
ZARZĄDZENIE NR 88/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CZERNIEJEWO

z dnia 3 grudnia 2018 r.

w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli neruchomości, na której zaistnieje 
podejrzenie spalania śmieci w piecach domowych

Na podstawie art. 30 ust 1 ustawy z dnia 8 marca1990r. o samorządzie gminnym
(Dz. U z 2018r., poz. 994) w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 1454 z późn. zm), art. 191 ustawy z dnia 
14 grudnia 2012r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 992) oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 
2001r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2018r. poz. 799 z późn. zm.), zarządza się co następuje:

§ 1. Powołuję komisję w celu przeprowadzenia kontroli nieruchomości, na której zachodzi podejrzenie 
spalania odpadów w piecach domowych.

§ 2. 1. Skład osobowy komisji jest następujący: Edwin Pawlak – Przewodniczący Komisji, Aleksandra 
Krygier – członek Komisji, Żaneta Modrzejewska – członek Komisji, Jerzy Sikorski – przedstawiciel OSP 
w Żydowie, Marcin Górniak – przedstawiciel OSP w Żydowie,  Mirosław Kopeć – przedstawiciel OSP  
w Czerniejewie, Marek Kamiński - przedstawiciel OSP  w Czerniejewie.

2. Burmistrz Miasta i Gminy Czerniejewo, może wystąpić do Komendanta Komisariatu Policji 
w Czerniejewie o pomoc w przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

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

1) wstępu wraz z osobami posiadającymi specjalistyczną wiedzę w godz. od 6:00 do 22:00
na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, celem oględzin, pobrania próbki,

2) przeprowadzania badań,

3) wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych w tym: żądania pisemnych lub ustnych 
informacji, wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,

4) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych związanych
z problematyką kontroli,

5) po potwierdzeniu spalania odpadów, na podstawie badań wykonanych przez akredytowane laboratorium, 
przygotowywanie wniosków do Sądu i występowanie w charakterze oskarżyciela publicznego.

§ 4. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie zakazu spalania odpadów w paleniskach 
domowych na terenie gminy  Czerniejewo.

§ 5. Kontroli podlegają właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy Czerniejewo.

§ 6. 1. Podstawą podjęcia kontroli są:

1) zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców,

2) własne obserwacje dokonywane przez przedstawicieli urzędu,

3) brak odbioru odpadów zbieranych selektywnie z nieruchomości potwierdzony dokumentami będącymi 
w posiadaniu Urzędu Miasta i Gminy Czerniejewo w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi 
prowadzonego w oparciu o Ustawę z dnia 13 września 1996r.o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,

4) inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów.

2. W przypadku stwierdzenia, że w piecu lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady, wykonuje się 
dokumentację fotograficzną.

3. Próbę popiołu pobiera się, gdy upoważniony do kontroli uzna, że jest to niezbędne w celu ustalenia stanu 
faktycznego.

§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.
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§ 8. Traci moc Zarządzenie Nr13/2017 Burmistrza Miasta i Gminy Czerniejewo z dnia 20 lutego 2017r. 
w sprawie powołania komisji w celu przeprowadzenia kontroli nieruchomości,
na której zaistnieje podejrzenie spalania śmieci w piecach domowych.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz

Miasta i Gminy Czerniejewo

Tadeusz Szymanek
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