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PROTOKdL KONTROLI NR SLU 364/2020

Sygnatura Drotokolu DID.702l 175.2020.JW.DP.
Podstawa do
Drzeorowadzenia lont oli

art. 9 ustaury z dnia 20 liFs l99t
22020 r. ooz995\

Idlnn fiholio kontrubt,lh
Nazwa, sdrEs Gmina Miejska Kolcieruyn4

ul. I - go Maja 9a, 8l-400 Koi.ierzyn4 Cmina Ko6cierzyna (miejska),
Powiat koscierski

Rodzaj dzialalnotui,
.odzaje i liczba instalacji,
kod dzialalnosci lub
inst8lacii

Dzialalnoi6 El,Dikajqca z ustawy o srmorzqdzie gminnym.
Instalacje:

Adrcs kontrolowanej
dzialalnoSci

ul. 3 - go Maja 94 E3-400 Koscierzlma, cmina Koscierryna (miejska),
Powiat koscierski

Osoba poinformowana o
Dodieciu kontsoli

Michd Majewski, Burmisfz Miesra Koscierzyna

Regon zakladu lub
PESEL kontrolowanego,
kl6ry nie posiada regonu
(np. rolnicy
indl$,idualni)

19t675t26

Rodzaj kontrolowanego
przedsipbio.cy zgodnie z
ustawq Prawo
orz€isi€biorc6w

n ie dotyczy

Reiestracia Podmiot utorzony z mocy ustawy'lelefon/ fax 4t 58 6E0 23 00 18 5E 680 23 20
A&€s strony
intemetowej:
cmail

w\Arx. koscien).na. gda.pl

uzrd@koscierzyna.ed&Dl
Posisdu€ certyfikaty
ISO, EMAS

Nie dotycry

Przedstawiciel lmii i nazwisko
Mrchal Mai€wski Burmistrz Mia$g

Udzielejqcy informacji:
(imie, nazwisko,
st nowisko)

lmif i nazwisko
Tomasz Nadolny

Michal Maiewski

Stanowisko
Z[stppca Bumistrza Miast!
Koicierzyna
Bumristrz Miasts Ko6ci€rzvnr

Podmiot kontnlowunr
Nazwa Gmina Mieiska Koacierzyna
Adres do korEspondencji ul. 3 - Maja 9a, 83-400 Ko&ierryn4 Gmina Kosci€rryna (mi€jsk ), Powiat

kodcierski

lY4t

Ni,ri.jso ptototit Lorrrol 
'n. 

,o2. btt p@id@t ba picm4 qodt A@,n*a ,otdru ,'tp.rql prza bdg zold

strom I 24
prorokdl kontroli SLU 364/2020



/

Regon 19t67 5126
Reiestracia Podmiot utworzony z mocy uslaw
Telefo fa\-

Infonmcia o k)ntroli
Drta rozpoczqcia
kontroli

03-12-2020

Data z*oiczenie
kontsoli

t6-t2-2020

Chankter kont oli Problemowa
Typ kontroli PozaDlanowa
Rod/aikonlroli lntenrenc\jna
Data poprzedniei kontroli t 5-10-2020
Okres obietv kontmle 2020 r
Cel kontrcli ia odpadami komunalnymi.
Cyklkontrolnv
lnformacie z&strzezone

Insp€ktor/inspek(orzy
upowaznienido kontsoli

Imic i nswiglg Shoowbl(o rloiholg_
1 r020

1057
Wykonujqcy pomisry i
badaria

lmic i nazNisko Slsnowisko sluihosc UDowainicnic nr

Osoby uczestnic?4ce w
kontroli

1. Ustalenis kontroli

Kontsola w Gminie Miejskiej Kojcierzyna przeprowadzona jest w rrybie inrerwencyjnym i dorycry
gospodarowania odpadarni pochodzrqcymi 7.€ spr4tania utic na dziatce nr 95/t obrgb ni t0 w ok;lici
jeziora Wierzlsko. Kontrola zwiqzana jest z arrykulem medialnym pod tlulem: ,,przy jeziorze Wierrysko,
is_-lci{l lilsrq skladowano odpady. Jee opinia Minisierstwa octrrony 

'Srodowiska 
[sos

REPORTERZYI" zfflieszczonym na srronie intemelowej https://radiogdansk.pl
z dnia 20 lirya I99l r. o lnspekcji Ochrony
ze zm.) wszczglo kontrolg interwencyjnq. Po

rmistrzowi Kojcierzyny rozpoczlto czlrnojci
2e wlaicicielem dzialki 95/l obrtb nr t0 w

KoSc ierzynie ,jest cmina Miejska Xoscierzfna. W trakcie kontroli pan Tomesz Nadolny - Za(ppca
Burmistrza Miasta Koscierzyny, poinformowal ze sposob gospodarowanis odpadami wynika.l4cy z oiisu

le med
ci kon obrfb nr lO w Koscierzynie.
, 2e na ic byly zrnagazynowan€ odpady.

Teren dzialki j€st nie ogrodzony, jesr dosllpny d . iVjazd n-a ieren aziatki lcitograniczony poprzez dwa betonowe slupki, umieszczone ns drodze dojazdowej. powierzchnis dzialki
porosnisis jest naturalne szatq mslinnq. Sran dziatki z dnia 03 t2.2O2O r. ,ortal udokr.rnto**u n"
zdjlcirch (od I do l0).

:

:
1E.09.2020 r. co zostalo i

okaanymi pEEz Pana T
Suez P6boc sp. z o. o.
000005374, podmio! posiadajqcej stosowne zezwole
dzialki zebmno 18,39 M8 odpad6w o kodzie 20 0l 0l - odpdy z cryszczenie utic i ptac6w. pan ,tbmasz

protok6l konrrolinr SLU 1642020 kqb



Nadolny zobowiqzal sip usr.sli6 co stalo si9 z odpsdami o kodzie 20 02 0l - odpady ule8ajac! biodeSradacji
i przeshi wyja6nienic ne ten tem&t poprzez po.AQ elekEonicmq. Wskazal on. ie kany przek zrnia
odpad6w shnowiq potwierdzenie wszynkich zebranych w tym miejscu odpad6w do podmiotu Suez
P6,lnoc sp. z o. o. ul Rdwna l7b, E0-067 Gdansk. Zastosowam w tym celujeden kod odpadu tj. 20 03 03
odpady byly juz znieszane, co za tym idzie sumarycala masa wszystkich zgomadzonych odpad6w
stanowila 18,39 Mg. Taki sposob gospodarowaaia odpadami wyczerpuje pojgcie zbierania odpad6w
zrwarte w an. 3 pkl. 2 ustawy z dnia I4.12.20t 2 r. o odpadech
Przepis an. 4 I ust. I usta*y z dn ia I 4. I 2 20 I 2 r. o odpadach wskazuje 2e prowadzen ie zbiemn is odpad6w i
prowadzenie przetwsrania odpad6w wymaga uryskania zezwolenia. Grnins Miejske KoscierzFe nie
posisda stosoPnego zeaf,olen ie na zbieranie odpad6w na terenie dzislki nr 95/ I obrgb nr I 0 Kofuierzyna

2. Naruszenia

3. Popelnione wykroczenia i zastosowane sankcje

Nie dotycTy

4. Inne zagadnienia

5. Informacje koicowe

lDtegrrlq czq6d tritrieilzcgo protokolu !t rowiq msrtpujlce zrl{crtriki:
I Zal4cznikfotogmficzny
2 Protokol oglldzin

D.ne i informrcjc rrrtn€iore: Prorokol nie zawiera informecji zastrz€zonych.

Osoba uprawniona do rcpr€zlotowania kontrolowanego me prawo \rniesd do protokolu kontroli
umoq/wowane zastrzeicnia i uwagi przed jego podpisaniem lub odm6wic podpisanio protokofu.
Brak
W przypndku odmowy podpisania protokolu konEoli mo2e w terminie siedmiu dni p%dstlwid swoj.
st$owisko na pismie PomoEkiemu Wojewodzkiemu InspektorowiOchrony Srodowiska

Niniejsry protok6l sporz4dzono w dwoch jednobrzni{cych egzemplerzach.
Wszystkie stmny protokol6* dwusronnie parafowano.

Jeden egzempkz protokolu dorcczono Michalowi Majewski€mu

T.gdnie z 
^rt 

57 wL 2 ult wy z do, 6 mrrcl 2018 r. Prlwo prrcdsif biorc6w @z U. z 2019 r. por.

Nlnl4tq pro.o*4t ,o rot ,1. @L ba popi.lut b.z pleMJ 4odt H.@rllo ,ond.U lLrp.Ul, p.uz H6rq

stmna 3 z 4
protok6l kontroli ff SLU 364/2020

Lp Rodz{j nieprrlridlowoSci Dow6d

(dokumcnlrcjr
audiowizurha, protok6l
oghdzin, "}Ilkipomiir6w, dokumeDty
zrlLdu, oplnir ekp.dr

Punkt pozwoletri, lub rkl
pnwny (rrt, prr, ust.,
pkl) lub inny dokum.n(
(zglosdi., inrorm.cjc,
itP.)

I Brlk zez$olenia na zbicrdnic odpad6w. alt.4l uslawy z dnra
1 4. l 2 20 12 r. o odDadach.



1292) dokoruo wpiru w ksi{irc kotrtrcli pod pozycje:: brdc

Miejsce i dala podpisania protokolu: Kojc ierzyna, | 6- I 2-2020

Podpis i pie.ze6 uprswnione8o
przedstawiciela jednostki

konlrclowsnej

Gmins i;,rjska (oicierIlm
u: I Maja 9a

A3 -400 Koicicrzyna
NtP s91-'lS-66-370

Podpis i pieczfc uprawnionego
insp€ltom

TA

pmbkdl konnoti E sLU 364/2020
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ZdjQcie nr 3
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Zdjecie nr 5
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zdjecie nr 7

zdj€cie nr 8
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ZdjEcie nr 9

Zdiecie nr 10
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Zdiecie nr 13
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Zdjecie nr 14



Zdjqcie nr 15
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_-.^__ POMORSKT wo w6DzKrTNSPEKToR ocHRoN Snooiiwlsxl
D E l_ t:t (;.{ T' t RA \\' SLt,pSt\ t,

7G.IX, SIEI. ul Knirjsricra 30
r.l cc I 59 8,125 780 / !.tr. 59 8{25 6?0 / f[\ i9 &t25 263

c{uil: &Ag&rdi.$ic.gc .pl
rl1l1l Bdlrll} $ ir6 8or''pt

Zalqczail ru ......... !o Fotololu tontoli Dr

rnoroxor, ocr,4oznr

OglQdzfu y prr.prow.ddlir
| . . . . . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . , , , , . . .

o^la i *to, t*.it'to,t auj,1

li^a i @itao, go@*tt o thtibot4.)

ln{ia t @sb przdflaici.lz t rt'!,bw,qo fuba @t,o,h,rbe\

W ogledzir.ch ucz€rhiczyli prred.t f,,lclel. lDnych oryu6w / hrtytucjil
..,'.&.lrry.......... .....

(inta i idwitin, tt@,iwto ,hilDE @*o o{.ail tub iNt,Dcji)

Lal. x.t.l.u...&,i^t4 t-

I .t-.-t. * ,to

W trekcic otlQdzitr co nrstQpuje:

,\



Niniejsryprotok6lsporz{dzonow,..........,j€dnobrEri{cychcgz€mplarzachipoodczytaniu
podpisano. Wszys&ie stoDy protololu parafowsno.

kon abNrcp pdhiont

p*itr Nib @otbt y.t p oel&ig.h

'. niqroazLrc &a|i.

p.4it ipt 4i tpwi,ior*{lo


