
Zarzqdzenie ~r3?/82018 
Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

z dnia (?:.?4.:. 2018 r, 

w sprawie okreslenia procedury przeprowadzania kontroli realizacji obowiqzk6w 
podmiotbw odbierajqcych odpady komunalne lub oprdzniajqcych zbiorniki bezodplywowe 

i transportujqcych nieczystosci ciekle od wtascicieli nieruchomo4ci z terenu Miasta 
i Gminy Serock 

Na podstawie art. 30 ust. 1 , ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 8 rnarca 1990 r. o sarnorzqdzie grninnyrn 
(Dz.U. z 2017 r. poz. 1875 z @in. zm.) oraz art. 9u ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. o utrzyrnaniu 
czystosci i porzqdku w grninach (Dz. U. z 2017 poz. 1289 z p6in.zrn.) zarzqdza siq, co nastvpuje: 

§ 1 
Okresla sie procedurq przeprowadzania kontroli realizacji obowiqzkow podrniotbw odbierajqcych odpady 
kornunalne, oproiniajqcych zbiorniki bezodplywowe i transportujqcych nieczystosci ciekle od wlascicieli 
nieruchornosci z terenu Miasta i Grniny Serock stanowiqcq zalqcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 

§ 2 
1. Okresla sit wzor upowainienia stanowiqcy zalqcznik nr 2 do niniejszego zarzqdzenia. 
2. Okresla siq wzor protokolu kontroli podrniotow odbierajqcych odpady kornunalne lub podrniotow 

oproiniajqcych zbiorniki bezodplywowe i transportujqcych nieczystosci ciekle stanowiqcy zalqcznik 
nr 3 do niniejszego zarzqdzenia. 

Wykonanie zarzqdzenia powierza si? pracownikom Referatu Ochrony Srodowiska, Rolnictwa 
i Lesnictwa Urzvdu Miasta i Gminy w Serocku. 

§ 4 
Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniern podpisania. 



Procedura przeprowadzania kontroli realizacji o b o w i ~ k 6 w  podmiot6w odbierajqcych 
odpady komunalne lub oprbiniajqcych zbiorniki bezodplywowe i transportujqcych 
nieczystogci ciekle od wla4cicieli nieruchomogci z terenu Miasta i Gminy Serock 

I. Podstawa prawna 
1. Postgpowanie kontrolne podmiotbw odbierajqcych odpady komunalne, opr6tniajvych zbiomiki 

bezodplywowe i transportujqcych nieczystoSci ciekle od wlakicieli nieruchomoSci realizowane jest 
podstawie: 

a) ustawy z dnia 13 wrzeSnia 1996 r. o ut~ymaniu czystoki i porzqdku w gminach (Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1289 z p6i.zm.), 

b) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2018 r., poz. 21), 
c) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony Srcdowiska (Dz. U. z 2017 r. poz. 519 ze 

zmianami) 
d) uchwaiy Nr 332000(V/2013 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. 

2. Burmistrz sprawuje kontrolg przestrzegania i stosowania przepis6w o ochronie Srodowiska 
w zakresie objgtym wlaSciwoSciq tego organu. 

3. Pracownik wykonujqcy kontrolg, jest uprawniony do: 
a) wstepu wraz z rzeczoznawcami i niezkdnym sprzgtem przez calqdobg na teren nieruchomoSci, 

obiektu lub ich czgSci, na kt6rych prowadzona jest dzialalnoSt gospodarcza, a w godzinach od 6 
do 22 - na pozostaty teren; 

b) przeprowadzania badah lub wykonywania innych niezbdnych czynnokci kontmlnych; 
c) tqdania pisemnych lub ustnych infomacji oraz wzywania i przesluchiwania os6b 

w zakresie niezbgnym do ustalenia stanu faktycznego; 
d) tqdania okazania dokumentow i udostgpnienia wszelkich danych majqcych zwiqzek 

z problematykq kontroli. 
4.  Burmistrz wystgpuje do wojew6dzkiego inspektora ochmny Srodowiska o podjecie odpowiednich 

dziatan bgdqcych w jego kompetencji, jeteli w wyniku kontmli organ ten stwierdzi naruszenie przez 
kontrolowany podmiot przepisow o ochronie Srodowiska lub wystgpuje uzasadnione podejrzenie, t e  takie 
naruszenie moglo nastqpit, przekazujqc dokumentacje sprawy. 

5. Kierownik kontrolowanego podmiotu obowiqzany jest umotliwit przeprowadzanie kontmli, 
a w szczeg6lnoSci dokonanie czynnokci , o ktbrych mowa w ust.3. 

6. Z przeprowadzonych czynnokci kontrolnych sporzqdza sig protok61 kontroli (zalqcznik 3), ktorego 
jeden egzemplarz d o r ~ z a  sie kierownikowi kontrolowanego podmiotu. 

7. Protokd podpisujq kontrolujqcy oraz kierownik kontrolowanego pdmiotu, kt6ry mote wnieSC do 
protokdu zastrzetenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. 

8. W przypadku odmowy pdpisania protokdu przez kiemwnika kontrolowanego podmiotu 
kontrolujqcy umieszcza o tym wzmiankg w protokole, a odmawiajqcy podpisu mote, w terminie 7 dni, 
przedstawit swoje stanowisko na piSmie Bumistrzowi. 




















