................................................... ………………………..............................................................................................................................................................................................

Przejmowane akcje: Akcje i udziały przekazane na rzecz:
(kwota w złotych)

Dział IV. Informacja o ugodach zawartych w okresie sprawozdawczym dotyczących przejmowania akcji i udziałów za wierzytelności 

Strony ugody
Data 

zawarcia 
ugody

Tytuł
Kwota 

wierzytelności 
w złotych
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Objaśnienia do formularza OŚ-4/r 

 
Objaśnienia ogólne 
 
1. Podmiotem zobowiązanym do sporządzenia sprawozdania, zgodnie z Programem badań 

statystycznych statystyki publicznej, jest urząd marszałkowski, a w dalszej kolejności 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

2. Dane liczbowe ujęte w sprawozdaniu powinny być zgodne z danymi wynikającymi 
z ksiąg rachunkowych. Dane dotyczące początku okresu sprawozdawczego powinny być 
zgodne z analogicznymi danymi według stanu na koniec okresu poprzedniego. 
W przypadku niezgodności należy dołączyć do sprawozdania informację wyjaśniającą 
różnice. 

3. Obok działu podstawowego, dotyczącego wpływów z opłat i kar, sporządza się również 
Dział II dotyczący podziału otrzymanych wpływów, Dział III dotyczący zobowiązań 
urzędu marszałkowskiego wobec funduszy wojewódzkich i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również wobec gmin i powiatów oraz 
Dział IV informujący o ugodach zawartych w okresie sprawozdawczym dotyczących 
przejmowania akcji i udziałów za wierzytelności z tytuł opłat i kar oraz ich podziału na 
rzecz poszczególnych gmin, powiatów, wojewódzkich funduszy i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

4. Urzędy marszałkowskie sporządzają i przesyłają sprawozdania do Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

5. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie 
otrzymanych sprawozdań sporządza zbiorcze zestawienie i przesyła je do Ministerstwa 
Środowiska, Ministerstwa Finansów i Głównego Urzędu Statystycznego. 

 
Objaśnienia szczegółowe 
 
Dział I. Wniesione opłaty, kary oraz ich redystrybucja 
1.1. Otrzymane środki oraz ich redystrybucja 
 
I „Stan środków na początek okresu sprawozdawczego” powinien obejmować posiadane 
środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie oraz akcje i udziały (według wartości 
nominalnej), faktycznie będące w posiadaniu urzędu marszałkowskiego według stanu na 
dzień 1 stycznia roku sprawozdawczego (kolumna 2). Kwota ogólna środków na początek 
roku sprawozdawczego, powinna się zgadzać z danymi z końca poprzedniego roku 
sprawozdawczego. 
 
W wierszach od 1.1 do 1.5 „Wpływy środków pochodzących z opłat w roku 
sprawozdawczym” należy podać wpływy z opłat jako „należność główna” oraz wartość 
nominalną akcji i udziałów, w podziale na dziedziny, zgodnie z ich brzmieniem. W wierszu 
1.5 „pozostałe dziedziny” należy m.in. uwzględnić ochronę przyrody i edukację ekologiczną. 
 
Wiersze od 2.1 do 2.3 zgodne z treścią wierszy. 
 
W wierszu 2.4 „Wpływy podlegające wyjaśnieniu” należy wykazać wpływy wymagające 
wyjaśnienia co do ich pochodzenia i zakwalifikowania, bądź do podziału lub zwrotu. 
Rozliczenie nastąpi w następnym okresie sprawozdawczym. 
 
W wierszu 2.5 „Wpływy należne urzędom marszałkowskim (z art. 402 ust. 2a ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. poz. 799, z 
późn. zm.))” należy ujmować wpływy należne urzędom marszałkowskim, niepodlegające 
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podziałowi pomiędzy fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminy 
i powiaty. 
 
W wierszu 2.6 należy wykazać inne wpływy, które nie zostały ujęte w poprzednich 
wierszach. 
 
III „Wydatki w okresie sprawozdawczym” - wiersz 3 obejmuje środki przekazane zgodnie 
z ustawowym podziałem wpływów z tytułu opłat na rzecz gmin, powiatów, wojewódzkich 
funduszy i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
 
Wiersze 4, 5 i 6 zgodne z treścią wierszy. 
 
Wiersz 7 – w razie nieterminowego przekazania wpływów, podaje się w tym wierszu odsetki 
za zwłokę, określone w przepisach ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 800, z późn. zm.). 
 
Wiersze 8 i 9 – analogicznie jak wiersze 2.5 i 2.6 z odniesieniem do wydatków. 
 
IV „Stan środków na koniec okresu sprawozdawczego (I+II-III)” oblicza się następująco: 
wiersz I + wiersz II – wiersz III. 
 
V „Kary przeznaczone na rzecz:” – zgodnie z treścią wiersza wypełnia Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na podstawie sprawozdania OŚ-2b przekazanego 
przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. 
 
VI. „Wpływy środków pochodzących z opłat i kar ogółem (1+V)” – zgodnie z treścią 
wiersza. 
 
 
Dział II. Podział otrzymanych wpływów z tytułu opłat w roku sprawozdawczym na 
rzecz gmin, powiatów, wojewódzkich funduszy i Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
W wierszu 1, kolumnach 3, 5, 7 i 9 następuje podział otrzymanych środków ze względu na 
dziedziny, jak również na gminy, powiaty, wojewódzkie fundusze i Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (dane przeniesione z Działu I, wiersz 1). 
 
Wiersz 2 zawiera wpływy z tytułu odsetek za przeterminowane wpłaty oraz oprocentowania 
rachunków bankowych. Te ostatnie powiększone o wpływy z tytułu odzyskanych kosztów 
postępowań egzekucyjnych i pomniejszone o opłaty poniesione na egzekucję należności oraz 
koszty obsługi rachunków bankowych przekazywane są na rachunki bankowe gmin, 
powiatów, wojewódzkich funduszy i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej.  
 
Wiersz 4, kolumna 1 jest sumą wierszy 1, 2 i 3, jak również sumą kolumn 3, 5, 7 i 9. 
 
 
Dział III. Zobowiązania na rzecz gmin, powiatów, wojewódzkich funduszy i 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
W wierszu 1 należy wykazać kwoty wpływów w roku sprawozdawczym, które są na 
rachunku urzędu marszałkowskiego i zostały podzielone odpowiednio dla każdego z funduszy 
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oraz gmin i powiatów zgodnie z wyliczeniami zawartymi w Dziale II, wiersz 4, kolumny 3, 
5, 7 i 9, na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony 
środowiska.  
 
W wierszu 2 należy wykazać kwoty zobowiązań zarządu województwa wobec funduszy oraz 
gmin i powiatów według stanu na koniec roku poprzedzającego rok sprawozdawczy, łącznie 
z przejętymi akcjami i udziałami.  
 
W wierszu 3 „Przekazane środki” należy podać wszystkie przekazane faktycznie środki 
pieniężne, akcje i udziały w roku sprawozdawczym (zbiorczo), na rzecz wszystkich gmin, 
powiatów, wojewódzkich funduszy i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej. 
 
Wyliczenie wiersza 4 „Pozostaje do przekazania” – kwotę otrzymuje się poprzez odjęcie od 
sumy kwot wykazanych w wierszach 1 i 2 kwoty wykazanej w wierszu 3, w danej kolumnie. 
Sprawdzenie poprawnego wypełnienia danych Działu III uzyskuje się poprzez poziome 
i pionowe podsumowanie kwot zawartych w wierszach od 1 do 3 i kolumnach 3, 5, 7 i 9, przy 
czym kwota podana w wierszu 4, kolumnie 1 jest liczbą kontrolną (tzn. w kolumnie 1 suma 
wierszy 1 i 2 pomniejszona o wiersz 3 powinna być tą samą, jaka wynika z podsumowania 
kolumn 3, 5, 7 i 9 w wierszu 4. 
 
Dział IV. Informacja o ugodach zawartych w okresie sprawozdawczym dotyczących 
przejmowania akcji i udziałów za wierzytelności z tytułu opłat i kar oraz ich podziału na 
rzecz poszczególnych gmin, powiatów, wojewódzkich funduszy i Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
Dział ten dotyczy województw, w których wystąpiły przypadki restrukturyzacji 
wierzytelności dotyczących opłat i kar na akcje i udziały dłużników, ich przejęcie 
i przekazanie poszczególnym gminom, powiatom, wojewódzkim funduszom i Narodowemu 
Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 
Zawarte w okresie sprawozdawczym umowy powinny być ujmowane w kolejności ich 
wpływu odpowiednio w kolumnach od 1 do 7. 
O ile przekazano im należne pakiety akcji i udziałów, powinno to znaleźć wyraz 
w kolumnach następnych, tj. od 8 do 12. Podstawą są stosowne dokumenty przejęcia. 
 
Uwagi końcowe 
W przypadku powstania różnic w powiązaniu danych z roku poprzedniego z rokiem 
sprawozdawczym należy przedstawić załącznik prezentujący przyczyny powstałych 
niezgodności. 
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