
w6rr GMINY 
NOWE MlASTO 

ZARZJ\DZENIE NR 6112017 

Wojta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 24 listopada 2017 r. 


w sprawie okreslenia procedury przeprowadzenia kontroli z realizacji obowi~zkow 


podmiotu odbieraj~cych odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci z terenu 

Gminy Nowe Miasto w zakresie odbierania odpadow komunalnych. 


Na podstawie art. 30 ust. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz~dzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2017 r. poz.1875) i art. 9u ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 roku 

o utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach (tj . Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) zarz~dza siy, co 


nastypuje: 


§ 1. Okresla siy procedury kontroli realizacji obowi~zk6w podmiotu odbieraj~cego odpady 


komunalne od wlascicieli nieruchomosci z terenu Gminy Nowe Miasto w zakresie odbierania 


odpad6w komunalnych stanowi~cych zal~cznik nr 1 do niniejszego zarz~dzenia . 


§ 2. Okresla siy wz6r zawiadomienia 0 zamiarze wszczycia kontroli stanowi~cy zal~cznik 


nr 2 do niniejszego zarz~dzenia. 


§ 3. OkreSla siy wz6r upowaznienia stanowi~cy zal~cznik nr 3 do niniejszego zarz~zenia. 


§ 4. Okresla siy wz6r protokolu kontroli stanowi~cy zal~cznik nr 4 do niniejszego 


zar~dzenia. 


§ 5. Wykonanie zarz~dzenia powierza siy W6jtowi Gminy Nowe Miasto. 


§ 6. Zarz~dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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Zal~cznik nr 1 
do Zarz~dzenia nr 6112017 
Wojta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 24 Iistopada 2017 r. 

PROCEDURA PRZEPROW ADZENIA KONTROLI 
podmiotu odbieraj~cego odpady komunalne na 

terenie GmillY Nowe Miasto. 

Procedura kontroli prawidlowosci realizacji obowi~zkow podmiotu odbieraj~cycb 
odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci z terenu Gminy Nowe Miasto 
w zakresie odbierania odpadow komunalnych. 

I. Podstawa prawna 

1. Na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci 

i porzqdku w gminach (tj .: Dz. U. z 2017r. poz.1289), W 6jt sprawuje kontroly przestrzegania 

i stosowania przepis6w ustawy. Do kontroli tej stosuje siy przepisy art. 379 i art. 380 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.). 

2. 	W6jt sprawuje kontro1y przestrzegania i stosowania przepis6w 0 ochronie srodowiska 

w zakresie objytym wlasciwosciq tego organu. Do wykonywania funkcji kontrolnych W6jt 

moze upowazni6 podleglych pracownik6w. 

3. Kontrolujqcy, wykonujqc kontroly, jest uprawniony do: 

1) 	 wstypu wraz z rzeczoznawcami i niezbydnym sprzytem przez calq doby na teren 

nieruchomosci, obiektu lub ich cZysci, na kt6rych prowadzona jest dzialalnos6 

gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostaly teren; 

2) przeprowadzania badan lub wykonywania innych niezbydnych czynnosci kontrolnych; 

3) 	 zqdania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesruchiwania os6b 

w zakresie niezbydnym do ustalenia stanu faktycznego: 

4) 	 zqdania okazania dokument6w i udostypnienia wszelkich danych majqcych zwiqzek 

z problematykq kontro1i. 

4. 	W6jt, lub osoby przez niego upowaznione Sq uprawnieni do wysiypowania w charakterze 

oskarzyciela publicznego w sprawach 0 wykroczenia przeciw przepisom 0 ochronie 

srodowiska. 
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5. W6jt, wystypuje do wojew6dzkiego inspektora ochrony srodowiska 0 podjycie 

odpowiednich dzialail byd~cych w jego kompetencji, jezeli w wyniku kontroli organy te 

stwierdz~ naruszenie przez kontrolowany podmiot przepis6w 0 ochronie srodowiska lub 

wystypuje uzasadnione podejrzenie, ze takie naruszenie moglo nas~pic, przekazuj~c 

dokumentacjy sprawy. 

6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowi~zani s~ 


umozliwic przeprowadzanie kontroli, a w szczeg61nosci dokonanie czynnosci, 0 kt6rych 


mowa w ust. 3. 


7. Z czynnosci kontrolnych kontroluj~cy sporz~dza protok61, kt6rego jeden egzemplarz 


dorycza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej. 


8. Protok61 podpisuj~ kontroluj~cy oraz kierownik kontrolowanego podmiotu, lub 


kontrolowana osoba fizyczna kt6rzy mog~ wniesc do protokolu zastrzezenia i uwagi wraz 


z uzasadnieniem. 


9. W przypadku odmowy podpisania protokolu przez kierownika kontrolowanego podmiotu 


lub kontrolowan~ osoby fizyczn~ kontroluj~cy umieszcza 0 tym wzmianky w protokole, 


a odmawiaj~cy podpisu moze, w terminie 7 dni, przedstawic swoje stanowisko na pismie 


W6jtowi. 


10.W6jt moze wyst~pic z wnioskiem do wlasciwego miejscowo komendanta Policji 0 pomoc, 


jezeli jest to niezbydne do przeprowadzenia czynnosci kontrolnych. 


11. Do wlascicieli nieruchomosci byd~cych przedsiybiorcami zastosowanie maj~ przepisy 


rozdzialu 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej (tj.: Oz. U. z 


2016 r. poz.1829 ze zm.) pt. "Kontrola dzialalnosci gospodarczej przedsiybiorcy". 


II. Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli 

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania stosowania przepis6w ustawy 

o utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach na terenie Gminy Nowe Miasto jest 

W6jt Gminy Nowe Miasto. 

III. Kontroluj~cy pracownicy 

W6jt Gminy Nowe Miasto jako organ kontrolny upowaznia do przeprowadzenia kontroli 

podleglych mu pracownik6w Urzydu Gminy Nowe Miasto. Pracownicy przeprowadzaj~ 

kontrole na podstawie upowaznienia udzielonego z okresleniem zakresu przedmiotowego. 

IV. Zakres przedmiotowy kontroli 
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Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przez przedsiybiorcy warunkow 

wykonywania dzialalnosci w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadow komunalnych od 

wlascicieli nieruchomosci . 

V. Podmioty kontrolowane 

Kontroli podlega podmiot odbieraj,!-cy odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci 

polozonych na terenie Gminy Nowe Miasto. 

VI. Czynnosci poprzedzaj~ce kontrol~ 

Przed przyst,!-pieniem do kontroli, pracownik Urzydu: 

- sprawdza czy dany przedsiybiorca odbieraj,!-cy odpady komunalne od wlascicieli 

nieruchomosci uzyskal wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej prowadzonego przez Wojta 

Gminy Nowe Miasto, 

- sprawdza czy do wniosku 0 wpis do rejestru podmiotow odbieraj,!-cych odpady komunalne 

od wlascicieli nieruchomosci dol'!-czono oswiadczenie 0 spelnieniu warunkow wymaganych 

do wykonywania dzialalnosci w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli 

nieruchomosci, 

- przygotowuje upowaznienie do przeprowadzenia kontroli Ueden egzemplarz upowaZnienia 

otrzymuje kontrolowany podmiot; upowaznienie sporz'!-dzane jest odrybnie do kazdej 

kontroli, zgodnie z wytycznymi art. 79a ust. 6-7 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 0 swobodzie 

dzialalnosci gospodarczej (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z poin. zm.), 

- zawiadamia podmiot, ktory zamierza kontrolowae, zgodnie z art. 79 ust. 1 ustawy 

o swobodzie dzialalnosci gospodarczej, 

- wszczyna kontroly nie wczesniej niz po uplywie 7 dni i nie p6iniej niz przed uplywem 30 

dni od dnia doryczenia zawiadomienia 0 zamiarze wszczycia kontroli, jezeli kontrola nie 

zostanie wszczyta w terminie 30 dni od dnia doryczenia zawiadomienia, wszczycie kontroli 

wymaga ponownego zawiadomienia (art. 79 ust. 1 ustawy 0 swobodzie dzialalnosci 

gospodarczej); na wniosek przedsiybiorcy kontrola moze bye wszczyta przed uplywem 7 dni 

od dnia doryczenia zawiadomienia (art. 79 ust. 5 ustawy 0 swobodzie dzialalnosci 

gospodarcze j). 

VII. Przebieg kontroli 

1. W terminie planowanej kontroli kontroluj,!-cy zglaszaj,!- siy w siedzibie kontrolowanego 

podmiotu (termin kontroli moze bye okreslony na kilka dni np. w przedziale czasowym). 
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2. Czynnosci kontrolnych dokonuje siy w obecnosci kontrolowanego lub osoby przez niego 

upowaznionej do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczeg6lnosci w czasie jego 

nieobecnosci. Dokonuje siy sprawdzenia, czy osoba wyznaczona ze strony kontrolowanego 

podmiotu do uczestnictwa w kontroli posiada stosowne upowaznienie. 

3. W siedzibie kontrolowanego dokonuje siy pierwszych wpis6w w ksi¥ce kontroli 

przedsiybiorcy, tj.: organ kontroli, oznaczenie upowaznienia do kontroli, zakres 

przedmiotowy kontroli, daty podjycia i zakonczenia kontroli. 

4. Czynnosci kontrolnych dokonuje siy na nieruchomosciach objytych zakresem 

przedmiotowym upowaznienia do kontroli. 

5. Rozpoczynaj~c kontroly nalezy strony, czyli kontrolowany podmiot prawny lub jego 

upowaznionego przedstawiciela uprzedzic 0 odpowiedzialnosci karnej z art. 225 §1 ustawy 

z 6 czerwca 1997 r. Kodeks kamy (Dz. U. 2016 poz. 1137 z p6Zn. zm) i poinformowac, 

w trybie art.83 § 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postypowania administracyjnego 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257) 0 prawie odmowy zeznail i odpowiedzi na pytania oraz 

odpowiedzialnosci za falszywe zeznania. Zapis 0 dokonaniu takiego pouczenia nalezy 

umiescic w protokole pokontrolnym. 

6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega spelnienie nastypuj~cych wymagan okreslonych 

w Rozporzqdzeniu Ministra Srodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczeg6lowych 

wymagan. w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci 

(Dz. U. z 2013 r. poz. 122): 

1) W zakresie posiadania bazy magazyoowo - traosportowej usytuowaoej: 


a) czy baza magazynowo - transportowa znajduje siy w gminie Nowe Miasto, z kt6rej terenu 


odbierane s~ odpady, lub w odleglosci nie wiykszej niz 60 km od granicy gminy; 


b) czy baza magazynowo - transportowa zlokalizowana jest na terenie, do kt6rego 


przedsiybiorca posiada tytul prawny. 


2) W zakresie wvposazeoia bazy magazynowo - traosportowej: 

a) czy teren bazy magazynowo - transportowej jest zabezpieczony w spos6b 


uniemozliwiaj~cy wstyp osobom nieupowaznionym; 


b) czy miejsca przeznaczone do parkowania pojazd6w s~ zabezpieczone przed emisj~ 


zanieczyszczen do gruntu; 


c) czy miejsca magazynowania selektywnie zebranych odpad6w komunalnych s~ 


zabezpieczone przed emisj~ zanieczyszczen do gruntu oraz zabezpieczone przed dzialaniem 


czynnik6watmosferycznych; 


d) czy teren bazy magazynowo - transportowej jest wyposazony w urz~dzenia lub systemy 
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zapewniajqce zagospodarowanie w6d opadowych i sciek6w przemyslowych, pochodzqcych 


z terenu bazy zgodnie z wymaganiami okreslonymi przepisami ustawy z dnia 18 lipca 200 1 r. 


- Prawo wodne (Dz. U. z 2017r. poz. 1121 ze zm.); 


e) czy baza magazynowo - transportowajest wyposaZona w: 


- miejsca przeznaczone do parkowania pojazd6w, 


- pomieszczenie socjalne dla pracownik6w odpowiadajqce liczbie zatrudnionych os6b, 


- miejsca do magazynowania selektywnie zebranych odpad6w z grupy odpad6w 


komunalnych, 


- legalizowanq samochodowq wagy najazdowq - w przypadku gdy na terenie bazy nastypuje 


magazynowanie odpad6w; 


f) czy na terenie bazy magazynowo - transportowej znajduje siy: 


- punkt biezqcej konserwacji i napraw pojazd6w, 


- miejsce do mycia i dezynfekcji pojazd6w 


o ile czynnosci te nie Sq wykonywane przez uprawnione podmioty zewnytrzne poza terenem 


bazy magazynowo - transportowej. 


Przy sprawdzaniu zakresu okreslonego w pkt. 2) nalezy miec na uwadze, iz czysc 


transportowa oraz CZySC magazynowa bazy mogq znajdowac siy na oddzielnych terenach, 


przy jednoczesnym spelnieniu warunk6w okreslonych w pkt. 1) i 2). 


3) W zakresie posiadania wyposai:enia umoi:liwia jacego odbieranie odpad6w 

komunalnych od wlascicieIi nieruchomosci oraz jego odpowiedniego stanu technicznego: 

a) czy podmiot odbierajqcy odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci posiada co 

najrnniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania zmieszanych odpad6w komunalnych oraz 

co najrnniej dwa pojazdy przystosowane do odbierania selektywnie zebranych odpad6w 

komunalnych, a takZe co najmniej jeden pojazd do odbierania odpad6w bez funkcji 

kompaktujqcej; 

b) czy pojazdy Sq trwale i czytelnie oznakowane, w widocznym miejscu, naZWq firmy oraz 

danymi adresowymi i numerem telefonu podmiotu odbierajqcego odpady komunalne od 

wlascicieli nieruchomosci; 

c) czy na terenie bazy magazynowo - transportowej znajduje siy urzqdzenie do selektywnego 

gromadzenia odpad6w komunalnych przed ich transportem do miejsc przetwarzania. 

4) W zakresie utrzymania odpowiedniego stanu sanitarnego pojazd6w i urzadzen: 

a) czy urzqdzenia do selektywnego gromadzenia odpad6w komunalnych przed ich 

transportem do miejsc przetwarzania Sq utrzymane we wlasciwym stanie technicznym 

i sanitamym; 
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b) czy pojazdy i urz~dzenia s~ zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem siy na 

zewn~trz odpad6w, podczas ich magazynowania, przeladunku, a takze transportu; 

c) czy pojazdy i W"Z<ldzenia s~ poddawane myciu i dezynfekcji z czystotliwosci~ gwarantuj~c~ 

zapewnienie im wlasciwego stanu sanitamego, nie rzadziej niz raz na miesi~c, a w okresie 

letnim nie rzadziej nit raz na 2 tygodnie; 

d) czy podmiot odbieraj~cy odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci posiada aktualne 

dokumenty potwierdzaj~ce wykonanie czynnosci, 0 kt6rych mowa w pkt c); 

e) czy na koniec kazdego dnia roboczego pojazdy s~ opr6znione z odpad6w i s~ parkowane 

wyl~cznie na terenie bazy magazynowo - transportowej. 

5) W zakresie wymagan technicznych dotycz41cych wyposazenia pojazd6w: 

a) czy konstrukcja pojazd6w zabezpiecza przed rozwiewaniem i rozpylaniem przewozonych 

odpad6w oraz minimalizuje oddzialywanie czynnik6w atmosferycznych na odpady; 

b) czy pojazdy s~ wyposazone w system: 

- monitoringu bazuj~cego na systemie pozycjonowania satelitamego, umozliwiaj~cy trwale 

zapisywanie, przechowywanie i odczytywanie danych 0 polozeniu pojazdu i miejscach 

postoj6w oraz czujnik6w zapisuj~cych dane 0 miejscach wyladunku odpad6w umozliwiaj~cy 

weryfikacjy tych danych; 

c) czy pojazdy s~ wyposazone w narzydzia lub W"z~dzenia umozliwiaj~ce sprz~tanie terenu po 

oprMnieniu pojernnik6w. 

6) W zakresie prawidlowego postepowania z odebranymi odpadami komunalnymi: 

a) czy podmiot odbieraj~cy odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci przekazuje 

wszystkie odebrane od wlascicieli nieruchomosci selektywnie zebrane odpady komunalne do 

instalacji odzysku i unieszkodliwiania tych odpad6w, zgodnie z hierarchi~ postypowania 

z odpadami, 0 kt6rej mowa wart. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 0 odpadach (Dz. U. z 

2016 poz. 1987 zp6Zn. zm.), 

b) czy podmiot odbieraj~cy odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci przekazuje 

wszystkie odebrane od wlascicieli nieruchomosci zmieszane odpady komunalne, odpady 

zielone oraz pozostalosci z sortowania odpad6w komunalnych przeznaczonych do 

skladowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpad6w komunalnych, 

c) czy kontrolowany podmiot przestrzega zakazu mieszania selektywnie zebranych odpad6w 

komunalnych ze zmieszanymi odpadami komunalnymi odbieranymi od wlaScicieli 

nieruchomosci, 

d) czy podmiot odbieraj~cy odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci osi~gn~l 

w danym roku kalendarzowym (poprzednim do roku w kt6rym przeprowadzana jest kontrola) 
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w odniesieniu masy odebranych przez odpad6w komunalnych poziom6w 

recyklingu, przygotowania ponownego uzycia odzysku innymi metodami oraz 

ogramczema odpad6w komunalnych ulegajq.cych biodegradacji przekazywanych do 

skladowania okreslonych w przepisach wydanych na podstawie art. 3 b i art. ust. 

ustawy 0 utrzymaniu czystosci i w gminach. 

Powyzsze okreslone w pkt. a) - c) nalezy zweryfikowac w trakcie kontroli 

~rW""7£''7 por6wnanie dowod6w (faktury, rachunki, odpad6w) 

dotyczq.cych odebranych od wlascicieli nieruchomosci odpad6w (ich i rodzaj), przez 

podmioty odbierajq.ce odpady "H""H~ od wlascicieli nieruchomosci z tymi, kt6re ~~~'~'J 

skierowane (dostarczone) do RlPOK w danym rozliczeniowym (miesiq.cu, kwartale, 

roku). 

Podczas kontroli sprawdzeniu podlegajq. r6wniez okazane przez podmiot odbierajq.cy odpady, 

dokumenty sporzq.dzone na potrzeby ewidencji odpad6w oraz dokumenty potwierdzajq.ce 

osiq.gniycie okreslonych poziom6w recyklingu, do 

i odzysku innymi metodami oraz masy odpad6w komunalnych ulegajq.cych 

biodegradacji. 

VIII. Protok61 kontroli 

1. Z Df2:eorovvaclzonel kontroli sporz'!-dza protok61. 


2 Protok61 podpisuj,!- kontrolujq.cy pracownicy oraz kontrolowany podmiot. 


3.Przed podpisaniem, protok61 nalezy oczytac na glos w obecnosci kontrolowanego 


podmiotu. 


4. Dokumentacja fotograficzna wykonana OOCICZtlS kontroli zalq.cznik do spisanego 


protokolu. Jeden protokolu dor<tcza kontrolowanemu. 


5. W przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci, zamieszcza je w protokole. W protokole 


odnotowuje oraz zalecenia pokontrolne oraz wyznacza 


termin na powiadomienie 0 sposobie wykonania L.....,.v,.."". 


6. Po zakonczeniu tym samym lub w ostatnim dniu kontroli, 

kontrola trwa niz dzien) nalezy uzupelnic 

kontroli przedsiybiorcy. 

7. Nieprawidlowosci stwierdzone podczas kontroli skutkujq.ce postypowania 

w celu wydania nakladajq.cej pieniyznq. w wysokosciach 

okreslonych wart. 9x 0 utrzymaniu czystosci i porz'!-dku w gminach biorq.c pod 

stopien szkodliwosci czynu, zakres naruszenia oraz dotychczasowq. dzialalnosc podmiotu: 
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- odbieranie odpad6w komunalnych bez wymaganego WPlSU do rejestru dzialalnosci 

regulowanej, 

- mieszanie selektywnie zebranych odpad6w komunalnych ze zmieszanymi odpadami 

komunalnymi, 

- nie przekazywanie odebranych od wlascicieli nieruchomosci zmieszanych odpad6w 

komunalnych, odpad6w zielonych oraz pozostalosci z sortowania odpad6w komunalnych 

przeznaczonych do skladowania do regionalnej instalacji do przetwarzania odpad6w 

komunalnych. 

8. W razie odmowy podpisania protokolu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub 

kontrolowan'!- osoby upowaznion,!-, zgodnie z art. 380 ust. 3 Prawo ochrony srodowiska, 

kontroluj,!-cy umieszcza 0 tym wzmianky w protokole, a odmawiaj,!-cy podpisu moze, 

w terminie 7 dni, przedstawi6 swoje stanowisko na pismie (termin 7 dni liczy siy od daty 

zgloszenie odmowy podpisania protokolu). 

w 

Slawomir Da i :z ZallrWski 
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Zal~czoik nr 2 
do Zarz~dzenia Dr 6112017 
Wojta Gmioy Nowe Miasto 
z dnia 24 listopada 2017r. 

Nowe Miasto, dnia ................................ 


WZOR 
Zawiadomienie 

o zamiarze wszcz~cia kontroli 

Zgodnie z art. 79 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 0 swobodzie dzialalnosci 
gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z p6Zn. zm.) w zwi'!Zku z art. 9d i 9u ustawy z dnia 
13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 
1289) niniejszym zawiadamiam 0 zamiarze wszczycia kontroli w zakresie przestrzegania 
warunk6w dzialalnosci regulowanej oraz spelniania warunk6w wpisu do rejestru dzialalnosci 
regu10wanej w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci 
wobec: 

posiadaj~cego wpis do rejestru dziala1nosci regulowanej w zakresie odbierania odpad6w 
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci na terenie Gminy Nowe Miasto, 
nr rejestrowy: ........... , znak: ................. z dnia ............ . 

Zakres kontroli: 

1) Posiadanie wyposa'lenia umozliwiaj~cego odbieranie odpad6w komunalnych od wlascicieli 

nieruchomosci oraz zapewnienie odpowiedniego stanu technicznego tego wyposazenia. 

2) Utrzymanie odpowiedniego stanu sanitarnego pojazd6w i urz~dzen do odbierania odpad6w 

komunalnych od wlascicieli nieruchomosci. 

3) Spelnianie wymagan technicznych dotycz~cych wyposazenia pojazd6w do odbierania 

odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci. 

4) Zapewnienie odpowiedniego usytuowania i wyposazenia bazy magazynowo -
transportowej. 

Pouczenie 
1) Kontroly wszczyna siy nie wczesniej niz po uplywie 7 dni i nie p6Zniej niz przed uplywem 

30 dni od dnia doryczenia niniejszego zawiadomienia. 

2) lezeli kontrola nie zostanie wszczyta w tenninie 30 dni od dnia doryczenia zawiadomienia, 

wszczycie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 

3) Na pisemny wniosek przedsiybiorcy kontrola moze bye wszczyta przed uplywem 7 dni od 

dnia doryczenie niniejszego zawiadomienia. 


Dane kontaktowe: 

Urz~d Gminy Nowe Miasto 

ul. Apteczna 8 

09-120 Nowe Miasto 

Tel. 236614920 


Otrzymuj~: 
1. Adresat(za zwrotnym potwierdzeniem odbioru) 
2. aa. 
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WOJT OMINY 
NOWE ASTO Zal~czoik nr 3 

do Zarz~dzenia or 6112017 
W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 24 listopada 2017 roku 

Nowe Miasto, dnia ................................ . 


WZOR 
UP 0 W A Z N lEN I E Nr . ....12017 

z doia ................................ . 

Na podstawie art. 9u i art. 9d ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. 0 utrzymaniu 

czystosci i porz'!-dku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289) w zwi,!-zku z art. 379 ust. 1 i 2 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2017. poz. 519 

z p6Zn. zm.) oraz art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej 

( Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z p6Zn. zm), 

upowazoiam 
Pani,!- ................................ - pracownika Urzt(du Gminy w Nowym Miescie, 
legitymuj,!-cego sit( dowodem osobistym seria ......... nr ............... wydanym przez W6jta 
Gminy Nowe Miasto do wykonania czynnosci kontrolnych w zakresie przestrzegania 
i stosowania przepis6w ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'!-dku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz.1289) w zakresie objt(tym wlasciwosci,!- W 6jta Gminy Nowe 
Miasto, w tym uprawien wymienionych wart. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony srodowiska, do przeprowadzenia kontroli w ...................... .. 

(podae pelna nazwt( jednostki, w kt6rej bt(d,!- wykonywane czynnosci kontrolne) 

Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie przez przedsit(biorct( warunk6w wykonywania 
dzialalnosci w zakresie odbierania i zagospodarowania odpad6w komunalnych od wlascicieli 
nieruchomosci., zgodnie z art. 9u i art. 9d ust.l ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 
o utrzymaniu czystosci i porZCj.dku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). 

Upowaznienie niniejsze jest wazne l,!-cznie z dowodem osobistym i nie moze bye przenoszone 
na inne osoby. 

Data rozpoczt(cia kontroli: ........................................................................................................ . 


Data zakonczenia kontroli: ............. .. ....... . ....................................................... .. 


Miejsce kontroli: ........................................... . ........................................... .. 


Pouczeoie 0 prawach i obowi~zkach kontrolowaoego przedsi~biorcy 

1. Zgodnie z art. 84c ustawy 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej przedsit(biorca moze 
wniese sprzeciw wobec podjt(cia i wykonywania przez organy kontroli czynnosci 
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• 


z naruszeniern przepis6w art. 79-79b, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. I i 2, z zastrzezeniern art. 

84d. tj. w razie : 

- niezawiadornienia przedsi«biorcy 0 zamiarze wszcz«cia kontroli na zasadach okreslonych 

wart.79, 

- nieokazania przedsi«biorcy przez pracownik6w organ6w kontroli legityrnacji sluzbowej 

upowaZniaj~cej do wykonywania takich czynnosci oraz niedor«czenia upowaznienia do 

przeprowadzenia kontro1i (art. 79a ust. I), 

- niepoinformowania przedsi«biorcy, przed podj«ciern pierwszej czynnosci kontrolnej, 0 jego 

prawach i obowi¢ach w trakcie kontroli, (art. 79b) 

- dokonywania czynnosci kontrolnych bez obecnosci kontrolowanego lub obecnosci osoby 

przez niego upowaZnionej (art. 80 ust. I z wyj~tkiern okrdlonyrn w ust. 2 pkt. 4), 

- r6wnoczesnego podejrnowania i prowadzenia wi«cej niz jednej kontroli dzialalnosci 

przedsi«biorcy (art. 82 ust. } z wyj~tkiern okreslonyrn w ust.} pkt. 4), 

- przekroczenia czasu trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsi«biorcy 

w jednyrn roku kalendarzowyrn (art. 83 ust.} z wyj~tkiern ust. 2 i zastrzezeniern art. 84d). 

2. Przedsi«biorca rna obowi~ek pisernnego wskazania osoby upowaZnionej do 

reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczeg6lnosci w czasie jego nieobecnosci (art. 80 

ust. 3 ustawy 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej). 

3. Przedsi«biorca jest obowi~any prowadzic i przechowywac w swojej siedzibie ksi~k« 


kontroli oraz upowaZnienia i protokoly kontroli (art. 81 ust. } ustawy 0 swobodzie 

dzialalnosci gospodarczej). 

4 Przedsi«biorca jest obowi~any dokonywac w ksi~zce kontroli wpisu informuj~cego 


o wykonaniu zalecen pokontrolnych b~di wpisu 0 ich uchyleniu przez organ kontroli lub jego 

organ nadrz«dny alba s~d adrninistracyjny (art. 81 ust. 3 ustawy 0 swobodzie dzialalnosci 

gospodarczej). 

5. W przypadku wszcz«cia kontroli przedsi«biorca jest obowi~any niezwlocznie okazac 

kontroluj~cernu ksi~zk« kontroli, alba kopie odpowiednich jej fragrnentow, lub wydruki 

systernu informatycznego, w kt6ryrn prowadzona jest ksi~ka kontroli, poswiadczonych przez 

przedsi«biorc« za zgodnosc z wpisern w ksi~ce kontroli (art. 81 a ust. } ustawy 0 swobodzie 

dzialalnosci gospodarczej). 


Kwituj« odbi6r upowaZnienia ............. . ................ . .......................... ................. . 
(Data i podpis kontro!owanego) 

, '1m 0 IIr 

12 




Zal~cznik N r 4 

do Zarz~dzenia 6112017 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 24 Iistopada 2017 r. 

WZOR 

PROTOKOL 

z kontroli przeprowadzonej w ...................................................................... .. 

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 9u i art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 
13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku w gminach ( Dz. U. z 2017 r. poz. 
1289) w zwi¥ku z art. 379 ust. 1 i 2 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony srodowiska ( Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze zm.) i art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie dzialalnosci gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z p6in. zm.). 

Data kontroli: ......................................................................................... . 


Kontrol~ przeprowadzili: 

Imiy i nazwisko - stanowisko sluZbowe - posiadaj~cy upowatnienie nr .. .. .12017 W6jta 

Gminy Nowe Miasto do przeprowadzenia kontroli w dniu ......................................... . 


I. Kontrolowany: 

1. Przedsiybiorca (nazwa i siedziba): 

REGON .......................................................... ]'JIP ............................................................. . 


2. Osoba wskazana pisemnie przez Kontrolowanego do reprezentowania go w trakcie 
kontroli: .......................................................................................... . 

3. Miejsce prowadzenia dzialalnosci: 

II. Zakres przedmiotowy kontroli: 

Przestrzeganie szczeg610wych wymagan w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od 
wlascicieli nieruchomosci Rozporz~dzenie Ministra Srodowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. 
(Dz. U. z 2013 r. poz.122). 

III. Okres obj~ty kontrol~ - ................................................................................................. . 
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IV. Ustalania kontroli: 

1. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli: 

...................................................... It ........................................................................................................... .. 


...... ...... .. .... .. .. .. .... .. .. .. ...... .. ...... .. .... .. .... .. .... .... .. ... .. .. " ......................................................................................................................................... .. 


.. .... .... .. .. .. .... .. .. ...... .... ...... .. .. .... .... .. .. .. .. .. .... .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .... .. .. .... .. ... .. .. .... .. .. .. .... .. .... .. .. .. .. .... .. .... .... .. .. .. ... .. .. .... .. .. .. .. .... .. .... .. .... ........ .. .... .. .. " 


................................................................................. , ...................................................................................................................................... ..... . 


2.Usytuowanie bazy magazynowo transportowej: 

3.Wyposazenie umozliwiaj~ce odbieranie odpadow komunalnych od wlascicieli 
nieruchomosci oraz jego odpowiedniego stanu technicznego: 

4.Utrzymanie stanu sanitarnego pojazdow: 

5.Wymagania techniczne pojazdow: 

V. Inne zagadnienia 

VI. Stwierdzone naruszenia i nieprawidlowosci 

VII. Zastrzezenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem: 

Kierownika jednostki pouczono 0 prawie zgloszenia w tenninie 7 dni od dnia podpisania 
protokoru pisemnych wyjasnien co do zawartych w protoko]e usta]en. 
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Na tym protok61 zakonczono i odczytano. 

Protok61 sporz'!dzono w dw6ch jednobrzmi,!cych egzemplarzach, po jednym dla 
Kontrolowanego i Kontroluj,!cego. 

Zal,!czniki do protokolu: ........................................................... ...... .................... .................... . 


Po odczytaniu protokolu kazdy egzemplarz zostal podpisany. 


Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 0 swobodzie dzialalnosci gospodarczej 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z p6Zn. zm.).) dokonano wpisu w ksi~zce kontroli pod poz. 

Nr. .......... ... ........ . 


Miejsce i data podpisania protokolu: '" ........................................................................... . 

Podpisy: 

Kontroluj~cy: ...................................................................................................................... . 


Kontrolowany: ............................................................. .. ..................................................... . 


Potwierdzam odbi6r protokoru kontroli ................................................................................... . 

( data i pod pis Kontrolowanego) 

15 



