
Nr sprawy: RG……………….

                                              PROTOKÓŁ KONTROLI

Na podstawie art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U.2019 poz. 2010 ze zm.) oraz art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2020 r. poz.1219),  działając z upoważnienia nr..................… z 
dn. ………........ Burmistrza Miasta Rejowiec Fabryczny, po uprzedzeniu o odpowiedzialności karnej z
art. 225 Kodeksu karnego ( udaremnienie lub utrudnianie wykonania czynności służbowej osobie 
uprawnionej do przeprowadzania kontroli),

przeprowadzono kontrolę nieruchomości zamieszkanej/nie zamieszkanej na której powstają
odpady  pod kątem realizacji przez  właściciela nieruchomości zasad 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi.

Adres nieruchomości:  Rejowiec Fabryczny

ul. …………………………………………………………… nr porządkowy ………………….

Data ………… ……………… godzina …………….rozpoczęcia kontroli.

Kontrolujący w składzie:
1……………………… ……………………….. 3.…………………………………………………….

2……………………………............................... 4……………………………………………………..

w obecności:
1. …………………………………………………………...właściciela nieruchomości /domownika 
…………………………………………………..
2. …………………………………………….

przeprowadzili kontrolę stwierdzając:

1. Budynek / lokal  zamieszkały przez ……………………………………….. osób.

2.  Nieruchomość niezamieszkała przeznaczona na 
cele……………………………………………………………………

-  wyposażony jest w ………………...………….pojemnik/i/-ów na odbiór odpadów oraz worki 
w ilości……………….

- nie jest wyposażony w pojemniki lub worki do gromadzenia odpadów zbieranych selektywnie

a) nazwa frakcji odpadów i najbliższy termin ich

    odbioru…………………………………………………………

b) Orientacyjny stopień zapełnienia pojemnika  (tj. pusty, około.10%, 25%, 50%, 75%, 
100%)*



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

c) Stwierdzono / nie stwierdzono magazynowanie/a*, składowanie/a odpadów w miejscu do tego 
nie
przeznaczonym w postaci 
……………………………………………………………………………………………

d) Nieruchomość jest /nie jest* wyposażona w kompostownik, w którym są / nie są 
kompostowane bioodpady

2. Nieruchomość jest / nie jest* wyposażona w szczelny, zamknięty, bezodpływowy zbiornik
do gromadzenia nieczystości ciekłych,

Okazano/ nie okazano* do wglądu rachunek/ fakturę wystawiony/ą za odbiór nieczystości 
ciekłych za okres:
………………………………...……………………
przez…………………………………………………………

2a Nieruchomość jest/ nie jest *wyposażona w instalację odprowadzającą ścieki do 
istniejącej sieci kanalizacyjnej,

2b. Nieruchomość wyposażona jest/nie jest* w przydomową oczyszczalnię ścieków 
…………………………............................................…

*- niepotrzebne skreślić

5. Inne nieprawidłowości, uwagi, zalecenia kontrolującego:

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

Uwagi i zastrzeżenia wniesione do protokołu przez osobę / podmiot kontrolowany:
...............................................................................................................................................................................
...............
...............................................................................................................................................................................
...............
...............................................................................................................................................................................
...............
...............................................................................................................................................................................
...............
...........................................................................................................................................................................

Data zakończenia kontroli ……………………………………………..

Ilość załączników……………………………………..



Niniejszy protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach i po odczytaniu
podpisano.

Jeden egzemplarz protokołu wręczono osobie / podmiotowi/ kontrolowanej/mu),
Pouczono  kontrolowanego o możliwości  przedstawienia Burmistrzowi Miasta, w terminie 7 dni 
od dnia kontroli, swojego stanowisko na piśmie.

Podpisy kontrolujących:  
                                                                                        Podpis kontrolowanego/właściciela/ 
osób obecnych:

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

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

3. ……………………………….                                                    3 …………………………….

*- niepotrzebne skreślić

Informacja RODO:
Administratorem danych osobowych jest Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny
Osobą do kontaktu w sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych jest Inspektor Ochrony 
Danych (adres e-mail: katarzyna.zolkiewska@zeto.lublin.pl) Przetwarzanie danych jest obowiązkowe w celu 
realizacji uprawnień i spełnienia obowiązków określonych przepisami
prawa lub w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania 
władzy publicznej tj. kontrola nieruchomości pod kątem realizacji obowiązków właścicieli nieruchomości w 
zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nieczystościami ciekłymi. Podstawa prawna: art. 9u 
ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 379 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219) w związku z art. 6 
ust 1. lit c i e RODO.
Osoba, której dane są przetwarzane, posiada prawo dostępu do treści swoich danych, żądania ich 
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, w 
przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem. Osoba, której dane są przetwarzane, posiada 
ponadto prawo skargi do organu nadzorczego (Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych) na 
przetwarzanie niezgodne z przepisami prawa


