
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 17-04-2018

Znak: PNK.III.431.11.2018

Pan
Adam Bodzioch
Burmistrz
Miasta i Gminy Kazimierza Wielka

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, ul. T. Kościuszki 12, 

28-500 Kazimierza Wielka w dniu 6 marca 2018 r. przeprowadziły: Edyta Adamczyk – inspektor 

wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego 

Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach - kierownik zespołu kontrolnego oraz Katarzyna Rabajczyk - 

inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – członek zespołu kontrolnego, 

na podstawie pisemnych upoważnień do przeprowadzenia kontroli Nr 119/2018 i 120/2018 

z dnia 1 marca 2018 r. wydanych przez Z–cę  Dyrektora Wydziału Prawnego, Nadzoru i Kontroli 

Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach z upoważnienia Wojewody 

Świętokrzyskiego 

Podstawa prawna kontroli:

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i art. 16 ust. 2 ustawy z dnia 15 lipca 2011 

r. o kontroli w administracji rządowej1, art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. 

o wojewodzie i administracji rządowej w  województwie2, art. 76 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 

o swobodzie działalności gospodarczej3  w zw. z art. 7 ust. 6 i art. 9b ust. 2 ustawy z dnia 

1 Dz. U. Nr 185, poz. 1092
2 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.
3 t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2168 ze zm. zwana dalej u.s.d.g.



13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach4 oraz w zw. z art. 18 i 181 ustawy 

z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi5.

Zakres kontroli i okres objęty kontrolą: 

1. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka ustawowej procedury przy 

wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych w okresie od 01.01.2017 r. do 26.02.2018 r.,

2. prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka rejestru działalności 

regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 

okresie od 01.01.2017 r. do 26.02.2018 r.,

3. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka ustawowej procedury przy 

udzielaniu /odmowie wydania /zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń 

w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 

i ich części w okresie od 01.01.2017 r. do 26.02.2018 r.

Ocena działalności jednostki6:

Wykonywanie zadań w zakresie:

1. stosowania przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka ustawowej procedury przy 

wydawaniu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, decyzji o cofnięciu zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwolenia na 

sprzedaż napojów alkoholowych - oceniam pozytywnie,

2. prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka rejestru działalności 

regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - 

oceniam pozytywnie z uchybieniami,

3. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka ustawowej procedury przy 

udzielaniu /odmowie wydania /zmiany oraz cofnięciu zezwolenia w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zezwoleń 

4 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289, zwana dalej u.c.p.g.
5 t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 487 ze zm. zwana dalej w.t.p.a.
6 Wojewoda Świętokrzyski  stosuje, zgodnie z zarządzeniem Nr 5/2017 Wojewody Świętokrzyskiego z dnia 12 stycznia 
2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przeprowadzania kontroli zewnętrznej przez pracowników 
Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach, 4-stopniową skalę ocen: pozytywna, pozytywna z 
uchybieniami, pozytywna z nieprawidłowościami i negatywna.



w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zezwoleń w zakresie prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych 

i ich części - oceniam pozytywnie z uchybieniami.

Ustalenia kontroli:

I. W zakresie udzielania przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka
 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz decyzji potwierdzających    
wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

Zgodnie z § 31 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka7 

wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych należy do zadań Wydziału Administracji 

i Spraw Społecznych.

Osobą odpowiedzialną za wykonywanie zadań objętych zakresem kontroli jest Pani Małgorzata 

Maj – inspektor w ww. Wydziale, która udostępniła kontrolującym dokumentację oraz udzieliła 

niezbędnych wyjaśnień.

W okresie objętym kontrolą (2017 r. i 2018 r.) Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka 

wydał: 

- 27 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% zawartości alkoholu 

oraz na piwo,

- 28 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% 

zawartości alkoholu (z wyjątkiem piwa),

- 27 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% zawartości 

alkoholu,

- 28 zezwoleń jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych,

- 12 decyzji stwierdzających wygaśnięcie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych 

na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych,

Kontroli poddano: 

 50 %  złożonych w 2017 r. i 100 % złożonych w 2018 r. wniosków wraz  z wydanymi na ich 

podstawie zezwoleniami okresowymi na sprzedaż napojów alkoholowych                              i 

dołączoną do akt spraw dokumentacją,

 50 % złożonych w 2017 r. wniosków i wydanych na ich podstawie zezwoleń jednorazowych 

na sprzedaż napojów alkoholowych, 

7 Zarządzenie Nr 64/2017 Burmistrza Miasta i Gminy w Kazimierzy Wielkiej z dn.24 maja 2017 r.



 100 % wydanych w 2017 r. decyzji potwierdzających wygaśnięcie zezwoleń  na sprzedaż 

napojów alkoholowych.

W okresie objętym kontrolą na terenie gminy Kazimierza Wielka obowiązywały wydane na 

podstawie ustawy w.t.p.a. Uchwały:

 Nr XXVII-205/2001 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2001 r. w 

sprawie ustalenia liczby punktów sprzedaży napojów zawierających powyżej 4,5% 

alkoholu.

 Nr IV/24/03 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 30 stycznia 2003 r. 

w sprawie zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów 

alkoholowych.

Udzielanie zezwoleń okresowych i jednorazowych na sprzedaż napojów alkoholowych

1. Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza 

Wielka wydawał każdorazowo na podstawie  pisemnych wniosków przedsiębiorców, 

oddzielnie na poszczególne rodzaje napojów alkoholowych, stosownie do art. 18 ust. 2 i 3 

oraz art. 181 ust. 1 ustawy w.t.p.a.

2. Do wniosków o wydanie zezwolenia okresowego na sprzedaż napojów alkoholowych 

załączano dokumenty wskazane w art. 18 ust. 6 ustawy w.t.p.a.

3. W przypadku  jednego wniosku8 brak jest wpisanego pełnomocnika. Pełnomocnictwo oraz 

opłata za pełnomocnictwo dołączone zostały do złożonej wraz z  wnioskiem dokumentacji.

4. Opracowany w kontrolowanej jednostce wzór wniosku o wydanie okresowych zezwoleń 

na sprzedaż napojów alkoholowych  zawiera tylko i wyłącznie zapytanie o informacje, 

które są wymagane zapisami art. 18 ust. 5 ustawy w.t.p.a.

5. Zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych wydano po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kazimierzy 

Wielkiej, stosownie do obowiązku wynikającego  z art. 18 ust. 3a ustawy w.t.p.a.

6. Zezwolenia okresowe na sprzedaż napojów alkoholowych zostały wydane na czas 

określony, nie krótszy niż wskazany w art. 18 ust. 9 ustawy w.t.p.a.

7. Zezwolenia na jednorazową sprzedaż napojów alkoholowych zostały wydane na okres 

do dwóch dni, zgodnie z  art. 181 ust. 2 ustawy w.t.p.a.

8. Sprawy były załatwiane w terminie określonym w art. 35 k.p.a.

8 Znak sprawy ASO.7340.ZD.9.2017, wniosek z dnia 30.06.2017 r.



9. Biorąc pod uwagę wymogi określone w k.p.a. ustalono, że w we wszystkich zezwoleniach 

okresowych i jednorazowych, na podstawie art. 107 § 4 k.p.a. odstąpiono od uzasadnienia 

decyzji, jako uwzględniającej w całości żądanie strony.

10. Wszystkie decyzje (zezwolenia) zawierały: datę wydania, znak sprawy, numer decyzji,  

podstawę prawną, pouczenie o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium 

Odwoławczego w Kielcach oraz zostały doręczone przedsiębiorcom, co zostało 

potwierdzone na decyzji podpisem przedsiębiorcy wraz z datą jej odbioru. 

W zakresie wydawania decyzji o wygaśnięciu i cofnięciu zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych.

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka stwierdził 

wygaśnięcie 15 uprzednio wydanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, wydając 

w przedmiotowym zakresie 15 decyzji. 

Kontrolujący dokonali sprawdzenia 100 % wydanych w 2017 r. i 2018 r. decyzji.                 

Wszystkie decyzje zostały wydane na wniosek przedsiębiorcy z powodu likwidacji punktu 

sprzedaży (art. 18 ust. 12 pkt 1 ustawy w.t.p.a). 

Wszystkie decyzje zostały wydane w terminie określonym w art. 35 k.p.a., zawierały: datę 

wydania, podstawę prawną, uzasadnienie faktyczne i prawne, pouczenie o możliwości odwołania 

do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach oraz zostały doręczone stronom, co 

zostało potwierdzone podpisem przedsiębiorcy wraz z  datą odbioru decyzji. 

W kontrolowanym okresie nie wydawano decyzji cofających zezwolenia na sprzedaż 

napojów alkoholowych.

I.    W zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej, o którym mowa w art. 

9b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz dokonywania w nim 

wpisów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, na terenie Miasta i Gminy Kazimierza Wielka prowadzony jest                                   

w kontrolowanej jednostce przez Panią Jolantę Adamczyk – inspektora Wydziału Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony Środowiska. Zgodnie z § 35 ust. II pkt 2 ppkt 4 Regulaminu 

organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy Kazimierza Wielka, prowadzenie Rejestru Ewidencji 

Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 



nieruchomości należy do zakresu działania Wydziału Gospodarki Komunalnej 

i Ochrony Środowiska. 

Zgodnie z przepisem art. 9b ust. 3 ustawy u.c.p.g. Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza 

Wielka prowadzi rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości w postaci bazy danych zapisanej na twardym dysku komputera 

pracownika odpowiedzialnego za jego prowadzenie. Ponadto ww. rejestr udostępniany jest w 

Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu i zawiera elementy wymagane przez art. 9b ust. 4  ustawy 

u.c.p.g.

Dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzono akta rejestrowe, zgodnie z 

wymogiem art. 66 ust. 2 ustawy u.s.d.g.

W okresie objętym kontrolą w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonano 1 wykreślenia 

z rejestru. W ww. okresie nie dokonywano wpisów do rejestru, zmian w rejestrze, jak również nie 

wydawano decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru. 

Wykreślenia z rejestru dokonano na podstawie wniosku przedsiębiorcy, w terminie 

7 dni od dnia wpływu wniosku, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy u.s.d.g. Na potwierdzenie 

wykreślenia z rejestru wydano stosowne zaświadczenie, zgodnie z art. 65 ust. 5 ustawy u.s.d.g. Na 

zaświadczeniu o wykreśleniu z rejestru organ zamieścił adnotację dotyczącą pobrania opłaty 

skarbowej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 

2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej9. W dokumentacji dotyczącej wykreślenia z rejestru 

znajdował się dowód doręczenia przedsiębiorcy zaświadczenia potwierdzającego wykreślenie z 

rejestru. 

Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka przekazał do CEIDG informację 

o wykreśleniu przedsiębiorcy  z rejestru działalności regulowanej w oparciu o art. 37 ust. 5 

w zw. z ust. 2 pkt 3 u.s.d.g. 

Jak ustalili kontrolujący na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

i Gminy Kazimierza Wielka udostępniono wzór wniosku o wpis do rejestru działalności 

regulowanej, który zawierał dane określone w art. 9c ust. 3 ustawy u.c.p.g. oraz załączniki 

wymienione w art. 9c ust. 4 i 5 ww. ustawy.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące u c h y b i e n i a dotyczące opracowanego 

wzoru wniosku:

9 Dz.U. Nr 187, poz. 1330



- w treści załącznika do wniosku stanowiącego oświadczenie, o którym mowa w art. 9c ust. 4 

ustawy u.c.p.g. zawarto zdanie: „Powyższe oświadczenie składam pod rygorem skutków 

wynikających z art. 233 §1 Kodeksu karnego (…)”.

Wprowadzenie w oświadczeniu o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zapisu o 

odpowiedzialności karnej jest niezgodne z prawem, ponieważ ustawa u.c.p.g. nie przewiduje 

takiego rygoru. W myśl art. 233 kodeksu karnego10 sprawca odpowiada za podanie nieprawdy lub 

zatajenie prawdy w zeznaniu (oświadczeniu), które ma służyć za dowód w postępowaniu 

prowadzonym na podstawie ustawy, jeżeli przyjmujący oświadczenie, działając w zakresie swoich 

uprawnień nadanych przez tę ustawę, uprzedził oświadczającego o odpowiedzialności karnej 

za fałszywe oświadczenie. Z unormowania tego wynika, że przestępstwem jest złożenie fałszywego 

oświadczenia, na przykład w kwestionariuszach lub formularzach. Warunkiem jednak 

odpowiedzialności za złożenie fałszywego oświadczenia jest, by przepis ustawy, na podstawie, 

której oświadczenie jest składane, przewidywał możliwość odebrania oświadczenia pod rygorem 

odpowiedzialności karnej. Jeżeli ustawodawca zamierza nadać wymaganym oświadczeniom 

składanym przez zainteresowane podmioty rygor odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych 

oświadczeń (zeznań), to rygor ten wprowadza wprost do ustawy11. 

- wzór wniosku zawierał zapytanie o nr telefonu, e-mail przedsiębiorcy, które to dane nie są 

wymagane przepisami ustawy u.c.p.g.,

- w podstawie prawnej wniosku wpisano nieaktualny publikator ustawy u.c.p.g. tj. Dz.U. 

z 2005 r, Nr 235, poz. 2008 z późn. zm.

Ustalono, że Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka w kontrolowanym okresie 

dwukrotnie przesłał Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wyciąg z rejestru działalności 

regulowanej, w terminie określonym w art. 9c ust. 10 ustawy u.c.p.g. wraz 

z informacją o niedokonywaniu zmian w rejestrze.

II. W zakresie udzielania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez 

przedsiębiorców działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach

Postępowania administracyjne w zakresie udzielania /odmowy wydania /zmiany oraz 

cofnięcia zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

10 Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 665 ze zm.)
11 Por. art. 8 ust. 1b ustawy u.c.p.g.



ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, a także prowadzenia schronisk dla bezdomnych 

zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części prowadzone są w kontrolowanej 

jednostce przez Panią Jolantę Adamczyk – inspektora Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony 

Środowiska. 

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka udzielił 

2 zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i 

transportu nieczystości ciekłych. 

Nie udzielał zezwoleń w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk 

dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.  

Nie wydawał również decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia, stwierdzających wygaśnięcie 

lub cofających zezwolenie na prowadzenie działalności w powyższych zakresach.  

Na dzień prowadzenia czynności kontrolnych, zgodnie z prowadzoną ewidencją, na terenie 

Miasta i Gminy Kazimierza Wielka obowiązywało 7 zezwoleń na prowadzenie działalności w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz 1 

zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie  ochrony przed bezdomnymi zwierzętami. Nie 

odnotowano zezwoleń w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk i 

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Jak ustalili kontrolujący na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta 

i Gminy Kazimierza Wielka udostępniono wzory wniosków o udzielenie zezwoleń na prowadzenie 

przez przedsiębiorców działalności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt 2-4 ustawy u.c.p.g.

Przedmiotowe wzory wniosków zawierały: dane wymagane dyspozycją art. 8 ust. 1 u.c.p.g,  

załączniki wymienione w art. 8 ust. 1a i 2a, załączniki wynikające z art. 7 ust. 3 i 3a ww. ustawy. 

W wyniku kontroli stwierdzono następujące u c h y b i e n i a dotyczące opracowanych 

wzorów wniosków:

- wzory wniosków zawierały zapytanie przedsiębiorcy o nr telefonu, które to dane nie są wymagane 

przepisami ustawy u.c.p.g.,

- w podstawie prawnej wniosków wpisano nieaktualny publikator ustawy u.c.p.g. tj. Dz.U. 

z 2005 r, Nr 236, poz. 2008 z późn zm.12 oraz j.t. Dz.U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.13

12 Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i nieczystości ciekłych
13 Wzór wniosku na prowadzenie działalności na terenie gminy Kazimierza Wielka w zakresie: ochrony przed 
bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok 
zwierzęcych i ich części



Kontrola wykazała, że Burmistrz Miasta i Gminy Kazimierza Wielka prowadzi                        

w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, o której mowa w art. 7 ust. 

6b u.c.p.g. 

Badaniu poddano 2 decyzje (zezwolenia) na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydane 

w okresie objętym kontrolą.

Poddane kontroli zezwolenia udzielone zostały zgodnie z właściwością miejscową 

i rzeczową, na podstawie wniosku złożonego przez przedsiębiorcę (wraz z załącznikami), na czas 

określony nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z wymogiem art. 9 ust. 1b ustawy u.c.p.g. oraz z 

zachowaniem terminu określonego w art. 35 § 3 k.p.a. 

Zezwolenia zawierały wszystkie elementy określone w art. 9 ust. 1 ustawy u.c.p.g., 

wskazanie stacji zlewnej, zgodnie z art. 9 ust. 1aa ustawy u.c.p.g. oraz informację, że przedsiębiorca 

dokonał stosownej opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia.

W dokumentacji znajdowało się potwierdzenie doręczenia decyzji przedsiębiorcom.

Rada Miejska w Kazimierzy Wielkiej wypełniła dyspozycję art. 7 ust. 3 i 3a ustawy u.c.p.g. 

podejmując uchwały: 

- Nr XX/139/2015 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 27 listopada 2015 r. 

w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia 

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz w zakresie 

prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk 

i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,

-  Nr XXVI/252/2012 Rady Miejskiej w Kazimierzy Wielkiej z dnia 29 listopada 2012 r. 

w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na terenie miasta i gminy Kazimierza Wielka.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 1/2018.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

W zakresie prowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Kazimierza Wielka rejestru 

działalności regulowanej

- opracowanie wzoru wniosku wraz z załącznikiem o wpis do rejestru działalności regulowanej, tak 

aby zawierał tylko i wyłącznie elementy zgodne z ustawą,



- wpisanie w podstawie prawnej wzoru wniosku aktualnego publikatora u.c.p.g.

W  zakresie  udzielania,  odmowy  wydania  oraz  cofania  zezwoleń  na  prowadzenie  przez 

przedsiębiorców działalności określonej w art. 7 ust. 1 ustawy u.c.p.g

- opracowanie wzoru wniosków o udzielenie przedsiębiorcom zezwoleń na prowadzenie 

działalności regulowanej, tak aby zawierał tylko i wyłącznie elementy zgodne z ustawą,

- wpisanie w podstawie prawnej wzoru wniosków aktualnego publikatora u.c.p.g.

Na  podstawie  art.  49  ustawy  o  kontroli  w  administracji  rządowej,  uprzejmie  proszę  

Pana Burmistrza o  przekazanie – do dnia 7 maja 2018 r. za pośrednictwem platformy e-PUAP - 

informacji  o sposobie  wykorzystania  ww.  uwag  i wniosków  oraz  o wykonaniu  zaleceń,  

a także o podjętych działaniach lub przyczynach niepodjęcia działań.

Jednocześnie  informuję,  że  zgodnie  z  art.  48  ustawy  o  kontroli  w  administracji  rządowej od 

niniejszego wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze.

Podpis
Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski


