
Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 0050.40.2018r. 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 
z dnia 26 marca 2018r. 

 

Procedura przeprowadzania kontroli termicznego przekształcania odpadów  
poza spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych położonych  

na terenie miasta i gminy Gryfino 
 

§ 1. Kontrolę przeprowadza się na podstawie art. 379 i 380 ustawy- Prawo ochrony 
środowiska. 

§ 2. Kontrolę przeprowadzają funkcjonariusze Straży Miejskiej na podstawie upoważnienia 
wydanego, zgodnie z art. 379 ust. 2 ustawy – Prawo ochrony środowiska. 

§ 3. Kontrolujący funkcjonariusz Straży Miejskiej, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: 

1) wstępu na teren nieruchomości, obiektu lub ich części w godzinach od 6.00 do 22.00; 

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;               
w tym w szczególności: 

a) dokonania oględzin kotłowni, miejsca składowania opału/materiału do spalania, 

b) sprawdzenia sortymentu do spalania, 

c) poboru próbki do badań; 

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób                   
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 

4) żądania okazania dokumentów mających związek z problematyką kontroli. 

§ 4. Kontrolą objęte zostaną gospodarstwa domowe położone na terenie miasta i gminy 
Gryfino. 

§ 5. Kontrola funkcjonariuszy Straży Miejskiej powinna obejmować następujące czynności: 

1) Otrzymanie informacji lub zgłoszenia bądź własna obserwacja o podejrzeniu 
popełnieniu wykroczenia w zakresie termicznego przekształcania odpadów poza 
spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych; 
2) Przybycie w rejon posesji objętej kontrolą i wejście na jej teren zgodnie                         
z przepisami prawa; 
3) Przedstawienie się, podanie prawnych i faktycznych powodów kontroli oraz 
okazanie upoważnienia do jej przeprowadzenia; 
4) Ustalenie właściciela/najemcy/dzierżawcy kontrolowanej posesji oraz ustalenie 
osoby, która fizycznie dokonywała czynności palenia w piecu/kominku; 
5) Wejście wspólnie z osobą kontrolowaną do pomieszczenia, w którym znajduje się 
piec/kominek do spalania opału; 
6) Dokonanie wzrokowych oględzin pieca/kominka, otoczenia wokół pieca/kominka, 
zwłaszcza miejsca składowania opału; 
7) W przypadku uzasadnionego podejrzenia termicznego przekształcania odpadów 
poza spalarnią odpadów, otwarcie pieca/kominka z zachowaniem zasad bezpieczeństwa                      
i wzrokowe ustalenie spalanego materiału; 
8) W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia polegającego na 
termicznym przekształcaniu odpadów i kwestionowaniu tego faktu przez 



kontrolowanego, dokonanie poboru próbki do badań przy obecności kontrolowanego,               
w następujący sposób: 

a) przyniesienie sprzętu do pobrania próbki, w szczególności wiaderka, łopatki ze stali 
nierdzewnej oraz pojemnika ze stali nierdzewnej wraz z plombą; 
b) pobranie próbek pierwotnych do wiaderka w ilości od 2 do 5 litrów z różnych 
miejsc, w szczególności z paleniska, popielnika (w tym znajdującego się obok 
pieca/kominka); 
c) wymieszanie próbek pierwotnych w wiaderku, z których powstanie próbka ogólna; 
d) pobranie z próbki ogólnej - próbki laboratoryjnej w ilości minimum 2 litry, która 
przeznaczona będzie do analizy i przełożenie jej do pojemnika ze stali nierdzewnej; 
e) zamknięcie pojemnika i założenie plomby z numerem oraz dokonanie odpowiedniej 
adnotacji w protokole kontroli; 
f) wykonanie dokumentacji fotograficznej ww. wymienionych czynności. 

9) Obligatoryjne sporządzenie protokołu, z każdej wykonanej kontroli termicznego 
przekształcania odpadów; 
10) Odczytanie na głos sporządzonego protokołu, a następnie przedłożenie go osobie 
kontrolowanej do podpisu oraz pouczenie jej o treści art. 380 ustawy Prawo ochrony 
środowiska, tj o treści: 

a) art. 380 ust. 2 wymienionej ustawy - Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik 
kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do 
protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem, 
b) art. 380 ust. 3 cytowanej ustawy - W razie odmowy podpisania protokołu przez 
kierownika kontrolowanego podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący 
umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie             
7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 
miasta, staroście lub marszałkowi województwa. 

11) Sporządzenie notatki urzędowej po przybyciu do siedziby Straży Miejskiej, 
przekazanie Komendantowi Straży całości materiałów wraz z zabezpieczoną próbką do 
badań laboratoryjnych; 
12) Niezwłoczne przesłanie pojemnika z pobraną próbką w celu przeprowadzenia  
badań do wskazanego laboratorium. 
13) Przeprowadzenie dalszych czynności zgodnie z Kodeksem postępowania                         
w sprawach o wykroczenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 


