
 

Z A R Z Ą D Z E N I E  NR 44/2021 

BURMISTRZA WŁADYSŁAWOWA 

z dnia 31 marca 2021 r. 

 

w sprawie określenia procedury przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków 

właścicieli nieruchomości  w zakresie gospodarowania odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo 

 

Na podstawie art. 30 ust. 1, ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zm.), 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

Określa się procedurę kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo, stanowiącą 

załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

Ustala się wzory dokumentów: 

1. Wzór upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, stanowiący załącznik nr 2 do 

zarządzenia, 

2. Wzór protokołu  z kontroli,  stanowiący załącznik nr 3 do zarządzenia. 

      

§ 3 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Środowiska i Gospodarki 

Odpadami. 

                                                               

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 



Załącznik nr 1  

do zarządzenia nr 44/2021 

     Burmistrza Władysławowa 

 z dnia 31 marca 2021 r. 

 

Procedura kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo 

 

§ 1 

Podstawa prawna 

1. Delegacja prawna do przeprowadzenia kontroli mieści się w art. 9u ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 

1439 ze zm.). 

2. Procedura postępowania kontrolnego realizowana jest na podstawie obowiązującej 

uchwały Rady Miejskiej Władysławowa w sprawie regulaminu utrzymania czystości  na 

terenie Gminy Władysławowo. 

 

§ 2 

Celem procedury jest zapewnienie systematycznego i obiektywnego sprawdzania zgodności  

i skuteczności realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków i wymagań wynikających  

z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Władysławowo.   

 

§ 3 

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy  

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy Władysławowo jest Burmistrz 

Władysławowa. 

 

§ 4 

1. Burmistrz Władysławowa, jako organ kontrolny upoważnia do przeprowadzenia kontroli 

pracowników Referatu Środowiska i Gospodarki Odpadami Urzędu Miejskiego we 

Władysławowie. 

2. Pracownicy przeprowadzają kontrole na podstawie stosownych, aktualnych upoważnień 

indywidualnych. 

3. Upoważnienia mogą mieć charakter generalny (ogólny) w przypadku kontroli osób 

fizycznych lub szczegółowy w przypadku dokonywania kontroli u właścicieli nieruchomości 

będących przedsiębiorcami (wydawane odrębnie dla każdej kontroli z określeniem zakresu 

przedmiotowego). 

4. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 2 jest ważne jedynie z legitymacją służbową i nie 

może być przenoszone na inne osoby. 

 

§ 5 

W zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi kontroli podlegają właściciele 

nieruchomości zamieszkałych objęci gminnym systemem gospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz właściciele nieruchomości niezamieszkałych, którzy nie zostali objęci 

gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. 

 

§ 6 

Wyboru podmiotów kontrolowanych dokonuje się losowo oraz na podstawie zgłoszeń 

dokonywanych przez odbiorcę odpadów, dotyczących niedopełnienia obowiązku segregacji  

i selektywnego zbierania odpadów komunalnych na danej nieruchomości. 

 

 



§ 7 

Burmistrz Władysławowa, jako organ uprawniony do kontroli przestrzegania i stosowania 

przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na terenie Gminy 

Władysławowo dokonuje kontroli właścicieli nieruchomości kompleksowo lub wybiórczo wg 

poniższych zakresów: 

1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zakresie: 

a. wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów 

komunalnych, 

b. przestrzegania zasad selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie: 

a. wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki do gromadzenia odpadów 

komunalnych i zbierania powstałych na nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie  

z wymaganiami określonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Władysławowo, 

b. posiadania dokumentów potwierdzających wywiązanie się z obowiązku pozbywania się 

zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, zgodnie z przepisami 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, tj. umów i dowodów uiszczania 

opłat potwierdzających korzystanie z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wpisanego do Rejestru 

Działalności Regulowanej. 

§ 8 

Określa się procedurę kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo: 

1. Ustala się dzień przeprowadzenia kontroli zgodnie z dniem odbioru danej frakcji odpadu 

według obowiązującego harmonogramu na terenie Gminy Władysławowo, 

2. Pracownik przeprowadzający kontrolę zobowiązany jest posiadać w czasie kontroli 

aktualne upoważnienie do wykonywania czynności kontrolnych udzielone przez 

Burmistrza Władysławowa oraz posiadać legitymację służbową uprawniającą do 

przeprowadzenia czynności kontrolnych, 

3. Kontrolowany podmiot jest zobowiązany umożliwić przeprowadzenie kontroli, 

4. Pracownik wykonujący kontrolę upoważniony jest do żądania pisemnych lub ustnych 

informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia 

stanu faktycznego, jak również do żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich 

danych mających związek z problematyką kontroli, 

5. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, wykonuje się dokumentację 

fotograficzną, 

6. Z przeprowadzonej kontroli sporządza się protokół, w którym odnotowuje się wszystkie 

stwierdzone nieprawidłowości, jak również uwagi, zastrzeżenia i zalecenia pokontrolne, 

7. Po odczytaniu protokołu, podpisują go wszystkie osoby obecne podczas kontroli,  

a w przypadku odmowy jego podpisania przez którąkolwiek z osób, sporządza się 

odpowiednią adnotację na protokole, 

8. W przypadku zaleceń pokontrolnych dokonuje się powtórnej kontroli w ciągu maksymalnie 

dwóch miesięcy od daty protokołu.  

 

§ 9 

Wykonanie zarządzenia powierza się  kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Odpadami. 

 

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania 

 

 

     



 

Załącznik nr 2 

do zarządzenia nr 44/2021 

     Burmistrza Władysławowa 

 z dnia 31 marca 2021 r. 

 

 

UPOWAŻNIENIE NR …..…./…………. 

 

 

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

w gminach  (t.j. Dz. U z 2020 poz. 1439 ze zm.), w związku z art. 379 i art. 380 ustawy z dnia  

27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U  2020 poz. 1219 ze zm.) 

 

UPOWAŻNIAM 

 

Panią/ Pana ………………………………………………, pracownika Urzędu Miejskiego we 

Władysławowie, posiadającego legitymację służbową o numerze ………………..… do wykonywania 

w moim imieniu kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gminy Władysławowo. 

 

Upoważnienie niniejsze jest ważne jedynie z legitymacją służbową i nie może być przenoszone 

na inne osoby. 

 

Upoważnienie jest wydawane bezterminowo. 

  

Upoważnienie wygasa z chwilą rozwiązania stosunku pracy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 3 

do zarządzenia nr 44/2021 

     Burmistrza Władysławowa 

 z dnia 31 marca 2021 r. 

 

PROTOKÓŁ 

 

sporządzony w dniu…………………………………. 

 

Dotyczy: przeprowadzenie kontroli realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie  Gminy Władysławowo 

 

Podstawa prawna:  art.9u ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu porządku  

i czystości w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 poz. 1439 ze zm.), w związku z art. 379 i art. 380 ustawy  

z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U.  2020 poz. 1219 ze zm.). 

 

Miejsce kontroli: …………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Obecni w czasie kontroli: 

Kontrolowany: 

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

Osoby kontrolujące: 

1………………………………………………………….… 

2………………………………………………….………… 

3……………………………………………………………. 

 

Podczas kontroli  przeprowadzono następujące czynności: 

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

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

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

W wyniku kontroli stwierdzono: 

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

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

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

Uwagi do  protokołu: 

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

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

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

       Kontrolujący:      Kontrolowany 

1…………………………………                                                     

2…………………………………                                                        ………………………………………….. 

3…………………………………     
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