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          Gorzów Wlkp., 28 listopada 2012r. 

WOJEWODA  LUBUSKI  

          Marcin Jabłoński 

 

NK-II.431.1.41.2012.MŻur     Pan 

Piotr Iwanus  

Burmistrz Czerwieńska 

 

Wystąpienie pokontrolne 

 

Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o wojewodzie          

i administracji rządowej w województwie (Dz. U. Nr 31, poz. 206 ze zm.) oraz art. 2 i art. 6 

ust. 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 

1092) w dniach 27-29 września 2012r. zespół kontrolny w składzie: 

 - Mariola Żurawska – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli Lubuskiego 

Urzędu Wojewódzkiego – przewodnicząca zespołu, 

 - Małgorzata Wołejko – Inspektor Wojewódzki w Wydziale Nadzoru i Kontroli 

Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp.,   

przeprowadził kontrolę w trybie zwykłym w kierowanym przez Pana Urzędzie Gminy            

i Miasta w Czerwieńsku.  

Projekt wystąpienia pokontrolnego otrzymał Pan w dniu 11 października 2012r., do którego 

nie zostały wniesione zastrzeżenia.  

W związku z powyższym na podstawie art. 47 ustawy o kontroli w administracji rządowej 

przekazuję Panu wystąpienie pokontrolne.  

Kontrola obejmowała swym zakresem realizację zadań z zakresu administracji 

rządowej, określonych w ustawie z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) i ocenę prowadzonych 

postępowań administracyjnych dotyczących wydawania, odmowy wydawania oraz cofania 

zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie: 

- odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 

- opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, 
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- ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

- prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok 

  zwierzęcych i ich części. 

 

Od dnia 21 listopada 2010r. funkcję Burmistrza Czerwieńska pełni Pan Piotr Iwanus. 

Zadania objęte przedmiotem kontroli zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu 

wykonuje Referat Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.  

Wyjaśnień podczas kontroli udzielali pracownicy w/w Referatu Pani Monika Pietrowicz-

Szmyt – inspektor i Pan Tomasz Pietruszka podinspektor. 

W trakcie kontroli ustalono, iż, komórki organizacyjne i stanowiska osób 

odpowiedzialnych za realizację zadań z zakresu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach są zgodne z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu.  

Realizacja zadań jest ujęta w zakresach czynności osób odpowiedzialnych za 

wykonanie zadań.  

Osoby podpisujące umowy, porozumienia oraz wydające decyzje z zakresu w/w 

ustawy w imieniu Burmistrza mają udzielone pełnomocnictwa lub upoważnienia do ich 

zawierania i wydawania.   

Na stronie internetowej oraz na tablicy informacyjnej jest zamieszczona informacja  

o znajdujących się na terenie gminy punktach zbierających zużyty sprzęt elektryczny  

i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych.  

W Urzędzie jest prowadzona ewidencja zbiorników bezodpływowych, przydomowych 

oczyszczalni ścieków oraz umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości.  

Uchwałą Nr 23/IV/07 Rady Miejskiej w Czerwieńsku z dnia 31.01.2007r. został 

uchwalony regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwieńsk. 

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zielonej Górze wydał w dniu 24 stycznia 

2007r. opinię do wniosku dotyczącego projektu uchwały Rady Miejskiej w Czerwieńsku w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Czerwieńsk. PPIS 

zaopiniował przedstawiony wniosek pozytywnie.       

Z zakresu dotyczącego łamania regulaminu i ustawy o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminie, w kontrolowanym okresie nie wpłynęła żadna skarga. W 2010 roku po 

pisemnym wezwaniu Burmistrza, Agencja Nieruchomości Rolnych w Zielonej Górze 

uporządkowała teren i usunęła zalegające tam płyty azbestowe. Na wnioski Wojewódzkiego 

Inspektoratu Ochrony Środowiska w roku 2011 usunięto odpady znajdujące się na terenie 
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gminy Czerwieńsk, podjęto interwencję w/s niewłaściwej gospodarki wodno-ściekowej oraz 

prowadzono postępowanie wyjaśniające dot. przyłączenia nieruchomości do istniejącej 

kanalizacji.         

Rada Miejska w Czerwieńsku określiła uchwałą Nr XIII/129/12 w dniu 25 kwietnia 

2012r. górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 

opróżniania  zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.   

Burmistrz Czerwieńska w dniu 18.04.2007r. zarządzeniem Nr 32/07 określił 

wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na 

świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. 

Z dniem 1 sierpnia 2009r. weszła w życie zmiana do ustawy o utrzymaniu czystości                

i porządku w gminach, kompetencja do określenia w/w wymogów należy od tego dnia do 

rady gminy. Rada Miejska w Czerwieńsku nie podjęła uchwały określającej wymagania jakie  

powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenia na świadczenie usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. Z dniem 1 stycznia 2012r. weszła ustawa z dnia 1 lipca 2011r.              

o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw  

( Dz.U. Nr  152, poz.897), która obliguje gminy do podjęcia w terminach określonych ustawą  

uchwał w zakresie określonym w art.4, art. 6k, art.6l, art.6n ust.1,art. 6r ust.3, art.6 ust.2, art.7 

ust.3a.  

Przedsiębiorcy, którzy uzyskali zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresach 

określonych w art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 ze zm.) spełniają wymagania 

określone w ustawie.  

W Urzędzie jest prowadzona w formie elektronicznej ewidencja udzielonych zezwoleń 

na prowadzenie działalności określonej w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach.  

Na stronie internetowej : www.bip.czerwiensk.pl znajduje się wniosek  

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie w/w ustawy. Wnioski o 

udzielenie zezwolenia zawierają wymogi określone w art. 8 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W Urzędzie Gminy i Miasta w Czerwieńsku w 2010r. była wydana jedna decyzja 

zmieniająca w decyzji GGRiOŚ 64101/1/08 z 05.06.2008r. nazwę firmy oraz w 2011r. jedna 

decyzja GGRiOŚ 64102/6/10 z 01.03.2011r. odmawiająca wydania zezwolenia z powodu 
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niedostarczenia dokumentów (aktualnej umowy z ZGKiM w Zielonej Górze na odbiór 

odpadów z terenu gminy Czerwieńsk).  

          (załącznik nr 1) 

 

W latach 2010 – 2011 wydano 11 zezwoleń zgodnie z wymogami określonymi w art. 

9 ust. 1, 1a, 1aa ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach. Decyzja GGRiOŚ 64102/4/10 z 09.09.2010r. określa termin ważności 

zezwolenia do dnia 31.12.2010r., nie określając od kiedy zezwolenie obowiązuje. Natomiast 

Decyzja GGRiOŚ 64102/2/10 z 30.04.2010r. określa termin ważności zezwolenia od dnia 01 

stycznia 2010r. do dnia 31 grudnia 2010r., co jest niezgodne z Kodeksem postępowania 

administracyjnego. Decyzja nie może obowiązywać wstecz.   

          (załącznik nr 2) 

 

Gmina Czerwieńsk nie prowadzi schroniska dla bezdomnych zwierząt. W latach 2010 

i 2011 miała podpisane umowy z dnia 01.02.2010r. i Nr 8/2011 z dnia 16.02.2011r. ze  

Stowarzyszeniem Inicjatywa dla Zwierząt w Zielonej Górze na przyjmowanie                          

i przechowywanie psów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt z terenu gminy Czerwieńsk. 

         (załącznik nr 3) 

 

W latach 2010-2011 gmina nie wydawała zezwoleń dotyczących grzebania i spalania 

zwłok zwierzęcych. W przypadkach, kiedy zwierzęta padły na nieruchomościach 

stanowiących własność gminy, urząd telefonicznie kontaktował się ze Sp. z o.o. Promarol 

„PLUS” Ciepielówek 2, 67-413 Krzepielów. Transport i utylizacja padłych zwierząt 

odbywała się na podstawie zamówienia.   

 (załącznik nr 4) 

 

Rada Miejska w Czerwieńsku nie podjęła uchwały w sprawie określenia wymagań 

jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na prowadzenie 

działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, czym naruszyła art. 7 ust. 3 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
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Skontrolowaną działalność oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.  

 

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2012 r.  nowelizacji ustawy  o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach wnoszę o przygotowanie i przedłożenie Radzie 

Miejskiej w Czerwieńsku projektów wszystkich obligatoryjnych uchwał, które Rada 

obowiązana jest podjąć w terminie do 31 grudnia 2012 r. 

 

W terminie 30 dni liczonym od daty otrzymania niniejszego wystąpienia 

pokontrolnego, oczekuję na informację o sposobie wykonania  wykorzystaniu wniosków lub 

o przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia stwierdzonych 

nieprawidłowości.  

 

Marcin Jabłoński 

 

 

 

        

 


