
ZAR~DZENIE N@~&OIE 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 
zdnia d%.k%%!%-k.... 2018 r. 

w sprawie okreslenia procedury pneprowadzania kontroli realizacji obowiqzk6w wlaScicieli 
nieruchomoSci w zakresie aosvodarowania odmdami komunalnvmi I aosmdarki - .  

wodno~c ie~owe j  na terenie ~ i a s t a  i Gminy ~ e r o &  

Na podstawie art.30 us!. 1 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samonqdzie gminnym 
(Dz.U. z 2017 r, poz. 1875 ze zmianami) i art. 9u ustawy z dnia 13 wtzesnia 1996 r. o uttzyrnaniu czystosci 
i porzqdku w gminach (Dz. u. z 2017 poz. 1289 z p6t.zm.) zatzqdza sig, co nastgpuje: 

51 
OkreSla sig procedurg ptzeprowadzania kontroli realizacji obowiqzkbw wlaScicieli nieruchomoSci w 
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi i gospodarki wodno-sciekowej na terenie Miasta i 
Gminy Serock stanowiqcq zalqcznik nr 1 do niniejszego zanqdzenia. 

$2 
OkreSla sig wzbr upowatnienia stanowiqcy zatqcznik nr 2 do niniejszego zaaqdzenia. 

$3 
Okresla sig wzbr protokdu kontroli stanowiqcy zalqcznik nr 3 do niniejszego zatzqdzenia. 

Y 
Wykonanie zatzqdzenia powietza sig pracownikom Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa 
i LeSnictwa. 

$5 
Zarzqdzenie wchodzi w tycie z dniem podpisania. 



z dnla . 

Procedura p~eprowadzania kontroli realizacji obowiqzkbw wlakcicieli nieruchomoSci 
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnyml I gospodarki wodno-kciekowej 

na terenle Miasta i Gminy Serock 

I. Podstawa prawna 

1. Postgpowanie kontrolne obowiqzkdw wtahicieli nieruchomoSci w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi i gospodarki wodno - Sciekowej na terenie Miasta i Gminy w Serock 
realizowane jest na podstawie: 

a) uchwaly nr 332MXXV12013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 15 kwietnia 2013 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystoSci i porzqdku na terenie Gminy 
Miasto i Gmina Serock 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 21 ze zmianami), 
c) ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym 

odprowadzaniu Sciek6w (Dz. U. z 2017 r., poz. 328 ze zmianami). 
2. Na podstawie artykulu 9u ustawy z dnia 13 wrzeknia 1996 r. o utrzymaniu czystoki i porzqdku 

w gminach(Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z pbin. zm.), Bumistrz sprawuje kontrolg przestrzegania 
i stosowania przepisow ustawy. Do kontroli tej stosuje sig ptzepisy art. 379 i art. 380 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zmianami). 

3. Burmistrz sprawuje kontrolg przestrzegania i stosowania przepis6w o ochmnie Srodowiska 
w zakresie objgtym wla$ciwoSciq tego organu. Do wykonywania funkcji kontrolnych Bumistrz 
moie upowatnit podleglych pracownikdw lub funkcjonariuszy straty miejskiej. 

4. Kontrolujqcy, wykonujqc kontrolg, jest uprawniony do: 
a) wstqpu wraz z rzeczoznawcami i niezbednym sptqtem przez calq dobg na teren 

nieruchomoSci, obiektu lub ich czgsci, na kt6rych pmwadzona jest dzialalnost 
gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostaly teren; 

b) przeprowadzania badah lub wykonywania innych niezbdnych czynnokci kontrolnych; 
c) tqdania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i p~esluchiwania osdb 

w zakresie n iezynym do ustalenia stanu faktycznego; 
d) iqdania okazania dokumentow i udostepnienia wszeikich danych majqcych zwiqek 

z problematykq kontroli. 
5. Burmisttz lub osoby przez niego upowatnione sq uprawnieni do wystgpowania w charakterze 

oskariyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie Srodowiska. 
6. Burmistrz wystqpuje do wojew6dzkiego inspektora ochrony Srodowiska o podkcie odpowiednich 

dzialari bdqcych w jego kompetencji, jeteli w wyniku kontroli organ ten stwierdzi naruszenie 
przez kontrolowany podmiot przepidw o ochronie Srodowiska lub wystgpuje uzasadnione 
podejrzenie, i e  takie naruszenie moglo nastapi6, przekazujqc dokumentacjg sprawy. 

7. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiqzani sq umotliwit 
przeprowadzanie kontroli, a w szczeg6lnoSci dokonanie czynnosci, o kt6rych mowa 
w ust. 3. 


















