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PROTOKOL KONTROLI NR sLu 27112020
Svqnutum Drctokohr
Podstawa do
DrzeDrowadzcDia kontrolr

Itle frlikacio

DID 7023 307 2020.DPJW

@:ony
z 2020

r.

Srodowiska (Dz. U.

noz. 995 zc zm.\

konlruhwnnego znklitltt
Gmira Miejska Kodcieryna,

rl 3 - go Mda 9a, 83-400 KoscierTyra, GmiDa Koscicrzyna (miejska),

Rodza.idzi, alDosoi,
rodzale i Jiczba inslalacji,
kod dzintalnoSci lub

Dziatalllosd wyrikaj4ca z ustawy o sarnoflqdzie gm;mynr

Instalacjcl

instalacii

3

go Ma.ja 9a, 83-400 Koicicrryna, Cimina Kodcierzyna

Adres kortrolowaoej

Lrl

dzialalDo(ci
osoba pojnfo nowaDa o

Powiat koSciorski
MichaI Majewski, Bunnistrz Miasta KoScierzyna

Dodieciu kontroli
Regon zaktadu htb
PESEL kontlolowancgo,
kt6ry nie posinda regonu

(miejsld,

t91675126

(rp rolnioy
iudywiduahr)
Rodzaj kolrtrolowanego
przedsrqblorcy zgodnio z

przedsiebiorc6w
I{eiesimcia
l'ele{bD/ ihx.

ernail
PosiadaDe certyfil(aty

nie dotyczy

Podmloi utorzonv z mocy ustalvy
48 58 680 23 20

4u slr 680 23 00
www.l(osciel7yDa.gda pl
urzad[Dkosciorzvna.eda D]
Nre do1ycry

ISO. EMAS
SLanowisl(o

Udzielaj4cy i bflnacji:
(imi(i, nazwisko,
staDolvisko)

Bnrnlistlz Miasta

Michat Maiewski
l ie i nazwisko
Mrchal Majcwski
Tomnsz Nadolny

Stanowisko

Burmistrz Miasta I(oScierzyna
Zaslgpca BLrllnistl"a Miasta
KoScierzy

PodmioI konttolotett tt
Nazwa

GNlna Mieiska l(os

@na

Adres do korespondoncji

(mrejska), Powiat

ko6cierski

Ni,tialt4' utobkL ko totl

ti.

noa.

blltotri\tn !hez lc u.j

zEorl!

ki.towhi

strofa I74
protok6l konuolinr sLU 2? U2020

rPakcii,Pzez ltdtrt

lottd

Roqon

)916',15126

Iteiestraci,)

Podmiol tworzony z mocy

Telclbn/

1ax.

I

Ibtnmtin o koltttoli
Dala rozpoczFcia

0t -t 0-2020

kontroli
t5-10 2020

kontloli
Problcmowa

Char?kter kout|oli

'fyD koDtroli

Rodzaikonlroli
DaLa roorzodrjci l(onlroll

28-1220t',7
2024 t
2. Kontrola w znkresio gospodarowania odpatlarri z wylqozeniem
sospodarowa n ia odpada rr i koln u naLrym i
Ruznrtrzrrrie wniUrl,tt o irrt(r$crrli(.

Okles obioiv konuol4

Cclkontroli
Cykll(ontloluy
lnformacie zasrzezone

Pt?t Dowttlxlitt.r, I o,tude, cxttsltlirxttr t! kohttdi

Slrrorvisko shZborl'e

110s7
I 1020

I

wykonuj4cy pomiaty

UDolYninicnic I

Stanoivisko sluibo$'c

i

Osoby uczeshiczEce w

kootroli

1 Ustalenia kontroli
l(ontrola w Cminie Mieiskiej Koscierzyna pEeprowadzoDa jest w trvbic inlerwencyinym
gospodarcwania odDadarribudowlanymiw okolicy ul Wira Stwosza w Koscicrzyoic
Dnra 3 09-2020

L dokonano czynnosci wynikaiqcc 7 art

Sr
protokolenl
ios+, tOss
prac riwela
niewiclkie

10tr usiawy

z

dnia20.07 1991

i

dotvozy

r' o Inspekcii

r. poz. 95s 7e zm'), kr6re udoknnrentow
ch ozyono(ci dokonano oglgdzin dTialcl
Tnrv wvlQztrlv, 2e Dn tersnie lvch dTinlel

oclrrony

ewiadornego Pochodzeria zawie|qiqcci w

l(6!v aslirllu Powicvcltoia tak znlwelowal)ego lerenu

zostaly dokonaDe umySlnic.

W

ramach oglgdzrlr

Miejska Kosoierzyna
W /$i:t/.ku

/

pow)2sl)rn po okaTaniu rrpowuinicnia

l0s5 i 1056 obreb nr 9 w KoScierT.ynie wpisaDc sq
Jzialka nr 2lo/5 oh-qb r\r c w Ko{icr/)r,ic spi
Okazaro ponadlo wypis z rcjestr6w g ut6w Potwi
\4ichil Mrjcs-ki ttt I'risrr/ \4ias.c Ko((icrTyrr).
zierni (odpady o kodzic l7 05 04) pozyskEnc zostalv
Koscielzyna przer. Z,akl3,d Rob6t 096lnobudowlan

5910002;65) Na zlcccnic Gmirtt Micjskic] Koscicrzvna odpadv pr7'vwiezionc zoshtv na tereD

t)tobk

ko tl'oti tic uoae bvl Po leln

!bczthdh

ei

zgolr

kierulentko

protokolkonhoLi nr SLU 27112020

Pnaz

'bPkcji,

ktt l zosht

powyzszych dzialck a nastqpnic Toslaly przctworzonc, lj przy ich uTyciu dokonano plolilowarria tetertt
bapoao,n; ,utyponu zaglgiricric znaidujqce sie gl6wnic Da dzialcc nr 21615 i 1056 obreb nr 9 w

pt?.cz dzia.k; nr216/5 i1056 obrqb rrr 9 w l(osciclzyDic mn przcbicga6 drcga, naLoniast dTialki nr 1054 i
l0SS obrgb nr 9 w l(oscicrzyDic prTcTnaczonc s.1 ru celc micszknniowo trslugowc Dnia I 10'2020 I
ponowiorio oglgdziny porvyzizcgo lcrcnLr Na wyr6wnanq Powicrzchnig przotworonych odpad6w zicmi,
iawieziono kirszywo celen wykonania dalszych prac polcgajqcych na utwnrdzcnrrr ici Powiovchni

Ilior4c pod uwagQ rozporz4dzcnic Miristra Srodowisha 7 dnia l0 l l 20l5

I

w splawic listy

rodzajow

przekrrczai4ccj 0,2 Mg/m2.

ar.45
zczwolcnia ra z
iednostkg organ
z ad. 27 nst. 8,
odpad6w Tgodn
W

2 r. o odpadach z obowi4zktl trTvskaria odpowrediio
plzetwarzanic odpad6w zwalnia sig osobQ fizvczn4 i
wvkorzystuiEce odpady rra porrzeby wtasne, zgodnic
enionr GmiDa Mlc.jska Kodcicrzyna nic wykolzyslala

mySL

wisk.Tdaio 1011.2015r'wsPrawiclistyrodzai6w
l6ryfl lnowa \\'art 41 ust0wy z dnia

1054,

l(,1. i r05u obrq\

rrr o

14 122012 L a

w Ko((:c"7y||ie

2. Naruszenia
Lp.

llodzaj Iicpra\ridlolvosci

Dowtd

l'rnkt pozwolc ia lub nkt

trtrdiowizutrlrn, Drolok6l

prolrny (art., p'tr, ust,,
pht) hrb irDy dolfl'metrt
(zeloszcnie, irforDracje,

ogle(lzn', wyniki
polniA16w, doktrrncntY
zakladu, opinia eksper(a
I

Blak zczwoleura naPlzotlvaran

e

odladow

'tpJ

prohk6l konnoli
14

l22012I

o odDadach

3. Popelnione wykroczenia i zastosowano sankcie
Nio dotyczy

4, Inne zagadnienia
5. Informacje

koicowe

Intcgrnlna c2956 nitriejszcgo plotokoh stanowi4 nlrstgpui4cezalaczniki:
I tJpowalrlicl]ie

i
prolok6l

s(ron.3 z4
lonlrolinr SLU 2?l/2020

nlq)akcii, t'rzcz

kdrtl

zosnn

i.ur,\,

;

l'rotokol konloli nr SLU 21612020 7'7'al4c likdmi

I):rnc i inltn macjc

z

trzeione: l)rolok6l nrc Tawicra inl'olmaojizasirzoTonvch

Osoba upmwniona do rcprezcDiowania konLrolowaDego ma prawo wnie(6 do prolokoh konlroli
rmotywowalczast]zezcniaiuwogiprzcdjcgopodpisaniomlubodnr6widpodpisania!r'otol(olLr'
W pizyparlku odmowy poclpisania proioi(olu konloli nroze w tcrlniiie siedmi! dni Przedsiawi6 swojc
,u,ioJiiko na pi('ric PomorskrerrLr Wojew6dzkienru lnspckiorowi Ochrony Srodowiska.
NiniejsT, protok6l sporzrtdzoDo w dw6chiedDoblzmiqo)'ch egT'enrplarzach
WszysLkie shouy

plotokol6\ dwusironnie parafbwano

Jeden egzemplal7 proLol(ohr dor'gozono Michalowi Mtiewskierrlu

Zgod.l.ic z rtt.57 ust.2 ustanT z dn, 6 rnal'cr 2018 r. PrllYo pMcdsiQbiorc6w (Dt"
1292) dol(onAno wDisn ry ksi4icc ko troli pod pozyci4:: nic dotyczy.

U"'2019 t' poz'

Mrcjscc i data podpisania protol(olu Koscierzyna, l5-10-2020

l'odpis i pieczp6 uprawniorego

Podpis i pieoz96 uprawnioncgo
pl7edstawicicla lednostkr
koDtrolowarrei

nu1$P9l(iora

BURMi

Nitliejs4r

I

totoktjl

ko ttoti i. tloit hlt lolictnry b.xl)irct

ci xEut!

ki'tov

protok6l koltroli nr Sl,U 27112020

tz'zL

tq zostat

