
Załącznik nr 1 do sprawozdania OŚ-4p  
 

Województwo ...................................                                            

Powiat             ................................... 

 

 

 

Obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzących z opłat i kar środowiskowych*) 

podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej 
 

 

Wyszczególnienie  Kwota w złotych 

0 1 2 

Średnia krajowa dochodów powiatu*) z 2018 r. przypadająca na 

1 mieszkańca (art. 404 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska) 

1  

Liczba mieszkańców powiatu na koniec 2018 r.  2 .....................osób 

Obowiązujący wskaźnik krotności średniej krajowej dochodów na  

1 mieszkańca powiatu = 10 (art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

– Prawo ochrony środowiska) 

3 x 

Wyliczony dopuszczalny poziom dochodów budżetu powiatu*) 

(wiersz 1 x wiersz 2 x 10) 
4  

Dochód budżetu powiatu*) w 2018 r. 5  

Nadwyżka dochodów powiatu*) (wiersz 5 – wiersz 4) 6  

Wyliczona w wierszu 6 nadwyżka podlega przekazaniu na rzecz 

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w ...........................................  

7  

*) Dochody budżetu powiatu pochodzące z opłat i kar środowiskowych, 

o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska  

 

  

 

 

Uwaga: Kopię niniejszego wyliczenia przesyła się do właściwego terytorialnie 

wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz do wiadomości 

właściwego terytorialnie urzędu marszałkowskiego. 

 
 

 

 

 

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

           (imię i nazwisko, nr tel. osoby           (miejscowość i data) 

          która sporządziła sprawozdanie)   
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Objaśnienia do załącznika nr 1 do sprawozdania OŚ-4p 

Obliczanie nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzącej z opłat i kar środowiskowych 

podlegającej przekazaniu na rzecz wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej 

 

 

Załącznik ten służy do obliczenia nadwyżki dochodów budżetu powiatu pochodzącej z opłat i kar 

środowiskowych, podlegającej przekazaniu do właściwego wojewódzkiego funduszu ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej – zgodnie z art. 404 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo 

ochrony środowiska. 

Wyliczona w załączniku nr 1 wielkość powinna być ujęta w wierszu 9 sprawozdania OŚ-4p 

z gospodarowania dochodami budżetu powiatu pochodzącymi z opłat i kar środowiskowych 

przeznaczonymi na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 

Wypełniony załącznik nr 1 należy przesłać do właściwego terytorialnie wojewódzkiego funduszu 

ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz do wiadomości właściwego terytorialnie urzędu 

marszałkowskiego. 


