
ZARZĄDZENIE NR 87/2018
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania 
pozostałości roślinnych na powierzchni gruntu, zakazu spalania odpadów w paleniskach na terenie 

gminy Konopiska oraz przestrzegania zapisów uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze 
województwa śląskiego ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie 

paliw

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U. 
2018, poz. 994 z późn. zm./ w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach /Dz.U. 2018, poz. 1454/, art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
/Dz. U. 2018, poz. 992 z późn. zm./, art. 378, 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony 
środowiska /Dz. U. 2018, poz. 799 z późn. zm./ oraz Uchwałą 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 /Dz.U. Woj. Ślą. 2017, poz. 2624/ 
zarządza się co następuje:

§ 1. Wprowadza się do stosowania:

1. Procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych na 
powierzchni gruntu, zakazu spalania odpadów w paleniskach na terenie gminy Konopiska oraz 
przestrzegania zapisów uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczenia 
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, która stanowi załącznik Nr 1 do 
niniejszego zarządzenia,

2. Instrukcję bezpiecznego pobierania próbek do badań, która stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 
zarządzenia,

3. Wzór upoważnienia Wójta Gminy do przeprowadzania kontroli w zakresie o jakim mowa w ust. 1, 
które stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia,

4. Wzór protokołu z kontroli, który stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Gospodarki i Rozwoju.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż Jerzy Żurek

Id: 688E6DFB-89F1-46BE-93D3-F35DC59DD598. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 87/2018

Wójta Gminy Konopiska

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

§ 1. Podstawa prawna

1) art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska /Dz. U. 2018, 
poz. 799 z późn. zm./,

2) 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz.U. 2018, 
poz. 1454 /,

3) art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach /Dz. U. 2018, poz. 992 z późn. zm./

4) Uchwała 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 /Dz.U. Woj. Ślą. 2017, poz. 2624/

§ 2. Upoważnieni do kontroli

Wójt Gminy Konopiska jako organ kontrolny upoważnia do przeprowadzenia kontroli wyznaczonych 
pracowników Urzędu Gminy w Konopiskach (art. 379 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska). Wzór 
upoważnienia stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, 
obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na 
pozostały teren

2. Przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych,

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.

§ 4. Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie zakazu spalania pozostałości roślinnych na 
powierzchni gruntu, zakazu spalania odpadów w paleniskach na terenie gminy Konopiska oraz 
przestrzegania zapisów uchwały w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego 
ograniczenia w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw

§ 5. Podstawą podjęcia kontroli są:

1. Zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców lub przez inne instytucje,

2. Własne obserwacje pracowników urzędu gminy,

3. Otrzymane powiadomienia o wystąpieniu poziomu ostrzegania dopuszczalnego poziomu 
zanieczyszczeń powietrza,

4. Inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania pozostałości roślinnych lub  odpadów 
i niestosowanie się do uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego.

§ 6. Przebieg kontroli na nieruchomościach:

1. Pracownik prowadzący kontrolę posiada podczas kontroli aktualne upoważnienie do wykonywania 
czynności kontrolnych, udzielone przez Wójta Gminy Konopiska,

2. Czynności kontrolne wykonywane są w obecności kontrolowanego właściciela/ najemcy/ dzierżawcy 
nieruchomości lub dorosłego domownika,
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3. Kontrolowany podmiot, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, jest zobowiązany 
umożliwić przeprowadzenie kontroli,

4. W sytuacji, gdy właściciel posesji lub dorosły domownik odmawia wpuszczenia pracowników urzędu, 
na miejsce wzywana jest policja,

5. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega:

1) Sposób postępowania z pozostałościami roślinnymi i teren nieruchomości w zakresie ich spalania na 
powierzchni gruntu

2) Sposób postępowania z odpadami powstającymi na nieruchomości,

3) Pomieszczenie kotłowni i miejsce składowania opału, w zakresie obecności odpadów czy paliwa 
niedopuszczonego do spalania,

4) Palenisko pieca, materiał przygotowany do spalenia znajdujący się w bezpośrednim sąsiedztwie pieca 
oraz popiół,

6. W przypadku stwierdzenia, że na terenie nieruchomości, w pomieszczeniu kotłowni, w piecu lub 
bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady lub opał niezgodny z przepisami wykonuje się dokumentację 
fotograficzną,

7. W wypadku uzasadnionego podejrzenia popełnienia wykroczenia polegającego na termicznym 
przekształcaniu odpadów lub spalania opału niezgodnego z przepisami i kwestionowaniu tego faktu przez 
kontrolowanego, następuje dokonanie poboru próbki do badań przy obecności kontrolowanego,

8. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, w którym wpisuje się wszelkie stwierdzone 
nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne. Protokół podpisują kontrolujący oraz osoba kontrolowana. 
Wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. Do protokołu istnieje możliwość 
wniesienia zastrzeżeń i uwag wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna, stwierdzonych 
nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany,

9. W razie odmowy podpisania protokoły przez kontrolowaną osobę, zgodnie z art. 380 ust. 3 Prawo 
ochrony środowiska, kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, 
w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi Gminy Konopiska (termin 7 dni liczy się 
od daty odmowy podpisania protokołu),

10. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli skutkują pouczeniem lub zastosowaniem sankcji.

§ 7. Obowiązki kontrolowanego:

1. Umożliwić wstęp wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren posesji zgodnie z zapisami 
art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r r. Prawo ochrony środowiska,

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

3. Udzielić pisemnych lub ustnych informacji dotyczących przedmiotu kontroli,

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

§ 8. 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 POŚ),

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 POŚ).
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2018

Wójta Gminy Konopiska

z dnia 29 sierpnia 2018 r.

Instrukcja bezpiecznego pobierania próbek do badań

§ 1. Warunki dopuszczenia pracownika do poboru próbek

1. Do pracy w zakresie pobierania próbek spalanego materiału w piecach/kominach mogą zostać 
dopuszczeni pracownicy posiadający aktualne badania lekarskie.

§ 2. Czynności zabronione

1. Zabrania się dopuszczania do pobrania próbek z palenisk przez osoby postronne i nieupoważnione.

2. Zabrania się wstępu na teren posesji celem przeprowadzenia kontroli bez posiadania upoważnienia 
wystawionego przez uprawniony organ.

3. Zabrania się dokonywania czynności kontrolnych bez obecności właściciela/najemcy/dzierżawcy 
posesji.

§ 3. Czynności wykonywane przed podjęciem poboru próbek.

1. Sprawdzenie stanu wyposażenia niezbędnego do pobrania próbek.

2. Sprawdzanie stanu środków ochrony osobistej. W razie stwierdzenia jakichkolwiek braków lub 
usterek należy niezwłocznie o tym powiadomić przełożonego.

3. W przypadku stwierdzenia, że warunki pracy nie spełniają wymogów bhp i stwarzają zagrożenie 
bezpieczeństwa, należy odstąpić od czynności kontrolnych i niezwłocznie powiadomić przełożonego.

§ 4. Zasady i sposoby bezpiecznego pobierania próbek.

1. W czasie poboru próbek należy przestrzegać zasad niniejszej Instrukcji w zakresie bezpieczeństwa 
i higieny pracy.

2. Podczas poboru próbek odpadów z palenisk należy zachować szczególną ostrożność i właściwa 
koncentrację.

3. Należy używać rękawic ochronnych ognioodpornych i okularów ochronnych, w celu niedopuszczenia 
do kontaktu z płomieniem oraz promieniowaniem cieplnym.

4. Przed otwarciem drzwiczek paleniska należy upewnić się, że przepustnica spalin jest w pozycji 
otwartej i obligatoryjnie wyłączyć nadmuch powietrza.

5. Podczas otwierania drzwiczek paleniska należy zachować szczególną ostrożność ze względu na 
możliwość cofnięcia się płomienia na skutek dopływu większej ilości powietrza.

6. Pobieraną próbkę z gorącego pieca należy niezwłocznie umieścić w naczyniu ze stali nierdzewnej 
w celu wystudzenia lub zastosować izolację termiczną.
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Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 87/2018 
Wójta Gminy Konopiska 
z dnia 29 sierpnia 2018r. 

 
 

Wzór upoważnienia 
 
 

Konopiska, dnia ...... ............ 
 
 

UPOWAŻNIENIE 
 
 

Na podstawie art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska /Dz.U. 
2018, poz. 799 z późn. zm./ upoważniam:  
 

Pana / Panią ....................................................... legitymującego/ą się dowodem osobistym nr 
....................................... - pracownika Urzędu Gminy w Konopiskach do przeprowadzania na 
terenie gminy Konopiska, kontroli nieruchomości i znajdujących się na nich budynków 
w ……………. roku w zakresie: 

 przestrzegania zakazu spalania pozostałości roślinnych (tj. ścięta trawa, opadłe liście, 
gałęzie drzew/krzewów) na terenie nieruchomości (art. 30, 31 i 155 ustawy z dnia 14 
grudnia 2012r. o odpadach), 

 przestrzegania zakazu spalania odpadów w kotłach (art. 30 i 155 ustawy z dnia 14 grudnia 
2012r. o odpadach), 

 przestrzegania 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. 
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Załącznik nr 4 do Zarządzenia Nr 87/2018 
Wójta Gminy Konopiska 
z dnia 29 sierpnia 2018r. 

 
 

Wzór protokołu 
 

 
Jednostka dokonująca kontroli      Miejscowość …..............……………….. data 
…..........………..... 
URZĄD GMINY KONOPISKA 
UL. LIPOWA 5 
42-274 KONOPISKA 
 
 

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR .......... / ............... 
 
Działając na podstawie: 
Art. 379 ust. 1 i 2 w związku z art. 380 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony 
Środowiska i upoważnienia Wójta Gminy Konopiska nr ………………………………………… z 
dnia ……………………………………….. 
 
Rodzaj kontroli: planowana, doraźna, zgłoszenie, kontrola powtórna* 
Data kontroli: …………………..............……..  
Przedmiot kontroli: 
 przestrzeganie zakazu spalania pozostałości roślinnych (art. 30, 31 i 155 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach /Dz.U. 2018, poz. 992/) - TAK / NIE* 
 przestrzeganie zakazu spalania odpadów w kotłach/piecach (art. 30 i 155 ustawy z dnia 14 

grudnia 2012r. o odpadach /Dz.U. 2018, poz. 992/) - TAK / NIE* 
 przestrzeganie 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 - TAK / NIE* 

 
Kontrolujący w składzie: 
1 …………………………………………………………… 
2 …………………………………………………………… 
 
Dokonali kontroli nieruchomości .....................................………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………............ 
 
W obecności: 
Dane osoby kontrolowanej: .....................………..................................................……………. 
…………………………………………………………………………………………………........... 
 
Dane innej osoby obecnej podczas kontroli ……................................................................... 
................................................................................................................................................ 
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USTALENIA KONTROLI: 
 
I. Przestrzeganie zakazu spalania pozostałości roślinnych: 
  1. W trakcie kontroli stwierdzono / nie stwierdzono* spalania na terenie nieruchomości 
pozostałości roślinnych na powierzchni ziemi.  
  2. Kontrolowany pozostałości roślinne tj. skoszona trawa, opadłe liście, gałęzie z drzew / krzewów:   

 gromadzi w sposób selektywny i wystawia w dniu odbioru odpadów komunalnych - TAK / 
NIE* 

 zagospodarowuj we własnym zakresie poprzez kompostowania na własne potrzeby - TAK / 
NIE*  

 
II. Przestrzeganie zakazu spalania odpadów w kotłach/piecach: 
    1. Nieruchomość wyposażona jest w …....…… pojemnik/i o pojemności .................................. do 
gromadzenia odpadów komunalnych. 
    2. Na nieruchomości odpady gromadzone są w sposób selektywny / nieselektywny. 
    3. Stwierdzono / nie stwierdzono* magazynowanie(a) I składowanie(a) odpadów na terenie 
nieruchomości w miejscu do tego nieprzeznaczonym. 
    4. Stwierdzono / nie stwierdzono* w bezpośrednim otoczeniu kotła magazynowanie(a) / 
składowanie(a) odpadów, w postaci ……...............................................…….………………….. 
.....................................................................................................................  
    5. Stwierdzono / nie stwierdzono* w palenisku kotła obecność(ci) odpadów, w postaci 
....................................................................................................................................................... 
    6. Z uwagi na podejrzenie spalania odpadów pobrano próbkę popiołu do analizy zabezpieczoną 
plombą, symbol/numer ……...............................................………. * - TAK / NIE 
 
III. Przestrzeganie zapisów uchwały nr V/36/1/2017 
    1. Budynek zlokalizowany na nieruchomości, zamieszkały przez .......................... osób(e/by) 
wyposażony jest / nie jest wyposażony* w kocioł/piec podłączony do instalacji centralnego 
ogrzewania. 
  2.  Kocioł/piec zlokalizowany w pomieszczeniu ......................................... posiada tabliczkę 
znamionową, z której wynika: typ: ..............................................................., rok produkcji 
......................, moc nominalna: ..........................., klasa kotła: ......................................,  inne: 
............................................................................................. / nie posiada tabliczki znamionowej*  
  3. Kocioł/piec eksploatowany od ..................................................... roku zasilany jest paliwem 
stałym / ciekłym / gazowym* typu: ........................................................................... 
  4. Stwierdzono / nie stwierdzono* w bezpośrednim otoczeniu kotła/pieca paliw tj. węgiel brunatny, 
mułów, flotokoncentratów zakazanych uchwałą nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego.   
  5. Z uwagi na podejrzenie spalania paliw zakazanych pobrano próbkę paliwa do analizy 
zabezpieczoną plombą, symbol/numer ………………………............................………. * -            TAK / 
NIE 
  6. W budynku znajduje się kominek - TAK / NIE* ....................................................................... 
…………………………………………………………...........................................................……. 
 
IV. Inne ustalenia 
………..…………………………………………………...........................................................…. 
…………………………………………………………...........................................................……. 
…………………………………………………………...........................................................……. 
…………………………………………………………...........................................................……. 
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IV. Uwagi i zastrzeżenia kontrolowanego wraz z uzasadnieniem: 
…………………………………………………………...........................................................…… 
…………………………………………………………...........................................................…… 
…………………………………………………………...........................................................…… 
…………………………………………………………...........................................................…… 
 

WYNIKI KONTROLI: 
 

    1. Sporządzony zostanie wniosek o ukaranie: 
 w oparciu o art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, z uwagi na naruszenie zakazu 

spalania pozostałości roślinnych (art. 30, 31 ust. 7 w związku art. 155 cytowanej ustawy) -  
TAK / NIE* 

 w oparciu o art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, z uwagi na naruszenie zakazu 
spalania odpadów (art. 30 w związku z art. 155 cytowanej ustawy) - TAK / NIE*  

 w oparciu o art. 334 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, z uwagi na 
naruszenie zakazu spalania paliw / użytkowania pieca* określonych w uchwale nr V/36/1/2017 
(art. 96 ust. 1 cytowanej ustawy) - TAK / NIE* 

  2. Zastosowano środek oddziaływania wychowawczego w postaci pouczenia o zakazie spalania 
odpadów w piecach / konieczności stosowania paliw dopuszczonych w uchwale nr V/36/1/2017* - 
TAK / NIE* 
  3. Pouczono o konieczności wymiany istniejącego źródła ciepła do dnia 
.......................................................................... z uwagi na zapisy uchwały nr V/36/1/2017 - TAK / 
NIE*. 
 
Kontrolowany podmiot został poinformowany o prawie wniesienia umotywowanych zastrzeżeń 
i uwag do treści protokołu przed jego podpisaniem oraz o prawie odmowy podpisania protokołu 
i możliwości przedstawienia w takim przypadku swojego stanowiska na piśmie właściwemu 
organowi w terminie 7 dni. 
 
Protokół zostanie przekazany kontrolowanemu podmiotowi. 
 
Wykaz załączników stanowiących integralną część protokołu: 
  1. ......................................................................... 
  2. ......................................................................... 
  3. ......................................................................... 
 
Na tym protokół zakończono i podpisano. 
 
Podpisy Kontrolujących:             Podpisy osoby/podmiotu/kontrolowane(j/go): 
 
.......................................................  .................................................................... 
....................................................... 
 
Kontrolowany odmówił podpisania protokołu TAK / NIE* z powodu: ..................................... 
................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................ 
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