
ZARZĄDZENIE NR 59A/2021

WÓJTA GMINY GNIEWOSZÓW

z dnia 12 października 2021 r.

w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli w zakresie przestrzegania zakazu

spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych na terenie Gminy  Gniewoszów

Na  podstawie  art. 30 ust. 1 ustawy  z dnia  8 marca  1990 r.  o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z 2021 r.

poz. 1372)  w związku  z art. 9u  ustawy  z dnia  1 września  1996 r.  o utrzymaniu  czystości  i porządku

w gminach  (Dz. U.  z 2021 r.  poz. 888),  art. 155 i art. 191 ustawy  z dnia  14 grudnia  2012 r.  o odpadach

(Dz. U. z 2021 r.,  poz. 779 ze  zm.)  oraz  art. 379 ustawy  z dnia  27 kwietnia  2001 r.  Prawo  ochrony

środowiska (Dz. U. z 2020r., poz. 1219 ze zm.), zarządzam co następuję:

§ 1. Wprowadza się procedurę przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów

komunalnych  w paleniskach  domowych  na  terenie  Gminy  Gniewoszów  stanowiącą  załącznik

nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Kontrolę  przeprowadza  się  na  podstawie  imiennego  upoważnienia,  którego wzór  stanowi  załącznik

nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Z  przeprowadzenia  kontroli  sporządza  się  protokół,  którego  wzór  stanowi  załącznik

nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



 
                                                                                                       Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 59A/2021

                                                                                                       Wójta Gminy Gniewoszów

                                                                                                        z dnia 12 października 2021 r.

Procedura przeprowadzenia kontroli w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów

komunalnych w paleniskach domowych na terenie Gminy Gniewoszów

Rozdział 1.

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

1. Podstawę do przeprowadzenia kontroli stanowią art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888) oraz art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.).

2. Organem uprawnionym do kontroli  przestrzegania i  stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie gminy Gniewoszów jest Wójt Gminy Gniewoszów.

Wójt  Gminy jako organ kontrolny upoważnia do przeprowadzenia kontroli  pracowników Urzędu Gminy

Gniewoszów  na  podstawie  udzielonego  pełnomocnictwa  stanowiącego  załącznik  nr  2  do  niniejszego

zarządzenia.

Rozdział 2.

Zakres kontroli

1. Zakres  kontroli  obejmuje  przestrzeganie  zakazu  spalania  odpadów  komunalnych  w  paleniskach

domowych na terenie gminy Gniewoszów.

Rozdział 3.

Podstawa podjęcia kontroli

1. Zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców.

2. Obserwacje własne pracowników urzędu gminy.

3. Kontrole wynikające z harmonogramu.

4. Inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów.

Rozdział 4.

Przebieg kontroli

1. Pracownik przeprowadzający kontrolę posiada podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania

czynności kontrolnych podpisane przez Wójta Gminy Gniewoszów.

2. Czynności  kontrolne  wykonywane  są  w  obecności  kontrolowanego,  posiadającego  tytuł  prawny

do nieruchomości bądź dorosłego domownika.



3. W czynnościach kontrolnych może brać udział funkcjonariusz Policji.

4. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, jest

zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli.

5. Na podstawie art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, upoważniony

pracownik wykonujący kontrolę, jest upoważniony do:

a) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu

lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6:00 do 22:00 – na

pozostały teren,

b) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,

c) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym

do ustalenia stanu faktycznego,

d) żądania  okazania  dokumentów  i  udostępniania  wszelkich  danych  mających  związek  z problematyką

kontroli.

6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega:

a) zawartość pieca,

b) materiały przygotowane do spalenia,

c) bezpośrednie otoczenie pieca.

7. W przypadku stwierdzenia, że w piecu lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, wykonuje się

dokumentację fotograficzną.

8. Z  paleniska  mogą  zostać  pobrane  próbki  celem  przekazania  ich do specjalistycznych  badań

laboratoryjnych, niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalenia materiału.

9. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia, w którym

wpisuje się wszelkie stwierdzone nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne, a także wyznacza termin na

powiadomienie  kontrolującego  o  sposobie  wykonania  zaleceń.  Protokół  podpisują  kontrolujący  oraz

kontrolowana  osoba  fizyczna.  Do  protokołu  istnieje  możliwość  wniesienia  zastrzeżeń  i uwag  wraz  z

uzasadnieniem.  Dokumentacja  fotograficzna  stwierdzonych  nieprawidłowości  stanowi  załącznik  do

protokołu. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany.

10. W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowaną osobę fizyczną, stosuje się art. 380 ust. 3

ustawy Prawo ochrony środowiska.

11. W  przypadku  stwierdzenia  nieprawidłowości,  zamieszcza  się  informację  o  nich  w  protokole

oraz odnotowuję również uwagi i zastrzeżenia, a także zalecenia pokontrolne.



12. Wykonanie zaleceń pokontrolnych polega na sprawdzeniu w drodze kontroli sprawdzającej, po upływie

wyznaczonego  terminu  na  powiadomienie  kontrolującego  o  sposobie  ich  wykonania.  Nieprawidłowości

stwierdzone podczas każdej kontroli sprawdzającej skutkują zastosowaniem sankcji, o których mowa w art.

191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Rozdział 5.

Obowiązki kontrolowanego

1. Umożliwić wstęp na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r.

Prawo ochrony środowiska.

2. Umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie badań lub wykonania niezbędnych czynności kontrolnych.

3. Okazać na żądanie kontrolującego dokumenty mające związek z problematyką kontroli.

Rozdział 6.

Prawa kontrolowanego 

1.  Kontrolowany ma prawo do uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu na zasadach określonych w

Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

2. Kontrolowany może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. 

3.  Kontrolowana osoba fizyczna może odmówić podpisania protokołu i w terminie 7 dni przedstawić swoje

stanowisko na piśmie kontrolującemu. Kontrolujący zobowiązany jest umieścić w protokole wzmiankę o

odmowie podpisania.



                                                                                                       Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 59A/2021

                                                                                                       Wójta Gminy Gniewoszów

                                                                                                        z dnia 12 października 2021 r.

UPOWAŻNIENIE

Na  podstawie  art.  9u  ustawy  z  dnia  13  września  1996  r.  o  utrzymaniu  czystości  

i  porządku  w  gminach  (Dz.  U.  z  2021  r.  poz.  888)  w  związku  z  art.  379  ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

Upoważniam

Pana/Panią ……………………………………………………..…... legitymującym/legitymującą się

legitymacją służbową nr…………………………………. wydaną przez Wójta Gminy Gniewoszów

dnia  …………………………………..…..,  do  kontroli  przestrzegania  i  stosowania  przepisów

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021r.

poz.888)  w  zakresie  objętym  właściwością  Wójta  Gminy  Gniewoszów,  w  tym  uprawnień

wymienionych w art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z

2020 r., poz. 1219 ze zm.).

Upoważnienie jest ważne do odwołania.



                                                                                                       Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 59A/2021

                                                                                                       Wójta Gminy Gniewoszów

                                                                                                        z dnia 12 października 2021 r.

PROTOKÓŁ Nr ........………….......

z czynności kontrolnych w ramach kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów

komunalnych w paleniskach domowych

Podstawa prawna:  art.  9u ustawy z dnia 1 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i  porządku

w gminach (Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  888)  art.  155 i  art.  191 ustawy z  dnia  14  grudnia  2012 r.

o odpadach (Dz. U. z 2021 r., poz. 779 ze zm.) oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia

2001 r. Prawo ochrony środowiska (j. t. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.).

Sporządzony w dniu ……………………. o godz. ………..…. w ……………………………………

przeprowadzono kontrolę przestrzegania zakazu spalania odpadów w palenisku domowym.

1. Obecni w czasie kontroli:

a) Kontrolowany

………………………………………………………………………………………………………...
(imię i nazwisko; właściciel/użytkownik/najemca/dzierżawca)

b) Kontrolujący na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Gniewoszów pracownicy Urzędu Gminy

Gniewoszów w składzie:

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

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

2. W ramach kontroli przeprowadzono następujące czynności:

□ oględziny pomieszczenia/pomieszczeń, w którym/-ch znajduje/-ą się urządzenie/-a grzewcze 

□ sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu 

□  osoba  kontrolowana  udostępniła  dokumentację  (upoważnienia,  certyfikaty  jakości,  dowody

zakupu np. faktury) 

3. W ramach czynności kontrolnych ustalono:

a) w piecu nie były / były  spalane odpady komunalne

b) na terenie nieruchomości nie znajdowało / znajdowało się drewno i węgiel 

c) nie  ujawniono  /  ujawniono  śladów  świadczących  lub  sugerujących  o  możliwości   spalania
odpadów.



4. Budynek:

□ jednorodzinny 

□ wielorodzinny 

5. Źródło ciepła budynku: 

□ ogrzewanie na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet, inne)

□ kocioł gazowy

□ kocioł olejowy 

□ kocioł elektryczne  

□ powietrzna / gruntowa pompa ciepła

□  inne.........................…………………....…

Klasa kotła na podstawie tabliczki znamionowej lub dokumentu poświadczającego emisję:

    □ źródło poniżej klasy 3 lub brak informacji

    □ źródło klasy 3 lub 4 wg normy PN-EN 303-5:2012

    □ źródło klasy 5 wg normy PN-EN 303-5:2012 

    □ źródło spełnia wymagania ekoprojektu

    □ inne……………………………………….

6.  Paliwo  stosowane  do  ogrzewania  budynku/i  lub  przygotowania  ciepłej  wody:  

□ węgiel

□ drewno

□ ekogroszek

□ pellet drzewny

□  olej opałowy

□ gaz płynny

□ inne................................. 

7. Uwagi i zastrzeżenia do protokołu:

osoba kontrolowana złożyła / nie złożyła uwag i zastrzeżeń do protokołu 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
(ewentualne uwagi kontrolowanego)

Pouczenie:

Na podstawie art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska: 



1. Z czynności  kontrolnych  kontrolujący  sporządza  protokół, którego jeden egzemplarz doręcza 

kontrolowanemu. 

2. Protokół  podpisują  kontrolujący  oraz  osoba  kontrolowana,  która  może  wnieść do protokołu 

zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. 

3. W  razie odmowy  podpisania  protokołu  osobę  kontrolowaną  kontrolujący  umieszcza  o  tym 

wzmiankę  w  protokole,  a  odmawiający  podpisu  może,  w  terminie  7  dni,  przedstawić  swoje  

stanowisko na piśmie wójtowi gminy Gniewoszów

Na tym protokół zakończono i odczytano. 

Protokół  sporządzono  w  dwóch jednobrzmiących  egzemplarzach,  po jednym dla osoby Kontrolowanej     

i Kontrolującego. 

Data i miejsce podpisania protokołu: ..................................................................................................………...

Podpis osoby Kontrolowanej:                                                        Podpis/y Kontrolującego/ych: 

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

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

Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu: .........................………………………..


