
PiLCHOWICE 

Zarządzenie Nr 0050.45.2022 

Wójta Gminy Pilchowice 

z dnia 04.05.2022 roku 

w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli palenisk oraz innych miejsc, gdzie może 

dochodzić do termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalania 

odpadów. na terenie gminy Pilchowice. 

Na podstawie art, 33 ust. | ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. - Dz.U. z 2022 r. 

poz. 559) w związku art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. - Dz.U. z 2021r. poz. 888 ze zm.), art. 155 w związku z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (t.j. — Dz.U. z 2022 r. poz. 699) oraz art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. Prawo ochrony środowiska (t.j. - Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), 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 (Dz. Urz. 

Woj. Śl. z 2017 r. poz. 2624) 

Wójt Gminy Pilchowice zarządza: 

$1 

Wprowadzić procedurę kontroli palenisk oraz innych miejsc, gdzie może dochodzić do termicznego 

przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów. Procedura stanowi 

załącznik do niniejszego zarządzenia. 

$2 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Ochrony Środowiska. 

$3 

Traci moc Zarządzenie nr 0050.17.2018 Wójta Gminy Pilchowice z dnia 23.02.2018 r. w sprawie 

przyjęcia procedury poboru prób odpadów paleniskowych oraz paliwa stałego w ramach kontroli 

gospodarstw domowych położonych na terenie Gminy Pilchowice, na których dla potrzeb grzewczych 

wykorzystuje się paliwa stałe. 

$4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

ER NIK 
Refefatu Ochńoy Środowiska 

na Kalisz  
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Załącznik 

do Zarządzenia nr 0050.45.2022 

Wójta Gminy Pilchowice z dnia 04.05.2022 r. 

Procedura przeprowadzania kontroli palenisk oraz innych miejsc, gdzie może dochodzić do 

termicznego przekształcania odpadów poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów. 

„. Niniejsza procedura dotyczy przeprowadzania czynności kontrolnych palenisk, w których spalane są 

paliwa stałe, zlokalizowanych w obiektach budowlanych oraz innych miejscach poza paleniskami, 

gdzie może dochodzić do termicznego przekształcania odpadów. 

Do przeprowadzania kontroli uprawnieni są pracownicy Urzędu Gminy Pilchowice, posiadający 

imienne upoważnienia Wójta Gminy Pilchowice do wykonywania przedmiotowych czynności 

kontrolnych. 

Podczas kontroli sprawdzeniu podlega: 

a) rodzaj eksploatowanej instalacji, 

b) zawartość paleniska, materiały przygotowane do spalenia oraz popiół, a także miejsce 

składowania/magazynowania opału. 

c) miejsce składowania/magazynowania odpadów. 

Osoby uprawnione, o których mowa w pkt 2 mają prawo do: 

wstępu wraz z niezbędnym sprzętem w godzinach od 6:00 do 22:00 na teren nieruchomości, 

obiektu lub ich części poddanych czynnościom kontrolnym; 

przeprowadzenia badań, lub wykonania innych czynności kontrolnych, w tym: 

a) dokonania oględzin kotłowni, miejsca składowania opału/materiału do spalania oraz miejsca 

składowania i magazynowania odpadów, 

b) sprawdzenie sortymentu do spalania, 

c) poboru próbki odpadów paleniskowych lub próbki paliwa stałego do badań; 

wykonania innych niezbędnych czynności kontrolnych w tym: żądania pisemnych lub ustnych 

informacji, wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 

faktycznego; 

żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych związanych z problematyką 

kontroli; 

W razie stwierdzenia nieprawidłowości związanych z termicznym przekształcaniem odpadów 

rozstrzyganie następuje na zasadach i w trybie określonym w ustawie z dnia 24 sierpnia 2001r. - 

Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia. 

„. Osoby uprawnione, o których mowa w pkt 2 przekażą wniosek o ukaranie do organów ścigania lub 

Sądu Rejonowego w Gliwicach w przypadku: 

a) potwierdzenia przez akredytowane laboratorium (sporządzona przez laboratorium 

ocena/ekspertyza) spalania odpadów, 

b) stwierdzenia spalania paliwa zabronionego do stosowania poprzez Uchwałę 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, 

c) potwierdzenia przez akredytowane laboratorium (sporządzoną przez laboratorium 

ocena/ekspertyza) spalania paliwa zabronionego do stosowania poprzez Uchwałę 

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, 

d) stwierdzenia eksploatowania instalacji zabronionych do stosowania poprzez Uchwałę 

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, 

7. Kontrolujący uprawnieni są do wykonania dokumentacji fotograficznej podczas prowadzonych 

czynności kontrolnych. 

8. Z czynności kontrolnych sporządzany jest protokół. Dokumentacja fotograficzna stanowi załącznik 

do protokołu. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany. 

9. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności właściciela lub posiadacza nieruchomości lub 

osoby dorosłej przebywającej w obiekcie lub obrębie kontrolowanej nieruchomości. 

10.Osoba kontrolowana ma obowiązek: 

a) umożliwić wstęp na teren obiektu lub posesji, 

b) umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie niezbędnych czynności kontrolnych, w tym 

wykonanie badań lub pobranie materiału do badań, 

c) okazać na żądanie kontrolującego dokumenty mające związek z kontrolą. 

11.Osoba kontrolowana ma prawo: 

a) do wniesienia do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem, 

b) odmówić podpisania protokołu i, w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko na piśmie 

kontrolującemu; kontrolujący zobowiązany jest umieścić w protokole wzmiankę o odmowie 

podpisania protokołu, 

c) jeśli zajdzie taka potrzeba, do uczestniczenia w postępowaniu na zasadach określonych 

w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia. 

12.Utrudnianie lub udaremnienie przeprowadzenia kontroli, zgodnie z art.225 Kodeksu karnego, 

stanowi przestępstwo podlegające karze pozbawienia wolności do lat 3. 
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