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Kielce, dnia 09-09-2019
Znak: PNK.III.431.27.2019

Pan
Jarosław Pawelec 
Wójt Gminy Smyków

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Gminy Smyków, 26-212 Smyków 91 w  dniach 22-23 lipca 

2019 roku przeprowadziły: Hanna Janiszewska-Karcz – inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli 

w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach 

(kierownik zespołu kontrolnego) oraz Katarzyna Frąszczak - 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 525/2019 i 526/2019 z dnia 16 lipca 2019 roku wydanych przez 

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 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. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 

Kodeks postępowania administracyjnego3 (zwany dalej k.p.a.), art. 44 ust. 2  ustawy z dnia 6 marca 

2018 r. prawo przedsiębiorców4 w zw. z art. 7 ust. 6 i art. 9b ust. 2 ustawy z dnia  13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach5.

 

1 Dz. U. Nr 185, poz. 1092 ze zm.
2 t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2234 ze zm.
3 Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm.
4 Dz. U. z 2019 r. poz. 1292
5 t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm., zwana dalej ustawą u.c.p.g.
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Zakres kontroli: 

1. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez Wójta Gminy Smyków,

2. prowadzenie przez Wójta Gminy Smyków rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości6, 

3. stosowanie przez Wójta Gminy Smyków 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. 

Okres objęty kontrolą: 
1. skargi i wnioski 1.01.2017 – 11.07.2019 r.

2. rejestr działalności regulowanej oraz udzielanie zezwoleń 1.01.2018 – 11.07.2019 r.

Ocena działalności jednostki7:

Wykonywanie zadań przez Wójta Gminy Smyków w zakresie:

1. przyjmowania  skarg i wniosków - oceniam pozytywnie z nieprawidłowością. Równocześnie 

odstępuję od oceny sposobu i terminowości rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków 

z uwagi na brak spraw w okresie objętym kontrolą,

2. prowadzenia rejestru działalności regulowanej - oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami,

3. stosowania 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 - oceniam pozytywnie z nieprawidłowościami.

Ustalenia kontroli:

I. Przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez Wójta Gminy 
Smyków

Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy 

6 Zwany dalej rejestrem działalności regulowanej
7 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.
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powszechnie obowiązujące w tym zakresie tj. przepisy działu VIII k.p.a. oraz rozporządzenie Rady 

Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg 

i wniosków 8, zwane dalej rozporządzeniem.

Zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia, przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg 

i wniosków powierza się wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym 

pracownikom. W kontrolowanej jednostce, jak wynika z wyjaśnień złożonych w dniu 22 lipca 

2019 r. przez Pana Zbigniewa Stefańczyka – Sekretarza Gminy Smyków, nie dokonano 

powierzenia wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonemu pracownikowi 

przyjmowania i koordynowania rozpatrywania skarg i wniosków9, co stanowi nieprawidłowość.

Należy nadmienić, że w dniu 23 lipca 2019 r. kontrolującym zostało przedłożone zarządzenie 

Nr 51/2019 Wójta Gminy Smyków z dnia 22 lipca 2019 r. w sprawie powierzenia przyjmowania 

skarg i wniosków imiennie wyznaczonym pracownikom, w którym w § 1, przyjmowanie 

i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierzono Zastępcy Wójta. Podjęte działanie 

usunęło ww. nieprawidłowość, niemniej zapisy o powierzeniu przyjmowania skarg i wniosków 

Zastępcy Wójta powinny również znaleźć się w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy 

Smyków.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków.

Art. 253 § 1 k.p.a. stanowi, że organy samorządu terytorialnego obowiązane są przyjmować 

obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach i godzinach10.

Ustalono, że na terenie jednostki, znajduje się informacja graficzna dotycząca przyjmowania 

interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Wójta Gminy Smyków, co jest zgodne 

z wymogami art. 253 § 4 k.p.a. 

Wójt przyjmuje interesantów w sprawach skarg i wniosków w poniedziałki w godzinach od 

1400-1600 oraz od wtorku do piątku w godzinach od 730-1000, a przypadku jego nieobecności 

Zastępca Wójta.

Godziny pracy Urzędu zostały wyznaczone od poniedziałku do piątku w godz. 7.30-15.30.

Wskazane powyżej godziny przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków przez 

Wójta Gminy Smyków świadczą o zrealizowaniu wymogów nałożonych przez art. 253 § 3 k.p.a., 

8 Dz. U. Nr 5, poz. 46
9 Pisemne wyjaśnienie z dnia 22 lipca 2019 r.
10 Kierownicy organów wymienionych w § 1 lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować obywateli 
w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu, zaś dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do 
potrzeb ludności, przy czym przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny się odbywać w ustalonym dniu po 
godzinach pracy (§ 2 i § 3 ww. przepisu). Zgodnie z paragrafem 4, informacja o dniach i godzinach przyjęć powinna 
być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej. 
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zgodnie z którym, dni i godziny przyjęć powinny być dostosowane do potrzeb ludności, przy czym 

przynajmniej raz w tygodniu przyjęcia powinny odbywać się w ustalonym dniu po godzinach pracy. 

Rejestr skarg i wniosków

W kontrolowanej jednostce prowadzony jest rejestr skarg i wniosków kierowanych do Wójta 

Gminy Smyków, zawierający dane pozwalające na określenie daty wpływu skargi lub wniosku, 

a także sposobu i terminów ich załatwiania, zgodnie z art. 254 k.p.a. 

Rejestr skarg i wniosków oznaczony jest symbolem 1510 z kategorią archiwalną A, zgodnie 

z jednolitym rzeczowym wykazem akt organów gmin i związków międzygminnych oraz urzędów 

obsługujących te organy i związki, stanowiącym załącznik Nr 2 do rozporządzenia Prezesa Rady 

Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych 

wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych11. 

W kontrolowanym okresie do Wójta Gminy Smyków nie wpłynęły żadne skargi i wnioski.  

II. Prowadzenie przez Wójta Gminy Smyków rejestru działalności regulowanej

Zgodnie z § 19 ust. 4 pkt 8 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Smyków12, dalej 

zwany Regulaminem Organizacyjnym, realizacja zadań dotyczących ustawy o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminie należy do zadań samodzielnego stanowiska ds. ochrony środowiska 

i rolnictwa.   

W okresie objętym kontrolą w rejestrze działalności regulowanej dokonano jednego wpisu, 

jednej zmiany w zakresie rozszerzenia zakresu działalności oraz wykreślono na wniosek 

przedsiębiorców cztery wpisy.

Dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzono akta rejestrowe, zgodnie 

z wymogiem art. 43 ust. 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców, zgodnie którym 

„Dla przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzi się akta rejestrowe, obejmujące 

w szczególności dokumenty stanowiące podstawę wpisu oraz decyzje dotyczące wykreślenia 

wpisu."13

Wójt Gminy Smyków stosownie do art. 9b ust. 3 ustawy u.c.p.g., prowadzi rejestr działalności 

regulowanej w postaci bazy danych zapisanej na twardym dysku komputera pracownika 

11 Dz. U. Nr 14, poz. 67 ze zm.
12 Zarządzenie Nr 41/2017 Wójta Gminy Smyków z dnia 07 września 2017 r. w sprawie nadania Regulaminu 
Organizacyjnego Urzędu Gminy Smyków ze zmianami
13 Uprzednio zakres ten regulował art. 66 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, która zgodnie z art. 192 
ustawy z dnia 6 marca 2018r. Przepisy wprowadzające ustawę Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące 
działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650) utraciła moc z dniem 30 kwietnia 2018 r. 
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odpowiedzialnego za jego prowadzenie (rejestr udostępniany jest na Biuletynie Informacji 

Publicznej Urzędu). Zgodnie z art. 9b ust. 4 ustawy u.c.p.g., w rejestrze zamieszcza się: firmę, 

oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy; numer identyfikacji 

podatkowej (NIP); określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych; numer rejestrowy, datę 

wpisu do rejestru oraz uwagi. Ponadto, okazany kontrolującym rejestr, oprócz ww. danych, zawiera 

rubrykę numer identyfikacyjny REGON. Kontrolujący zwracają uwagę, że ustawa z dnia 6 marca 

2018 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące 

działalności gospodarczej14, która weszła w życie 30.04.2018 r. w art. 39 pkt 2 ppkt b) uchyliła art. 

9b ust. 4 pkt 3 ustawy u.c.p.g., zgodnie z którym w rejestrze zamieszcza się numer identyfikacyjny 

REGON, o ile przedsiębiorca taki numer posiada. 

Jak ustalono w trakcie kontroli, w dniu 19.11.2018 r. do rejestru wpisano przedsiębiorcę 

i wypełniono rubrykę  numer identyfikacyjny REGON, co w świetle powyższych przepisów 

stanowi uchybienie. 

Ponadto, w rejestrze przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości nie zamieszczono informacji dotyczącej 

rodzaju odbieranych odpadów komunalnych, wskazano jedynie ich kody, co stanowi uchybienie. 

Zgodnie z art. 9b ust. 3 pkt 4 ustawy u.c.p.g., w rejestrze zamieszcza się określenie rodzaju 

odbieranych odpadów komunalnych, a nie jedynie ich kody. Rodzaje odpadów winny zawierać 

nazwy określone w rozporządzeniu w sprawie katalogu odpadów15.

Kontrolowany organ przekazał  do CEIDG, stosownie do art. 44 ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 4 

ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy16, informacje dotyczące wpisu do rejestru działalności 

regulowanej oraz wykreślenia z rejestru.

Ustalono, że Wójt Gminy Smyków przesłał Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego 

wykaz podmiotów, które uzyskały wpis do rejestru działalności regulowanej, w terminie 

określonym w art. 9c ust. 10 ustawy u.c.p.g.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia opracowanego przez organ wzoru wniosku o wpisanie do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości na terenie Gminy Smyków. W przedmiotowym zakresie stwierdzono następujące 

uchybienie - wniosek w punkcie 3. wymaga podania numeru identyfikacyjnego REGON, o ile 

14 Dz. U. poz. 650, dalej zwana Prawo przedsiębiorców
15 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu kodów (Dz. U. z 2014 r., poz. 
1923).  
16 Dz. U. z 2018 r. poz. 647. Przed 30 kwietnia 2018 r. art. 37 ust. 2 pkt 3 i ust. 5 ustawy o swobodzie działalności 
gospodarczej

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4teltwmvzc4mjxg4ytg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4teltwmvzc4mjxg4ytg


6

przedsiębiorca taki numer posiada. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców (…), 

które weszły w życie 30.04.2018 r. w art. 39 pkt 4 uchyliły art. 9c ust. 3 pkt 3 ustawy u.c.p.g. 

Kontroli poddano procedurę dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej, zmiany 

wpisu oraz wykreśleń stwierdzając, że:

1. wpisu do rejestru dokonano na podstawie kompletnego wniosku przedsiębiorcy zawierającego 

dane i załączniki określone w art. 9c ust. 3-5 ustawy,

2. wpis do rejestru oraz zmiana wpisu zostały dokonane z zachowaniem 7–dniowego terminu, 

zgodnie z art. 9ca ust. 1 u.c.p.g.17,

3. na potwierdzenie dokonania wpisu oraz zmiany wpisu wydano z urzędu zaświadczenia, 

4. za dokonanie wpisu oraz zmiany wpisu pobrano stosowne opłaty skarbowe w wysokości 

określonej w części I poz. 36 pkt 9a oraz poz. 37 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie 

skarbowej18,

5. na wydanych zaświadczeniach 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 skarbowej19,

6. wszystkich wykreśleń z rejestru dokonano po zaistnieniu przesłanki wskazanej w art. 9cb 

u.c.p.g.20 Potwierdzenie dokonania dwóch wykreśleń z rejestru na wniosek przedsiębiorcy 

nastąpiło w formie pisma informującego, a w przypadku dwóch kolejnych wykreśleń na żądanie 

przedsiębiorcy organ wydał dwa zaświadczenia, po wniesieniu przez stronę stosownej opłaty 

skarbowej,

7. we wszystkich przypadkach w aktach rejestrowych przedsiębiorców znajdowały się dowody 

doręczenia przedsiębiorcy zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu / zmiany wpisu 

oraz doręczenia zaświadczenia lub pisma potwierdzającego dokonanie wykreślenia z rejestru 

działalności regulowanej.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące:

1) nieprawidłowości:

 w zaświadczeniu potwierdzającym dokonanie wpisu z dnia 19.11.2018 r. organ powołał się 

na art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

zgodnie z którym organ prowadzący rejestr działalności regulowanej wydaje z urzędu 

17 Przed 30 kwietnia 2018 r.  art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
18 Dz. U. z 2019 r. poz. 1000
19 Dz.U. Nr 187, poz. 1330
20 Przed 30 kwietnia 2018 r.  art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej
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zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. Zgodnie z art. 192 ustawy Przepisy 

wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców, z dniem 30 kwietnia 2018 r. utraciła moc 

ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2018 r. przepisy dotyczące 

wydawania zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu do rejestru zostały określone 

w art. 9b ust. 5 ustawy u.c.p.g.,

  w piśmie z dnia 15.11.2018 r. oraz w zaświadczeniu z dnia 21.03.2019 r. potwierdzających 

wykreślenie z rejestru działalności regulowanej organ powołał się na art. 73 ustawy z dnia 

2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym organ prowadzący 

rejestr działalności regulowanej wykreśla wpis przedsiębiorcy w rejestrze na jego wniosek, 

a także po uzyskaniu informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji 

z CEIDG albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy. Zgodnie z art. 

192 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców, z dniem 30 kwietnia 

2018 r. utraciła moc ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2018 r. 

przepisy dotyczące wykreśleń z rejestru działalności regulowanej na wniosek zostały 

określone w art. 9cb ustawy u.c.p.g.,

2) uchybienia:

 brak podpisu osoby dokonującej adnotacji określającej wysokość pobranej opłaty skarbowej 

za wydanie zaświadczenia znak: OŚ.R.6233.01.2019.01 z 21.03.2019 r. (adnotacja 

umiejscowiona po podpisie organu). Zgodnie z § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 28 września 2007 r.21 w sprawie zapłaty opłaty skarbowej, wydając 

wnioskodawcy (lub dokonującemu zgłoszenia dokument potwierdzający dokonanie 

czynności urzędowej, zaświadczenie lub zezwolenie (pozwolenie, koncesję), organ 

zamieszcza na nim adnotację, potwierdzoną podpisem osoby dokonującej adnotacji, 

z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, w której określa wysokość 

uiszczonej opłaty - w przypadku gdy dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

 omyłkowe wpisanie w dwóch zaświadczeniach przy adnotacji o pobranej opłacie skarbowej 

słów: w dniu 30.06.2016 r., którego – jak wyjaśniła w trakcie kontroli osoba 

przygotowująca zaświadczenia -  nie powinno być w adnotacji,

 odnotowanie w wydanym zaświadczeniu z dnia 19.11.2018 r. potwierdzającym wpis do 

rejestru działalności regulowanej numeru identyfikacyjnego REGON przedsiębiorcy 

w sytuacji, gdy wniosek o wpis do rejestru od 30.04.2018 r. (art. 9c ust. 3 u.c.p.g) nie 

wymaga podawania numeru identyfikacyjnego REGON,

21 Dz. U. Nr 187, poz. 1330
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 odnotowanie w wydanym zaświadczeniu z dnia 19.11.2018 r. potwierdzającym wpis do 

rejestru działalności regulowanej samych kodów odpadów, zamiast wskazania rodzaju 

odbieranych odpadów komunalnych,

 przytoczenie w pouczeniu zaświadczenia o wpisie do rejestru działalności regulowanej 

z dnia 19.11.2018 r. art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej, która utraciła moc z dniem 30.04.2018 r.

III. Stosowanie przez Wójta Gminy Smyków 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

Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym, postępowania administracyjne w zakresie 

udzielenia/ odmowy wydania/ zmiany oraz cofnięcia zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 

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

i ich części prowadzone są przez osobę zatrudnioną na samodzielnym stanowisku pracy do spraw 

ochrony środowiska i rolnictwa.

Artykuł 7 ust. 3 i 3a ustawy u.c.p.g. nakłada na radę gminy obowiązek określenia w drodze 

uchwał wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwoleń, 

o których mowa w ust 1. pkt. 2-4 ww. artykułu. 

Rada Gminy Smyków wypełniła dyspozycję art. 7 ust. 3 ustawy u.c.p.g. podejmując uchwałę 

Nr 203/XXIV/2014 z dnia 6 lutego 2014 roku w sprawie wymagań, jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

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

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części na terenie Gminy Smyków. Podjęto również 

uchwałę wynikającą z art. 7 ust. 3a u.c.p.g. NR 122/XIV/2012 z dnia 26 października 2012 roku 

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 Gminy Smyków.

W okresie objętym kontrolą do Urzędu Gminy w Smykowie wpłynął 1 wniosek o wydanie 

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 
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i transportu nieczystości ciekłych z dnia 17 grudnia 2018 roku (data wpływu: 27 grudnia 2018 

roku). Wójt Gminy Smyków udzielił zezwolenia zgodnie z przedmiotowym wnioskiem. 

Wójt Gminy Smyków nie wydawał decyzji stwierdzających wygaśnięcie lub cofających 

zezwolenie oraz decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia na prowadzenie działalności 

w powyższych zakresach. Nie udzielał zezwoleń, nie wydawał decyzji stwierdzających wygaśnięcie 

lub cofających zezwolenie oraz decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, grzebowisk 

i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

Jak ustalili kontrolujący, w ślad za art. 8 ust.5 ustawy u.c.p.g., na stronie Biuletynu Informacji 

Publicznej Urzędu Gminy w Smykowie udostępniono wzory wniosków22 o udzielenie zezwoleń na 

prowadzenie przez przedsiębiorców działalności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3. Do dnia 

kontroli nie opublikowano natomiast wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności 

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

zwierzęcych i ich części. Jak wyjaśnił pracownik odpowiedzialny za realizację zadań wynikających 

z u.c.p.g., Urząd Gminy w Smykowie nie przygotował wzoru wniosku we wskazanym wyżej 

zakresie co stanowi nieprawidłowość. 

Udostępnione kontrolującym wzory wniosków zawierały dane wymagane dyspozycją art. 8 

ust. 1 u.c.p.g oraz załączniki wymienione w art. 8 ust. 1a i 2a. Analizując opracowane 

w kontrolowanej jednostce wzory wniosków odnotowano następujące uchybienia:

1) wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oprócz informacji 

i dokumentów określonych art. 8 ust. 1-2a ustawy u.c.p.g. wskazuje na konieczność ujawnienia 

lub przedłożenia dodatkowych dokumentów niewymaganych przepisami ustawy tj.:

 1. dokument potwierdzający prawo do dysponowania pojazdami asenizacyjnymi 

przeznaczonymi do świadczenia usług, którymi będą opróżniane zbiorniki bezodpływowe 

i wykonywany transport nieczystości ciekłych, 

2. dokument potwierdzający posiadanie tytułu prawnego do dysponowania terenem, 

stanowiącym bazę transportową wyposażoną w zaplecze techniczno-biurowe, na terenie którego 

będą garażowane pojazdy asenizacyjne, 

3. kserokopie dowodów rejestracyjnych

4. dokument potwierdzający aktualne badania techniczne środków transportu, które będą 

wykorzystywane do prowadzenia działalności objętej wnioskiem, 

22 http://bip.smykow.pl/category/ochrona-srodkowiska/

http://bip.smykow.pl/category/ochrona-srodkowiska/
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2) wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Smyków, ponad wymienione w art. 8 ust. 1 ustawy 

u.c.p.g. elementy oraz załączniki z art. 8 ust. 1a u.c.p.g. wymaga: 

podania regonu, wskazania osób upoważnionych do składania oświadczeń i podpisów 

w imieniu firmy oraz pełnomocników i następujących załączników:

1. Zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub odpis Krajowego 

Rejestru Sądowego.

2. Dokument potwierdzający zarejestrowanie działalności gospodarczej w zakresie ochrony 

przed bezdomnymi zwierzętami.

3. Zezwolenie organu właściwego wg miejsca prowadzenia schroniska w przypadku, gdy sam 

wnioskodawca prowadzi schronisko lub aktualna umowa ze schroniskiem lub pisemne 

oświadczenie tego podmiotu (schroniska dla zwierząt) gwarantujące odbiór odłowionych 

zwierząt we wnioskowanym okresie z terenu Gminy Smyków lub oświadczenie 

o dysponowaniu miejscem do tymczasowego przetrzymywania wyłapanych zwierząt 

w przypadku braku miejsca w schronisku.

4. Dokumenty potwierdzające dysponowanie środkiem transportu przystosowanym do 

przewozu zwierząt zgodnie z art. 24 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 730).

5. Dokumenty potwierdzające dysponowanie specjalistycznym sprzętem do chwytania 

(wyłapywania, obezwładniania) i transportowania bezdomnych zwierząt, niestwarzającym 

zagrożenia dla ich życia i zdrowia i niezadającym im cierpienia, zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998 r. w sprawie zasad 

i warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt (Dz. U. Nr 116 poz. 753)

6. Umowa o współpracy z lekarzem weterynarii.

Jednocześnie należy zauważyć, że w razie zaistnienia takiej potrzeby, przed podjęciem 

decyzji w sprawie wydania zezwolenia organ może, zgodnie z art. 8a ust. 1 pkt 2 ustawy 

u.c.p.g., „(…) dokonać kontrolnego sprawdzenia faktów podanych we wniosku o udzielenie 

zezwolenia w celu stwierdzenia, czy przedsiębiorca spełnia warunki wykonywania 

działalności objętej zezwoleniem (…)”,

3) zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy u.c.p.g., przedsiębiorca ubiegający się o zezwolenie na 

opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinien 

udokumentować gotowość ich odbioru przez stację zlewną, tymczasem wzór wniosku wskazuje 

na konieczność przedłożenia umowy ze stacją zlewną. Organ nie może zobowiązywać 
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przedsiębiorcy do zawarcia umowy ze stacją zlewną, jeżeli przepis wskazuje jedynie na 

konieczność udokumentowania gotowości do odbioru nieczystości,

4) jako załącznik do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wskazano wymóg 

dołączenia zaświadczenia/oświadczenia o braku zaległości podatkowych lub stwierdzającego 

stan zaległości. Zgodnie z art. 8 ust. 1a ustawy u.c.p.g., do wniosku przedsiębiorca jest 

obowiązany dołączyć zaświadczenie albo oświadczenie o braku zaległości podatkowych 

i zaległości w płaceniu składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne. 

Zgodnie z art. 7 ust. 6b ustawy u.c.p.g., wójt, burmistrz lub prezydent miasta prowadzi 

w formie elektronicznej ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń. Kontrolującym okazano 

aktualną „Ewidencję udzielonych zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych 

i transportu  nieczystości ciekłych na terenie Gminy Smyków”. Organ spełnił wymogi art. 44 ust. 3 

i 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej 

i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy o przekazaniu informacji o uzyskaniu zezwolenia23.

Badaniu poddano decyzję (zezwolenie) na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych wydaną w okresie objętym 

kontrolą. Zezwolenie udzielone zostało 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. Zezwolenie zawierało informację, że przedsiębiorca dokonał 

stosownej opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia. W dokumentacji znajdowało się potwierdzenie 

odbioru decyzji przez przedsiębiorcę.

W wyniku kontroli procedury wydania przedmiotowego zezwolenia stwierdzono następujące: 

I. nieprawidłowości: 

 nałożenie na przedsiębiorcę w decyzji obowiązków wykraczających poza zakres wynikający 

z art. 9 ust. 1-1b ustawy u.c.p.g., który stanowi zamknięty katalog elementów, jakie 

powinny znaleźć się w treści zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych poprzez umieszczenie zamkniętego 

katalogu samochodów asenizacyjnych, za pośrednictwem których można opróżniać 

zbiorniki bezodpływowe i transportować nieczystości,

 zobowiązanie w decyzji przedsiębiorcę do przestrzegania ustaw: prawo ochrony środowiska, 

o odpadach, o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz Regulaminu utrzymania 

23 Dz.U. z 2019 r. poz. 1291 ze zm.
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czystości i porządku na terenie gminy Smyków oraz Uchwały w sprawie wymagań, jakie 

powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie 

działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych na terenie Gminy Smyków. W poddanym kontroli zezwoleniu nie określono 

konkretnych wymagań wynikających ze wskazanych w decyzji ustaw oraz przepisów, do 

przestrzegania których przedsiębiorca został zobowiązany. Powyższym działaniem 

naruszono art. 9 ust. 1 pkt 6 ustawy u.c.p.g, zgodnie z którym „Zezwolenie powinno 

określać (...) inne wymagania szczególne wynikające z odrębnych przepisów, w tym 

wymagania dotyczące standardu sanitarnego wykonywania usług, ochrony środowiska 

obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji działalności objętej zezwoleniem". 

Przepis powyższy przewiduje określenie w zezwoleniu szczególnych wymagań mających 

źródło w przepisach innych niż ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a nie 

wymienienia, w sposób ogólny, tytułów aktów prawnych,

II. uchybienia: 

 w  pkt. 1 decyzji ustalono termin podjęcia działalności od dnia, gdy decyzja stanie się 

ostateczna, zaś w pkt. 6 zapisano że „zezwolenie wydaje się na okres 10 lat licząc od dnia 

uprawomocnienia się decyzji”. Zgodnie z art.16 § 1 k.p.a. decyzja ostateczna to decyzja, od 

której nie służy odwołanie w administracyjnym toku instancji lub wniosek o ponowne 

rozpatrzenie sprawy. Z tego przepisu wynika więc, że aby decyzja była ostateczna muszą 

zostać wyczerpane wszelkie środki odwoławcze. Zgodnie z art.16 § 3 k.p.a.: „Decyzje 

ostateczne, których nie można zaskarżyć do sądu, są prawomocne.”. Ponadto, WSA 

w Krakowie w wyroku z dnia 23 marca 2017 r. (II SA/Kr 1419/16) wskazał różnice między 

decyzją prawomocną a ostateczną. W świetle tego wyroku: „Ostateczne a nieprawomocne 

decyzje, stosownie do art. 16 § 2 KPA, mogą być zaskarżane do sądu administracyjnego 

z powodu ich niezgodności z prawem, na zasadach i w trybie określonych w odrębnych 

ustawach. Innymi słowy decyzje prawomocne to takie decyzje, które zostały utrzymane 

w mocy w postępowaniu sądowym, a więc od których skargę oddalono, czy odrzucono, 

a także takie, które nie zostały zaskarżone w tym postępowaniu z powodu upływu terminu 

do wniesienia skargi”. Moment ostateczności i uprawomocnienia się decyzji nie zawsze są 

tożsame, tak więc użycie w jednej decyzji dwóch różnych terminów może doprowadzić do 

niewypełnienia wymogu wynikającego z art. 9 ust. 1b ustawy u.c.p.g.: „ Zezwolenie wydaje 

się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat.” i przekroczenia maksymalnego czasu 

ważności zezwolenia,
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 w decyzji zawarto informację, że zgodnie z ustawą o opłacie skarbowej wnioskodawca 

wniósł opłatę skarbową za wydanie zezwolenia, lecz nie potwierdzono jej podpisem osoby 

dokonującej adnotacji.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją 6/2019.

Mając na uwadze powyższe oceny i uwagi wnoszę o:

I. w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej:

1. usunięcie z rejestru działalności regulowanej numeru identyfikacyjnego REGON 

przedsiębiorcy wpisanego po 30.04.2018 r.,

2. zweryfikowanie opracowanego wzoru wniosku o wpis do rejestru działalności 

gospodarczej tak, aby spełniał wymogi art. 9c ust. 3 ustawy u.c.p.g., 

3. każdorazowe zamieszczanie na wydanych zaświadczeniach – po adnotacji określającej 

wysokość uiszczonej opłaty, w przypadku gdy dokonano zapłaty opłaty skarbowej - 

podpisu osoby jej dokonującej, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego,

4. wzmożenie nadzoru nad treścią wydawanych zaświadczeń 

o wpisie/zmianie/wykreśleniu z rejestru, aby nie zawierały omyłek pisarskich oraz 

numeru identyfikacyjnego REGON przedsiębiorcy, a także, by wskazywały oprócz 

kodów odpadów, nazwy rodzaju odbieranych odpadów komunalnych,

II. w zakresie stosowania ustawowej procedury przy udzielaniu /odmowie wydania /zmiany oraz 

cofnięcia 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:

1. opracowanie wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności 

w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni 

zwłok zwierzęcych i ich części oraz umieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy,

2. zweryfikowanie opracowanego wzoru wniosku (w tym wymaganych załączników) 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w taki sposób, aby spełniał wymogi 

określone w art. 8 ust. 1-2a ustawy u.c.p.g. i umieszczenie go na stronie internetowej 

Urzędu Gminy

3. zweryfikowanie opracowanego wzoru wniosku (w tym wymaganych załączników) 

o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 
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zwierzętami w taki sposób, aby spełniał wymogi określone w art. 8 ust. 1-1b ustawy 

u.c.p.g. i umieszczenie go na stronie internetowej Urzędu Gminy

4. określanie w wydanych zezwoleniach innych wymagań szczególnych wynikających 

z odrębnych przepisów, w tym wymagań dotyczących standardu sanitarnego wykonywania 

usług, ochrony środowiska i obowiązku prowadzenia odpowiedniej dokumentacji 

działalności objętej zezwoleniem

5. określanie w wydanych zezwoleniach terminu ważności zezwolenia w taki sposób, aby 

możliwe ustalenie dnia, w którym decyzja przestanie obowiązywać,

6. każdorazowe zamieszczanie na wydanych zezwoleniach – po adnotacji określającej 

wysokość uiszczonej opłaty, w przypadku gdy dokonano zapłaty opłaty skarbowej - 

podpisu osoby jej dokonującej, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego.

Równocześnie, mając na uwadze pismo Pana Wójta znak: OŚ.R623.01.2019 z dnia 

14 sierpnia 2019 r.  w którym zawiadomiono, że:

1. zmiany w zakresie przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków zostaną 

wprowadzone do treści Regulaminu Organizacyjnego w miesiącu wrześniu 2019,

2. w rejestrze działalności regulowanej kody odpadów uzupełnione będą o nazwy rodzajów 

odpadów, zgodnie z obowiązującym Rozporządzeniem Ministra Środowiska,

3. w wydawanych zaświadczeniach podawana będzie prawidłowa podstawa prawna to jest 

przepisy ustawy ucipg,

4. w decyzjach administracyjnych nie będą nakładane obowiązki wykraczające poza obowiązujący 

art. 9 ust. 1-lb ustawy ucipg

informuję, iż w ww. zakresach odstępuję od formułowania zaleceń pokontrolnych.

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

o podjęcie działań mających na celu usunięcie stwierdzonych uchybień i nieprawidłowości, a także 

o przekazanie do dnia 27 września 2019 roku - 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.
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