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ZARZĄDZENIE NR 24121

wÓrrł GMINY BARTNICZKA

z dnta 05 .05.2021 r.

w sprawie przeprowadzenia kontroli podmiotów wpisanych do Rejestru działalności

regulowanej oraz podmiotów prorvadzących działalność w zakresie opróżniania

zbiorników bezodptywowych.

Napodstawie ań. 31 iart.33 ustawy zdnla 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2020 r. poz.7I3 ze zm') art.9u, w związku z art. 9d oraz art.9e ustawy z dnta 13

września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze

zm.) oraz w związku z-art.3]9 i ań. 380 ustawy z dnlaŻ7 kwietnia2001 r. Prawo ochrony

środowiska (Dz. U. z20Ż0 r. poz. I2l9 z poźn. zm') t art. 45. art. 47 ust. 3. art' 48 ustawy z
dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorcow ( Dz.U. 202l poz' 162 ) Wójt Gminy zarządza co

następuje:

$ 1. Przeprowadzić kontrole podmiotow odbierających odpady komunalne na terenie Gminy

Bartniczka wpisane do Rejestru działalności regulowanej oraz podmiotów prowadzących

działalnosó w zakresie oprózrriania zbiorników bezodpływowych i transpońu nieczystości

ciekłych' w zakresie spełnienia warunków określonych w art. 8, 9d' 9e ustawy z dnta 73

września 1 996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. tJ . z 2020 r. poz. 1439 z

pożn. zm.), Rozporządzeniu Ministra Środowiska w Sprawie szczegołowych wymagań w

zakresie odbierania odpadów komunalrrych od właścicieli nieruchomości z dnia 11 stycznia

2013 r. ( Dz.U. z2OI3 poz. I22) oraz Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnta 14 marca

2012 r. w sprawie szczegołowego sposobu wymagań, jakie powinien spełniaó przedsiębiorca

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie oprózniania zbiorników bezodpływowych i

transportu nieczystości ciekłych ( Dz.U. z2012 r. poz.299) do końca II kwańału 202I r.

$ 2. UpowaŻntc pracowników Wydziału infrastruktury' ochrony Środowiska i rolnictwa do

przeprowa dzenia kontro I i.

$ 3. Ustala się wzór protokołu korrtroli w brzmieniu określonyn w załączntku nr 1 do

zarządzenta.

$ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału infrastruktury, ochrony

środowiska i rolnictwa.

$ 5. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.



Załącznik do ZarządzeniaNr 24l2l
Wójta Gminy Bartniczka

z dnia05.05.2021r.

Protokół z kontroli

1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

2. Data kontroli:

3. Sygnatura kontroli:

Nazwa i adres kontrolowanego zakładu:

4. Nazwa organu kontrolującego:

. 5. Prowadzący kontrolę:
1......
na podstawie upowaznienia nr .... wydanego pTzez Wójta Gminy Bartniczka
z dnia.
2......

I

.na podstawie upowaznienia nr ... wydanego przez Wójta Gminy Bartniczka
z dnia

6. Przedstawiciel firmy kontrolowanej

6. Zakres kontroli:



7. Ustalenia kontroli

Podpis osób dokonujących kontroli:

1)

2)

Podpis kontrolowanego

Pouczenie:

Art' 380 Ustawy z dnta 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Z czynnościkontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręczakierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizy cznej.

1' Protokół podpisują kontrolując y orazkierownik kontrolowanego podmiotu lubkontrolowana osoba ftzyczna,ktorzy mogą wnieść do protoko łu zasttzeżenia i uwagi
wraz z uzasadnieniem.

2' W razie odmowy podpisania protokołu pIzęzkierownika kontrolowanego podmiotu
lub kontrolowaną osobę fizycznąkontrolujący umieszcza o tym wzmiankę wprotokole' a odmawiający podpisu moŻe,w terminie 7 dni,przedstawić swoje
stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lubmarszałkowi woj ewództwa.
Na tym protokół zakończono i odczytano.
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dlaKontrolowanego i Kontroluj ącego.


