
Załącznik Nr 4 
do Zarządzenia Nr 0050.40.2018r. 

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

 
 
 

Protokół kontroli posiadacza nieruchomości 
 

……………………………………………………………………….. 
 

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: 
art. 9u  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,               
w związku z art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.  
 
Data kontroli: …………..…………………………… 
 
Kontrolę przeprowadzili: …..…………………………………………………..….…..………...........................…….   
 
na podstawie upoważnień Nr …………………….., wydanych przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Gryfino z dnia ……………….. 2018 r. Kontrolujący okazali Kontrolowanemu upoważnienia do 
przeprowadzenia kontroli. 
 
I. Kontrolowany (imię i nazwisko / adres): 

 
.…………………………………………………………………………………………………………. 
.…………………………………………………………………………………………………………. 
 
Osoba upoważniona przez Kontrolowanego do reprezentowania go w trakcie kontroli: 
……………………………………………………..………………..………………………. 
 
II. Zakres przedmiotowy kontroli:  

• Sprawdzenie rodzaju spalanych substancji w celach grzewczych, 
• Kontrola pod kątem przestrzegania przepisów ustawy o utrzymaniu porządku                     

i czystości w gminach oraz ustawy o odpadach. 
 
III. Ustalenia kontroli: 
 
1. Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli:  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………................................................................................................................................. 
 
3. Pobrane próbki i materiał do badań (co pobrano, ile, w jaki sposób, jak zabezpieczono): 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
IV. Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem: 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………................................................................................................................................. 
 
Na tym protokół zakończono i odczytano.  
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Kontrolowanego i Kontrolującego. 
 
Załączniki do protokołu: 
……………………………………………………………………………………………………………............................................. 
……………………………………………………………………………………………………………............................................. 
 
Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany. 
 
 
Data i miejsce podpisania protokołu:  ……………………………………………………..……………………........… 

 
Podpisy: 

 
Kontrolujący: ………………………     Kontrolowany: ……………………………. 
………………………..........................    ……………………….................................... 
………………………..........................    ……………………….................................... 
 
 
 
Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu: 
 
……………………….…………………………………………………………………………………............................................... 
……………………….…………………………………………………………………………………............................................... 
 
Protokół sporządził:  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Potwierdzam odbiór protokołu kontroli  
 
…………………………………………………………………………………………………………… 
(data i podpis Kontrolowanego) 
 

 
POUCZENIE 

 
Zgodnie z art. 380. Prawo ochrony środowiska: 
1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza (...) 
kontrolowanej osobie fizycznej. 
2. Protokół podpisują kontrolujący oraz (...) kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do 
protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. 
3. W razie odmowy podpisania protokołu przez (...) kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący 
umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, 
przedstawić swoje stanowisko na piśmie Burmistrzowi. 


