
ZARZĄDZENIE NR 0050.94.2019
WÓJTA GMINY LIPIE

z dnia 15 listopada 2019 r.

w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów
oraz realizacji uchwały antysmogowej na terenie gminy Lipie

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2018 r., 
poz. 994 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1,art. 31 ust. 7 i art. 155, art. 191 ustawy o odpadach z dnia 14 grudnia 
2012 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 701 z późn.zm.), art. 9u, art.10 ust.2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 poz. 2010), oraz art.334, art. 379 i art. 380 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2019r., poz. 1396 z późn.zm.) zarządzam co 
następuje:

Wójt Gminy Lipie 
zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania:

1. Procedurę przeprowadzania kontroli spalania odpadów oraz realizacji uchwały antysmogowej na terenie 
gminy Lipie, która stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

2. Wzór upoważnienia, który stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,

3. Wzór protokołu z czynności kontrolnych w ramach kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz 
realizacji uchwały antysmogowej, który stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

4. Wzór protokołu z czynności nie wykonania kontroli spalania odpadów oraz realizacji uchwały 
antysmogowej, który stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Mienia i Ochrony Środowiska

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

 
Wójt Gminy Lipie

mgr Bożena Wieloch
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 0050.94.2019

Wójta Gminy Lipie

z dnia 15 listopada 2019 r.

§ 1. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje:

- przestrzeganie zakazu spalania odpadów komunalnych w paleniskach domowych na terenie gminy Lipie;

- przestrzeganie zakazu spalania odpadów zielonych na nieruchomościach z terenu gminy Lipie;

- stosowanie się mieszkańców gminy Lipie do zapisów Uchwały nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa 
Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego, ograniczeń 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (dalej: Uchwała antysmogowa).

§ 2. Upoważnienie do kontroli.

1. Do przeprowadzenia kontroli uprawnieni są pracownicy Urzędu Gminy Lipie posiadający imienne 
upoważnienie Wójta Gminy Lipie.

2. Kontrole przeprowadza Zespół kontrolujący, w skład którego wchodzą co najmniej dwie osoby spośród osób 
wymienionych w ust. 1.

3. W razie konieczności, w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia naruszenia zakazu spalania 
odpadów Zespół kontrolujący, może do udziału w przeprowadzeniu kontroli zaprosić:

a) rzeczoznawcę z zakresu ochrony środowiska;

b) pracownika akredytowanego laboratorium wykonującego badania celem pobrania próbek popiołu z domowego 
paleniska;

c) policję, straż pożarną.

§ 3. Osoby uprawnione, o których mowa w § 2 legitymują się imiennymi upoważnieniami wydanymi przez 
Wójta Gminy Lipie, na podstawie których kontrolujący ma prawo do:

1. Wstępu wraz podmiotami o których mowa w § 2 ust 3 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, w tym:

a) dokonania oględzin kotłowni, miejsca składowania opału,

b) dokonania kontroli wszystkich eksploatowanych w danej nieruchomości lub lokalu instalacji spalających paliwa 
stałe

c) sprawdzenia materiałów przeznaczanych do spalania,

d) poboru próbek do badań,

e) kontroli nieruchomości pod  kątem spalania odpadów zielonych.

3. Żądania pisemnych lub ustnych informacji, wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do 
ustalenia stanu faktycznego,

4. Żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych mających związek z problematyką 
kontroli.

5. Przygotowanie wniosków do innych organów ochrony środowiska, występowanie  w charakterze 
oskarżyciela publicznego

§ 4. Podstawa podjęcia kontroli są:

1. Zgłoszenia do urzędu gminy po numer telefonu 34 318 80 32-35 wew. 39 lub 48 oraz na adres email: 
sekretariat@uglipie.pl ;

2. Obserwacje własne pracowników urzędu gminy;

3. Wytyczne wynikające z Programu Ochrony Powietrza Województwa Śląskiego;
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4. Inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów;

5. Ustalony harmonogram kontroli ;

6. Brak odbioru odpadów komunalnych, zbieranych z nieruchomości potwierdzony dokumentami będącymi 
w posiadaniu Urzędu gminy

§ 5. 1.  Zespół kontrolujący posiada podczas kontroli aktualne upoważnienia do wykonywania czynności 
kontrolnych, udzielone przez Wójta Gminy Lipie.

2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności kontrolowanego -dorosłej osoby: posiadającej tytuł 
prawny do nieruchomości, obiektu lub ich części, jej przedstawiciela lub osoby obsługującej palenisko domowe .

3. Kontrolowany, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, jest zobowiązany umożliwić 
przeprowadzenie kontroli.

4. W sytuacji, gdy kontrolowany odmawia wpuszczenia Zespołu kontrolującego na teren nieruchomości, 
Zespół kontrolujący może na miejsce kontroli wezwać Policję. W przypadku braku możliwości przeprowadzenia 
kontroli Zespół kontrolujący sporządza protokół określony w załączniku nr4 do niniejszego zarządzenia.

5. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega w szczególności:

a) barwa dymu,

b) zawartość urządzenia grzewczego, materiały przygotowane do spalenia oraz popiół,

c) bezpośrednie otoczenie pieca,

d) dokumenty techniczne, zaświadczenia, certyfikaty, świadectwa dotyczące urządzenia grzewczego,

e) świadectwa jakości paliw,

f) zawartość ogniska  i jego bezpośrednie otoczenie.

6. W przypadku stwierdzenia, że warunki, w których przeprowadzana jest kontrola nie spełniają wymogów bhp 
i stwarzają zagrożenie bezpieczeństwa dla zespołu kontrolującego, należy odstąpić od czynności kontrolnych.

7. W trakcie kontroli może być wykonywana dokumentacja fotograficzna, w szczególności w przypadku 
stwierdzenia, że w urządzeniu grzewczym, ognisku lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady komunalne 
i/lub zielone, które z dużym prawdopodobieństwem użyte zostaną jako materiał palny. Należy ten fakt zaznaczyć 
w treści protokołu.

8. W przypadku stwierdzenia że w urządzeniu grzewczym następuje spalanie drewna należy dokonać pomiaru 
jego wilgotności, a informację o pomiarze umieścić w protokole z kontroli.

9. W przypadku stwierdzenia użytkowania węgla jako paliwa konieczne jest określenie ziarnistości oraz 
zgodności z zapisami uchwały antysmogowej. Informację o wyniku weryfikacji należy umieścić w treści 
protokołu.

10. W przypadku stwierdzenia iż w budynku funkcjonuje urządzenie grzewcze nie spełniające wymagań 
określonych w uchwale antysmogowej, bądź stwierdzenia, że urządzenie grzewcze wymaga wymiany zgodnie 
z terminami określonymi w uchwale antysmogowej, w protokole z kontroli umieszczona się informację o tym.

11. Próbę popiołu pobiera się, gdy Zespół kontrolujący uzna, że jest to niezbędne w celu ustalenia stanu 
faktycznego, w szczególności w przypadku uzasadnionego podejrzenia termicznego przekształcania odpadów 
w urządzeniu grzewczymi kwestionowania tego faktu przez kontrolowanego, następuje dokonanie poboru próbki 
do badań w 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 np. metodą kwartowania,

c) zamknięcie pojemnika i założenie plomby z numerem oraz dokonanie odpowiedniej adnotacji w protokole 
z kontroli.
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12. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół określony w załączniku nr4 do niniejszego 
zarządzenia, w którym wpisuje się wszelkie stwierdzone nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne, a także 
wyznacza termin na powiadomienie urzędu gminy Lipie o sposobie wykonania zaleceń. Protokół podpisuje Zespół 
kontrolujący oraz kontrolowany. Do protokołu istnieje możliwość wniesienia zastrzeżeń i uwag wraz 
z uzasadnieniem w terminie 7 dni od dnia sporządzenia protokołu. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik 
do protokołu. Kopię protokołu otrzymuje kontrolowany.

13. Po upływie wyznaczonego terminu przekazania do urzędu gminy Lipie informacji o sposobie wykonania 
zaleceń, zespół kontrolujący dokonuje ponownej kontroli. Nieprawidłowości stwierdzone podczas ponownej 
kontroli skutkują zastosowaniem sankcji.

§ 6. Obowiązki kontrolowanego:

1. Umożliwić wstęp na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo 
ochrony środowiska.

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

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

4. Utrudnianie lub udaremnianie kontroli zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu Karnego stanowi przestępstwo 
podlegające karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 7. Prawa kontrolowanego.

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

2. Kontrolowany może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem (art. 380 ust. 2 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

3. Kontrolowana osoba fizyczna może odmówić podpisania protokołu i w terminie 7 dni przedstawić swoje 
stanowisko na piśmie kontrolującemu. Kontrolujący zobowiązany jest umieścić w protokole wzmiankę o odmowie 
podpisania (art. 380 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska).

§ 8. Przeprowadzenie i dokumentowane kontroli nie narusza powszechnie obowiązujących przepisów prawa 
w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. 
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych 
osobowych).
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 0050.94.2019

Wójta Gminy Lipie

z dnia 15 listopada 2019 r.

Gmina Lipie - Wójt Gminy Lipie

(Miejscowość, data)

Znak ….

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 379 ust. 1-3 ustawy z dnia – Prawo ochrony środowiska, art. 9u ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zarządzenia Wójta Gminy Lipie nr 0050.94.2019 z dnia 
15 listopada 2019r.

upoważniam:

……………………………………………………………………………………………………………

[imię, nazwisko, stanowisko]

do sprawowania w moim imieniu kontroli przestrzegania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 
przeciwdziałania nielegalnemu spalaniu odpadów na terenie gminy Lipie oraz w zakresie przestrzegania 
ograniczeń, nakazów lub zakazów określonych w Uchwale nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego 
z dnia 7 kwietnia 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego, ograniczeń w zakresie 
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (dalej: Uchwała antysmogowa).

Upoważnienie obowiązuje od dnia wydania.

…………………………

(podpis, pieczęć)
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 0050.94.2019

Wójta Gminy Lipie

z dnia 15 listopada 2019 r.

PROTOKÓŁ NR ………………………….

z czynności kontrolnych w ramach kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz realizacji 
uchwały antysmogowej

przeprowadzonej w dniu ……..………………………………….. godz. ………….………………

pod adresem: .……..……………………………..…………………………..………………….......

□ kontrola planowana    □ kontrola interwencyjna      □ kontrola ponowna

I. Przedmiot kontroli

………………………………………………………………………………..……………………………

II. Dane kontrolujących (imię i nazwisko, stanowisko, nr upoważnienia)

1. ……………………………………… ……………………………………………….

2. ……………………………………… ……………………………………………….

III. Dane osoby kontrolowanej

Imię i nazwisko: ……………………………………………………………...........................................

Dodatkowe informacje: .……………………………………….…………………………………….......

IV. Przebieg kontroli. Stwierdzono:

1. typ nieruchomości:

□ lokal mieszkalny

□ budynek jednorodzinny

□ budynek wielolokalowy.

□ inny ………………………..

2. Źródło ciepła budynku:

□ ogrzewanie na paliwo stałe (węgiel, drewno, inne)

□ ogrzewanie elektryczne/pompa ciepła

□ dodatkowe źródło ciepła np. kominek, ................

□ inne................................

3. Paliwo stosowane do ogrzewania budynku/i lub przygotowania ciepłej wody:

□ węgiel   □ miał   □ koks  □ ekogroszek  □ drewno  □ inne......................

4. Inne informacje

□ użytkowanie kotła na paliwo stałe ……..klasy spełniającego / niespełniającego wymagań ekoprojektu:

…………………………………………………………………………………………………………….

□ użytkowanie ogrzewacza pomieszczeń spełniającego / niespełniającego wymagań ekoprojektu:

…………………………………………………………………………………………………………….

□ użytkowanie innych urządzeń przeznaczonych do spalania paliw stałych:

………………………………………………………………………………………………………….…

□ użytkowanie źródeł ciepła innych niż urządzenia przeznaczone do spalania paliw stałych:
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………………………………………………………………………………………………………….…

□ obecność zgromadzonych paliw stałych; posiadanie / brak certyfikatu jakości:

………………………………………………………………………………………………………….…

□ zbieranie odpadów w sposób zgodny / niezgodny z ustawą i regulaminem:

……………………………………………………………………………………………………….……

5. Przeprowadzone czynności:

□ sporządzono / nie sporządzono dokumentacji fotograficznej

……………………………………………………………………………………………………….……

□ pobrano / nie pobrano próby popiołu:

……………………………………………………………………………………………………….……

□ pobrano / nie pobrano próby paliwa stałego:

………………………………………………………………………………………………….…………

□ zmierzono / nie zmierzono wilgotność drewna uzyskując następujące wyniki pomiaru:

……………………………………………………….……………………………………………………

□ inne:

……………………………………………………….……………………………………………………

6. Opis przebiegu kontroli, okazanej dokumentacji, złożonych wyjaśnień

……………………………………………………………………………………………………………

7. Stwierdzono / nie stwierdzono popełnienie wykroczeń:

……………………………………………………………………………………………………………

8. Pozostałe ustalenia:

……………………………………………………………………………………………………………

9. Osobę kontrolowaną pouczono / nie pouczono o obowiązkach wynikających z Uchwały nr V/36/1/2017 
sejmiku województwa śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. W sprawie wprowadzenia na obszarze województwa 
śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

10. osoba kontrolowana złożyła / nie złożyła zastrzeżeń do protokołu:

……………………………………………………………………………………………………………

Protokół sporządzono w ……………. jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz przekazano osobie 
kontrolowanej.

Na tym protokół zakończono i podpisano:

..………………………………………………..

(podpis osoby kontrolowanej)

..………………………………………………..

..………………………………………………..

(podpisy kontrolujących)

□ osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu:

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………
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Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 0050.94.2019

Wójta Gminy Lipie

z dnia 15 listopada 2019 r.

PROTOKÓŁ NR ………………………….

z czynności nie wykonania kontroli spalania odpadów oraz realizacji uchwały antysmogowej

W dniu .............................. o godzinie ............. w budynku/ lokalu nr ………….............. przy ul. 
................................. w ........................... nie przeprowadzono kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów.

I. Kontrolowany:..........................................................................................................................................

II. Na miejsce kontroli stawili się na podstawie upoważnienia Wójta Gminy Lipie:

1. .................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, upoważnienie nr)

2. .................................................................................................................................................................

(imię i nazwisko, upoważnienie nr)

przy udziale.................................................................................................................................................

III. Powód nie wykonania kontroli:

□ odmowa wpuszczenia osób upoważnionych do kontroli

□inny powód ...............................................................................................................................................

Podpisy Kontrolujących:

1. ............................................................................... 2. …………………………………………………

Podpisy innych osób:

..........................................................................

..........................................................................
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