
Załącznik Nr 3 
do Zarządzenia Nr 0050.40.2018r. 

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

 

UPOWAŻNIENIE Nr  …....…./20...… 

Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino 

 

Na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 
oraz art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                           
w gminach        

upoważniam 
 

Panią / Pana ……………………................…………………………………………...………………………… 

                                                 /imię, nazwisko i stanowisko służbowe/ 

 

Numer legitymacji służbowej  …………………............……............................ 

                                                                                                     /numer/  

 

do przeprowadzania kontroli w zakresie termicznego przekształcania odpadów poza 
spalarniami odpadów w paleniskach gospodarstw domowych położonych na terenie 
miasta i gminy Gryfino. 
 

                                                                                 

 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino 

Mieczysław Sawaryn 

 

 

 

 

 

 



 

 

POUCZENIE 

Na podstawie art. 379 ust. 3 ustawy z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (zwanej 
dalej: POŚ), kontrolujący, wykonując kontrolę z upoważnienia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino, 
jest uprawniony do: 

1. Wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości, obiektu lub ich 
części, w godzinach od 6.00 do 22.00. 

2. Przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych. 
3. Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie 

niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego. 
4. Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek                           

z problematyką kontroli. 
 

Obowiązki kontrolowanego 

1. Umożliwić wstęp kontrolującym na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 wymienionej 
ustawy. 

2. Umożliwić kontrolującym przeprowadzenie badań lub wykonania niezbędnych czynności 
kontrolnych. 

3. Okazać na żądanie kontrolującego dokumenty mające związek z problematyką kontroli. 
 

Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego czyn polegający na udaremnieniu bądź utrudnianiu 
wykonania czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie 
ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy podlega karze pozbawienia wolności do 
lat trzech. 

 

Prawa kontrolowanego 

1. Kontrolowany ma prawo do uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu na zasadach 
określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

2. Kontrolowana osoba fizyczna może wnieść do protokołu kontroli zastrzeżenia i uwagi wraz                           
z uzasadnieniem (art. 380 ust. 2 POŚ); 

3. Kontrolowana osoba fizyczna może odmówić podpisania protokołu kontroli i w terminie 7 dni 
przedstawić swoje stanowisko na piśmie Burmistrzowi.  

4. Kontrolujący zobowiązany jest umieścić w protokole wzmiankę o odmowie podpisania protokołu 
kontroli (art. 380 ust. 3 POŚ). 

 

 

 

 

 
 
 


