
Zarządzenie Wójta Gminy Kawęczyn nr 7/XII/2022 z dnia 
28.12.2022 r. w sprawie przyjęcia procedury kontroli realizacji 
obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie ochrony 
środowiska na terenie gminy Kawęczyn 

 

 Na podstawie art. 9u i 9v ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1297 ze zm.) w związku z art. 379 

i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 

ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. 

z 2022 poz.559) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Określa się: 

1. procedurę kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 

ograniczenia niskiej emisji oraz gospodarowania odpadami komunalnymi i 

nieczystościami ciekłymi na terenie gminy Kawęczyn, stanowiącą załącznik do 

niniejszego zarządzenia, 

2. wzór imiennego upoważnienia, 

3. wzory protokołów. 

§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszego zarządzenia traci moc zarządzenie nr 6/IX/2022 z 

dnia 15.09.2022 r. w sprawie przyjęcia procedury kontroli realizacji obowiązków właścicieli 

nieruchomości w zakresie ochrony środowiska na terenie gminy Kawęczyn. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Rozwoju i Ochrony 

Środowiska. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

/-/Jan Nowak  

Wójt Gminy Kawęczyn 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Kawęczyn 

nr 6/IX/2022 z dnia 15.09.2022 roku 

 

Procedura kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości 
w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz gospodarowania 
odpadami komunalnymi i nieczystościami ciekłymi  na terenie 
gminy  Kawęczyn 

 

Niniejszy dokument zawiera zbiór ogólnych zasad dotyczących procedury 

kontroli.  

Celem przedmiotowej kontroli jest: 

- poprawa jakości życia społeczeństwa oraz wzrost świadomości mieszkańców w zakresie 

obowiązków wynikających z niżej wymienionych przepisów prawa,  

-ograniczenie niskiej emisji poprzez wyeliminowanie przypadków termicznego 

przekształcania odpadów oraz stosowania paliw zakazanych w tzw. uchwale antysmogowej,  

- uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami i nieczystościami ciekłymi poprzez 

zapobieżenie niekontrolowanemu przedostawaniu się odpadów i ścieków do środowiska, 

- wzrost poziomu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

 
§1 PODSTAWA PRAWNA 

 
Podstawę prawną do przeprowadzania kontroli realizacji obowiązków właścicieli 

nieruchomości w zakresie ograniczenia niskiej emisji oraz gospodarowania odpadami 

komunalnymi i nieczystościami ciekłymi na terenie gminy Kawęczyn (dalej: kontrola) 

stanowią: 

 

1. art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. 2022 r., poz. 1297 ze zm.) (dalej: Ustawa); 

2. art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 

1973 ze zm.) (dalej: POŚ); 

3. przepisy rozdziału 5 Ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. 2021 

r. poz. 162 ze zm.) (dalej: PP) do właścicieli nieruchomości będących przedsiębiorcami; 

4. Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie szczegółowych 

wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz.U. 

2013 r., poz. 122 ze zm.) (dalej: Rozporządzenie); 



5. Uchwała nr XXXIX/941/17 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 18 grudnia 2017 

r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa wielkopolskiego, ograniczeń lub 

zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (dalej: 

uchwała antysmogowa); 

6. Uchwała Nr XXI/391/20 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 13 lipca 2020 roku 

w sprawie określenia Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej (Dz. Urz. Woj. 

Wlkp. z 2020 r., poz. 5954) (dalej: POP); 

7. Uchwała nr XXXIII/238/2021 Rady Gminy Kawęczyn z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kawęczyn (Dz. 

Urz. Woj. Wlkp. z 2021 r., poz. 3890 ze zm.) (dalej: Regulamin) 

 

§2 ORGAN UPRAWNIONY DO KONTROLI 

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów wynikających z 

ww. aktów prawa jest Wójt Gminy Kawęczyn. 

 

§3 OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTROLI 

1. Kontrolę przeprowadzą pracownicy Urzędu Gminy Kawęczyn posiadający stosowne 

upoważnienie Wójta Gminy w składzie co najmniej dwuosobowym, z zastrzeżeniem pkt. 2.  

2. Zgodnie z treścią art. 379 ust.3 pkt.1 POŚ przy wykonywaniu czynności kontrolnych przez 

upoważnionych pracowników dopuszcza się możliwość udziału rzeczoznawcy. Ponadto w 

razie zaistnienia takiej potrzeby, zgodnie z art. 9v ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, w czynnościach kontrolnych może uczestniczyć również funkcjonariusz 

Policji. 

3. Komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzanie kontroli jest Referat Rozwoju 

i Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Kawęczyn. 

 

§4 ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI 

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje: 

1.  przestrzeganie przez właścicieli nieruchomości zasad utrzymania czystości i porządku 

zgodnie z przyjętym w gminie Regulaminem, w szczególności zasad segregacji odpadów 

oraz właściwego postępowania z nieczystościami ciekłymi,  

2. ograniczenia niskiej emisji poprzez wyeliminowanie przypadków termicznego 

przekształcania odpadów oraz stosowania paliw zakazanych w tzw. uchwale antysmogowej,  



3. weryfikacja danych zawartych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (w przypadku nieruchomości zamieszkałych), 

4. weryfikację umów na odbieranie odpadów komunalnych u właścicieli nieruchomości 

niezamieszkałych będących przedsiębiorcami, 

5. weryfikację umów podpisanych z firmą posiadającą zezwolenie na opróżnianie i transport 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kawęczyn, 

6. posiadanie kompostownika oraz prawidłowe kompostowanie w nim bioodpadów, 

7. weryfikację częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków, posiadanie szamba lub podłączenia do kanalizacji. 

 

§5 PODMIOTY KONTROLOWANE 

Kontroli podlegają właściciele nieruchomości położonych w granicach administracyjnych 

Gminy Kawęczyn. 

 

§6 WYBÓR PODMIOTÓW KONTROLOWANYCH 

Wyboru podmiotów kontrolowanych dokonuje się: 

1) losowo, 

2) na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez podmiot odbierający odpady o 

niedopełnieniu obowiązku utrzymania czystości i porządku, w tym w szczególności                 

w zakresie segregacji odpadów na danej nieruchomości, 

3) na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez podmiot odbierający nieczystości ciekłe              

z terenu Gminy Kawęczyn, 

4) na podstawie zgłoszeń pracowników Urzędu Gminy Kawęczyn mających – na podstawie 

posiadanej dokumentacji - uzasadnione podejrzenie co do nieprzestrzegania przez właścicieli 

nieruchomości zasad, zwłaszcza co do segregacji odpadów komunalnych, 

5) zgłoszeń mieszkańców, instytucji i innych podmiotów; 

6) w oparciu o zasady wynikające z art 47 ust. 1 i 2 PP. 

 

§7 PRZEBIEG KONTROLI 

1.Weryfikacja nieruchomości w systemie informatycznym pod względem kategorii 

nieruchomości (zamieszkała/niezamieszkała, posiada kompostownik/nie posiada 

kompostownika, liczba osób zamieszkujących, posiadanie szamba/oczyszczalni/ podłączenia 

do sieci kanalizacyjnej itp.). 



 

2. Przystąpienie do czynności kontrolnych  

1) działania kontrolne wykonywane są wyłącznie na terenie gminy Kawęczyn, 

2) czynności kontrolne wykonywane są przez pracowników organu kontroli po okazaniu 

aktualnego upoważnienia do wykonywania kontroli, udzielonego przez Wójta Gminy 

Kawęczyn (załącznik nr 3 lub 4 do Procedury kontroli) oraz legitymacji pracownika 

samorządowego, 

3) kontrola przeprowadzana jest w obecności kontrolowanego właściciela nieruchomości,              

a w razie jego nieobecności - dorosłego domownika, w przypadku nieruchomości 

niezamieszkałych w obecności przedsiębiorcy lub pracownika przedsiębiorcy,  

4) fakty stwierdzone w  toku kontroli mogą zostać udokumentowane w formie zdjęć, 

5) kontrolujący w toku czynności kontrolnych weryfikuje m.in. poniżej wskazane zagadnienia 

i dokonuje stosownych zapisów w protokole: 

- określa liczbę osób zamieszkujących nieruchomość (jeśli dotyczy); 

-sprawdza rodzaje stosowanych pojemników (worków, kontenerów) do selektywnej zbiórki 

odpadów oraz prawidłowość segregacji; 

- sprawdza czy na terenie nieruchomości nie są składowane/magazynowane inne odpady, w 

miejscu do tego nieprzeznaczonym (np. odpady niebezpieczne, budowlane); 

- określa stan sanitarny / porządkowy pojemników oraz miejsc gromadzenia odpadów 

komunalnych, 

- sprawdza czy na terenie nieruchomości jest kompostownik i czy właściciele/lokatorzy 

kompostują w nim bioodpady (w przypadku zadeklarowania w deklaracji o wysokości opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi posiadanie przydomowego kompostownika); 

- sprawdza czy posesja jest przyłączona do sieci kanalizacyjnej/ wyposażona w szczelny, 

zamknięty, bezodpływowy zbiornik do gromadzenia nieczystości ciekłych lub przydomową 

oczyszczalnię, 

- weryfikuje, czy nie następuje wyciek nieczystości z powodu złego stanu technicznego lub 

przepełnienia zbiornika,  

- sprawdza, czy właściciel nieruchomości posiada podpisana umowę z firmą posiadającą 

zezwolenie na opróżnianie i transport nieczystości ciekłych, 

- sprawdza czy właściciel nieruchomości posiada opłaconą fakturę Vat za opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych/ oczyszczalni i transport nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz weryfikuje częstotliwość opróżniania zbiornika na podstawie 



posiadanych rachunków / faktur z okresu ostatnich 12 miesięcy, 

- określa rodzaj posiadanego źródła ciepła (kotły, piece i kominki), na podstawie wizji oraz 

dokumentacji kotła, 

- kontroluje jakość stosowanego paliwa, weryfikuje dokumenty potwierdzające zakup opału 

oraz certyfikat jakości,  

- ocenia występowanie zadymienia oraz innych naocznych śladów podejrzenia stosowania 

niewłaściwego paliwa, 

- w określonych przypadkach dopuszcza się możliwość pobrania prób popiołu oraz opału.   

 

3. Z czynności kontrolnych, kontrolujący sporządza protokół (załącznik nr 1 lub 2 do 

Procedury kontroli) w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (po jednym dla każdej ze 

stron). W trakcie kontroli, kontrolujący informuje kontrolowanego o formach wsparcia w celu 

wymiany urządzenia grzewczego (program Czyste Powietrze, itp.) oraz edukuje w zakresie 

wypełniania obowiązków określonych przepisami prawa w przedmiotowym zakresie.   

 

4. Kontrolowany w terminie 7 dni od sporządzenia protokołu ma prawo do wniesienia 

zastrzeżeń dotyczących kontroli do Wójta Gminy Kawęczyn wraz z uzasadnieniem, o czym 

kontrolujący poucza kontrolowanego. 

 

5. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli skutkują zastosowaniem upomnienia lub 

innych sankcji przewidzianych prawem. Wszelkie stwierdzone nieprawidłowości 

zamieszczone zostają w protokole oraz mogą podlegać rekontroli. 

 

6. W przypadku, gdy podmiotem kontrolowanym jest Przedsiębiorca, do czynności 

kontrolnych stosuje się dodatkowe przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 

przedsiębiorców. Przed przystąpieniem do kontroli u Przedsiębiorcy zostanie mu wysłane 

zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli (wzór stanowi załącznik nr 5 do Procedury 

kontroli). 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 1 do Procedury kontroli 

Wzór protokołu kontroli w zakresie: 

-przestrzegania zakazu spalania odpadów komunalnych w paleniskach 
domowych oraz stosowania paliw zakazanych w tzw. uchwale 
antysmogowej, 

- przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych 
oraz w zakresie posiadania kompostownika i kompostowania w nim 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne, 

-kontroli posiadania zbiorników bezodpływowych / przydomowych 
oczyszczalni / przyłączenia do sieci kanalizacji w zakresie częstotliwości 
i sposobu pozbywania się osadów oraz nieczystości ciekłych. 
 

 

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 9u i 9v ust. 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1297 

ze zm.) w związku z art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 ze zm.) oraz art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 poz.559). 

 

1. Data przeprowadzenia kontroli: ………………………………………………………………… 

2. Pracownik upoważniony do kontroli: (imię i nazwisko, stanowisko) 

Pani/Pan …………………………………………………………………………………………………………… 

działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy z dnia ……………………………………. 

Legitymacja nr…………………………………………………………………………………………………… 

 

Pani/Pan …………………………………………………………………………………………………………… 

działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy z dnia ……………………………………. 

Legitymacja nr…………………………………………………………………………………………………… 

 

Pani/Pan …………………………………………………………………………………………………………… 

działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy z dnia ……………………………………. 

Legitymacja nr…………………………………………………………………………………………………… 

Inne osoby obecne podczas kontroli (np. policjant)……………………………………………….. 

3. Kontrolowany:……………………………………………………………………………………………. 



Osoba upoważniona przez Kontrolowanego do reprezentowania go w trakcie kontroli: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Zakres przedmiotowy kontroli:…………………………..……………….………………………….. 

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

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

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

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

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

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

5. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

6. Stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości 

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

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

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

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

7. Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem: 

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

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

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

8. Zalecenia pokontrolne: …………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Termin na powiadomienie Kontrolującego o sposobie wykonania zaleceń: 

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

10. Załączniki do protokołu (np. dokumentacja fotograficzna): 

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



 

Na tym protokół zakończono i odczytano. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany. 

 

 

 

Data i miejsce podpisania protokołu …………………………………………………………… 

 

 

1. .…………………………………… .   3. ………………………………………. 
               (podpis Kontrolującego)      (podpis kontrolowanego) 
       
 

2.  …………………..…………………   4. …………………..……………………  
                 (podpis Kontrolującego)                        (podpis Kontrolującego) 

 
 

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu: 

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

 

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli: 

…………………………………..………. 
(data i podpis Kontrolowanego) 
 

 

 

 

 

 

Kontrolowany odmówił przeprowadzenia kontroli w dniu ……………………… 
 

 

1. .…………………………………… .   3. ………………………………………. 
               (podpis Kontrolującego)      (podpis kontrolowanego) 
       
 

2.  …………………..…………………   4. …………………..……………………  
                 (podpis Kontrolującego)                 (podpis Kontrolującego) 

 
 

 



Załącznik Nr 2 do procedury kontroli  

Wzór protokołu kontroli dla nieruchomości 
niezamieszkałych- przedsiębiorców w zakresie: 

-posiadania umów na odbieranie odpadów komunalnych i prawidłowej 
segregacji odpadów, 

-posiadania zbiorników bezodpływowych / przydomowych 
oczyszczalni / przyłączenia do sieci kanalizacji w zakresie częstotliwości 
i sposobu pozbywania się osadów oraz nieczystości ciekłych. 

 

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 9u i 9v ust. 1 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1297 

ze zm.) w związku z art.379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. 2021 r., poz. 1973 ze zm.), art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2022 poz.559) oraz art. 45 i 49 ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U.2021.162 ze zm.) 

 

1. Data przeprowadzenia kontroli: ………………………………………………………………… 

2. Pracownik upoważniony do kontroli: (imię i nazwisko, stanowisko) 

Pani/Pan …………………………………………………………………………………………………………… 

działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy z dnia ……………………………………. 

Legitymacja nr…………………………………………………………………………………………………… 

 

Pani/Pan …………………………………………………………………………………………………………… 

działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy z dnia ……………………………………. 

Legitymacja nr…………………………………………………………………………………………………… 

 

Pani/Pan …………………………………………………………………………………………………………… 

działający na podstawie upoważnienia Wójta Gminy z dnia ……………………………………. 

Legitymacja nr…………………………………………………………………………………………………… 

Inne osoby obecne podczas kontroli (np. policjant)……………………………………………….. 

3. Kontrolowany:……………………………………………………………………………………………. 

Osoba upoważniona przez Kontrolowanego do reprezentowania go w trakcie kontroli: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 



 

Kontrolujący przedstawił Kontrolowanemu legitymację służbowa upoważniającą do 

wykonywania czynności kontrolnych i doręczył upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. 

Kontrolowany potwierdził przyjęcie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli – 

potwierdzenie złożone na upoważnieniu w dniu kontroli. Przedsiębiorca wyraził zgodę na 

przeprowadzenie kontroli. Przed podjęciem czynności kontrolnej Kontrolujący poinformował 

Przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli. 

3. Kontrolowany:……………………………………………………………………………………………. 

Osoba upoważniona przez Kontrolowanego do reprezentowania go w trakcie kontroli: 

……………………………………………………………………………………………………………………………… 

4. Zakres przedmiotowy kontroli:…………………………..……………….………………………….. 

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

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

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

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

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

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

6. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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

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

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

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

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

6. Stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości 

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

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

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

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

7. Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem: 

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

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



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

8. Zalecenia pokontrolne: …………………………………………………………………………………….. 

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

………………………………………………………………………………………………………………………………… 

9. Termin na powiadomienie Kontrolującego o sposobie wykonania zaleceń: 

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

10. Załączniki do protokołu (np. dokumentacja fotograficzna): 

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

 

Na tym protokół zakończono i odczytano. 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

stron. Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany. 

 

 

Data i miejsce podpisania protokołu …………………………………………………………… 

 

 

1. ……………………………………   3. ………………………………………. 
           (podpis Kontrolującego)     (podpis kontrolowanego) 
       
 

2. …………………..…………………    4. …………………..……………………  
           (podpis Kontrolującego)               (podpis Kontrolującego) 

 
 

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu: 

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

 

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli: 

…………………………………..………. 
(data i podpis Kontrolowanego) 
 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 3  do procedury kontroli   

Wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli nieruchomości 
zamieszkałych 

 

 

…………………………………….                                                Kawęczyn, dnia ………   r. 
Pieczęć Gminy Kawęczyn  
 
Nr sprawy:………… 
 

 

UPOWAŻNIENIE Nr …………. 

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

porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 1279) w związku z art. 379 i 380 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.) 

upoważniam 

Panią/Pana ………………………………………………………………………………………….. 
     (imię i nazwisko) 
 
zatrudnioną/ego na stanowisku …………………………………………………………………… 

(stanowisko służbowe) 
 

posiadającą/ego legitymację służbową nr ……………………………………………………..… 
   (nr legitymacji służbowej) 

 
 
do przeprowadzenia kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie: 

- przeprowadzenia kontroli palenisk domowych w szczególności spalania w nich odpadów 

komunalnych, 

- przestrzegania zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, 

- posiadania kompostownika i kompostowania w nim bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne, 

- w zakresie odprowadzania nieczystości ciekłych na terenie Gminy Kawęczyn. 

 

Niniejsze upoważnienie jest ważne łącznie z legitymacją służbową i nie może być 

przenoszone na inne osoby. 

     …………….………………………………………………  
     (pieczęć i podpis osoby wydającej upoważnienie) 

 



Załącznik Nr 4 do procedury kontroli   

Wzór upoważnienia do przeprowadzania kontroli nieruchomości 
niezamieszkałej, której właścicielem jest przedsiębiorca 

 

…………………………………….                                                Kawęczyn, dnia …………… r. 
Pieczęć Gminy Kawęczyn  
 
Nr sprawy:………… 
 

UPOWAŻNIENIE NR………… 
Na podstawie art. 45 i 49 ust. 7 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców 

(Dz.U.2021.162 ze zm.) 9u i 9v Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t. j. Dz. U. 2022 r., poz. 1297 ze zm.) w związku z art. 379 i art. 

380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 

1973 ze zm.). 

Upoważniam Panią/ Pana ………………………………………………………………………………………. 

                                (imię nazwisko – stanowisko) 

 

Pracownika Urzędu Gminy Kawęczyn, legitymującego się legitymacją służbową nr………….. 

wydaną przez Wójta Gminy Kawęczyn do przeprowadzenia czynności kontrolnych w 

zakresie prawidłowego wywiązywania się z obowiązku pozbywania się z terenu 

nieruchomości odpadów komunalnych.  

Dane przedsiębiorcy objętego kontrolą: 

Nazwa podmiotu kontrolowanego:  
……………………………………………. 

Adres:  
……………………………………………. 

Nip:  
……………………………………………. 

Data rozpoczęcia kontroli:  
……………………………………………. 

Przewidywany termin zakończenia kontroli:  
……………………………………………. 

PODPIS OSOBY UDZIELAJĄCEJ UPOWAŻNIENIA 

 
………………………………………………………………. 

(podpis osoby udzielającej upoważnienia) 

 
Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy: 

1. Prawa i obowiązki wynikające z ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (tj. Dz. U. z 2021 
r. poz. 162 z póź.zm.) 

2. Prawa i obowiązki wynikające z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (tj. Dz. 

U. z 2020 r. 1219 z póź.zm.) 

Oświadczam, iż zapoznałem(am) się z treścią pouczenia i odebrałem(am) 1 egzemplarz 
upoważnienia. 

…………………………….……………………………….…………………….. 
(miejscowość, data i podpis kontrolowanego) 

 



Załącznik Nr 5 do procedury kontroli   

Wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nieruchomości, której 
właściciel  jest przedsiębiorca 

 
ROŚ.OŚ……………….       Kawęczyn, dnia …………..r. 

 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli 
 

Na podstawie art. 45 i 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. 
U. z 2021 r. poz. 162 t. j.) art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 t. j.) w związku z art. 379 i art. 
380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 1219 t. 
j.) 

zawiadamiam 
o zamiarze wszczęcia kontroli w zakresie spełniania przez Przedsiębiorcę  
…………………………………………………………………………………………........................................
z  siedzibą ……………………………………………………………………………………………., 
NIP:………….……, w zakresie wywiązywania się z obowiązku pozbywania się z terenu 
nieruchomości odpadów komunalnych oraz częstotliwości i sposobu pozbywania 
się osadów, nieczystości ciekłych, czy też posiadania zbiorników 
bezodpływowych/przydomowych oczyszczalni/przyłączenia do sieci kanalizacji. Przewidziany 
termin rozpoczęcia kontroli: po 7 dniach od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze 
wszczęcia kontroli. 
 

Pouczenie 
I. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162 t. j.): 

1. Art. 48 ust. 2 Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed 
upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli 
kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, 
wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 

2. Art. 48 ust. 4 Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. 

3. Art. 49 ust. 10 W przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej 
czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi 
przedsiębiorcy lub osobie zatrudnionej u przedsiębiorcy w ramach innego stosunku 
prawnego, którzy mogą być uznani za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 
kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz.U. z 2020 r. poz. 1740) lub w obecności przywołanego 
świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem 
organu przeprowadzającego kontrolę. 

4. Art. 50 ust. 3 Kontrolowany wskazuje na piśmie osobę upoważnioną, przy której wykonuje 
się czynności kontrolne, w szczególności w czasie swojej nieobecności. 

5. Art. 50 ust. 5 W przypadku nieobecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej 
albo niewykonania przez przedsiębiorcę obowiązku, o którym mowa w ust. 3, czynności 
kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika przedsiębiorcy lub osoby 
zatrudnionej u przedsiębiorcy w ramach innego stosunku prawnego, którzy mogą być uznani 
za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny, lub 
w obecności przywołanego świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, 
niebędący jednak pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. 



6. Art. 57 ust. 1 Przedsiębiorca prowadzi i przechowuje w swojej siedzibie książkę kontroli oraz 
upoważnienia i protokoły kontroli. 

7. Art. 57 ust. 6 W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca niezwłocznie okazuje 
kontrolującemu książkę kontroli. 

8. Art. 57 ust. 7 Okazanie książki kontroli prowadzonej w postaci elektronicznej następuje przez 
zapewnienie dostępu przy użyciu urządzenia pozwalającego na zapoznanie się z jej treścią 
albo wykonanie wydruków z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest książka 
kontroli, poświadczonych przez przedsiębiorcę za zgodność z wpisem w książce kontroli. 

9. Art. 57 ust. 8 Przedsiębiorca nie okazuje książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest niemożliwe 
ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim przypadku 
przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w terminie 3 dni 
roboczych od dnia zwrotu tej książki przez inny organ kontroli. 
 

II. Ustawa z dnia ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. 
1219 t. j.): 

1. Art. 379 ust. 3 Kontrolujący wykonujący kontrolę, jest uprawniony do 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 do 
22 – na pozostały teren; przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych 
czynności kontrolnych; żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i 
przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; żądania 
okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką 
kontroli. 

2. Dokumenty konieczne do okazania podczas kontroli: 

1) Książka kontroli. 
2) Zaświadczenie o wpisie do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
3) Tytuł prawny do terenu, na którym zlokalizowana jest baza transportowo - magazynowa, 
4) Dokumenty ewidencji odpadów prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością 

(kary ewidencji odpadów, karty przekazania odpadów, kwity wagowe) - jeżeli dotyczy.  
5) Wykaz środków transportu służących do odbioru odpadów komunalnych wraz                   z 

formą ich posiadania, kserokopie dowodów rejestracyjnych. 
6) Dokumenty potwierdzające legalizację wagi samochodowej (jeżeli na terenie bazy 

następuje magazynowanie odpadów). 
7)  Umowę na świadczenie usługi w zakresie naprawy i konserwacji pojazdów 

wykorzystywanych do odbioru odpadów komunalnych (jeżeli dotyczy). 
8) Umowę na świadczenie usługi w zakresie mycia i dezynfekcji pojazdów                                      

i pojemników wraz z dokumentami potwierdzającymi wykonanie takich usług (jeżeli 
dotyczy). 

9) Rejestr mycia i dezynfekcji pojazdów i urządzeń. 
10) Dokumenty potwierdzające wyposażenie pojazdów w GPS i czujniki zapisujące dane o 

miejscach wyładunku odpadów. 
11) Dokumenty potwierdzające  sposób zagospodarowania wód opadowych i ścieków 

przemysłowych pochodzących z terenu bazy.  
12) Dokumenty dotyczące sporządzania sprawozdań. 

 

 

 

 



KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH 

1 Administratorem Państwa danych osobowych jest Gmina Kawęczyn reprezentowana 
przez Wójta Gminy. Kontakt: listownie: Kawęczyn 48, 62-704 Kawęczyn, przez 
elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie BIP Gminy Kawęczyn, 
telefonicznie: 63 288 59 10 

2 Inspektor ochrony danych. Możecie się Państwo kontaktować w sprawach 
dotyczących danych osobowych z wyznaczonym Inspektorem Ochrony Danych pod 
adresem email: iod@kaweczyn.pl  

3 Cele i podstawy przetwarzania. Przetwarzanie danych osobowych jest dokonywane 
w celu realizacji zadań związanych z obowiązkami właścicielami nieruchomości 
zlokalizowanych na terenie Gminy Kawęczyn  na podstawie ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, oraz w celu przechowywania i 
archiwizacji dokumentów. Podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO. 

4 Odbiorcy danych osobowych. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których 
mowa w pkt 3 Państwa dane mogą zostać udostępnione innym uczestnikom tych 
postępowań i procedur oraz podmiotom i organom upoważnionym na podstawie 
przepisów prawa, a także inne podmiotom z którymi administrator posiada umowy o 
powierzeniu danych. 

5 Okres przechowywania danych. Państwa dane będą przechowywane przez czas 
realizacji zadań Administratora wskazanych powyżej zgodnie z wymogami przepisów 
prawa, a następnie - zgodnie z obowiązującą u Administratora Instrukcją 
kancelaryjną oraz przepisami o archiwizacji dokumentów.  

6 Prawa osób, których dane dotyczą. Zgodnie z przepisami prawa przysługuje Państwu:  

 prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;  
 prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;  
 prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie 

następuje w celu     wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub 
w ramach sprawowania władzy publicznej;  

 prawo do ograniczenia przetwarzania danych;  
 prawo do wniesienia skargi do Prezesa UODO (na adres Prezesa Urzędu Ochrony 

Danych Osobowych,  ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa).  

7 Informacja o wymogu zbierania danych.  Podanie przez Państwa danych osobowych 
jest obowiązkiem wynikającym z przepisów prawa. 

8 Pozyskiwanie danych z innych źródeł. W przypadku zbierania danych w inny sposób 
niż od osoby, której dane dotyczą, dane te są pozyskiwane z publicznych rejestrów 
lub ewidencji albo od innych organów władzy publicznej lub podmiotów 
wykonujących zadania publiczne lub działających na zlecenie organów władzy 
publicznej albo od innych uczestników postępowania. 

9 Szczegółowe informacje na temat zasad przetwarzania danych osobowych przez 
Administratora w tym opis przysługujących Państwu praw z tego tytułu jest również 
dostępny w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Kawęczyn oraz w siedzibie Urzędu 
Gminy. 
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