
WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 11-10-2019

Znak: PNK.III.431.32.2019

 
Pan
Andrzej Gąsior
Burmistrz
Miasta i Gminy Nowa Słupia

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową w Urzędzie Miasta i Gminy Nowa Słupia, ul. Rynek 15, 26-006 Nowa 

Słupia w  dniu 27 sierpnia 2019 roku przeprowadziły: Katarzyna Rabajczyk– inspektor wojewódzki 

Oddziału Kontroli w Wydziale Prawnym, Nadzoru i Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik zespołu kontrolnego) oraz Edyta Adamczyk -  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 599/2019 i 600/2019 z dnia 21 sierpnia 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 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. 258 § 1 pkt 5 ustawy z dnia 14 

czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego3, 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
2 t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1464.
3 Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 ze zm., zwany dalej k.p.a.
4 Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm.
5 t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1454 ze zm., zwana dalej ustawą u.c.p.g.



Zakres kontroli: 

1. przyjmowanie, rozpatrywanie i załatwianie skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Nowa Słupia,

2. prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia rejestru działalności regulowanej 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości6, 

3. stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia 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: 1.01.2018 – 13.08.2019 r.

Ocena działalności jednostki7:

Wykonywanie zadań przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia w zakresie:

1. przyjmowania, rozpatrywania i załatwianie skarg i wniosków - oceniam pozytywnie 

z nieprawidłowościami,

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:

Organizacja przyjmowania oraz sposób i terminowość załatwiania przez Burmistrza Miasta i 

Gminy Nowa Słupia skarg i wniosków

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.



Tryb przyjmowania, rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków regulują przepisy 

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 wniosków8.

W kontrolowanym organie spełniono wymóg określony w § 3 ust. 1 rozporządzenia, 

zgodnie z którym „Przyjmowanie i koordynowanie rozpatrywania skarg i wniosków powierza się 

wyodrębnionej komórce organizacyjnej lub imiennie wyznaczonym pracownikom.” 

Zgodnie z § 21 pkt 8 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi9 

organizacja załatwiania skarg i wniosków należy do zadań Sekretarza.

Prowadzenie i rejestru i dokumentacji skarg i wniosków oraz nadzorowania i koordynowanie ich 

załatwienia należy do zadań Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych - § 25 pkt 2 ppk 8 

Regulaminu.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków oraz zamieszczanie wymaganych 

informacji (art. 253 Kodeksu postępowania administracyjnego).

Przepis art. 253 w § 1-4 k.p.a. stanowi, że organy samorządu terytorialnego obowiązane 

są przyjmować obywateli w sprawach skarg i wniosków w ustalonych przez siebie dniach 

i godzinach. Kierownicy organów lub wyznaczeni przez nich zastępcy obowiązani są przyjmować 

obywateli w sprawach skarg i wniosków co najmniej raz w tygodniu. 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, zaś informacja o dniach i godzinach przyjęć 

powinna być wywieszona na widocznym miejscu w siedzibie danej jednostki organizacyjnej.

Ustalono, że w kontrolowanej jednostce znajduje się informacja dotycząca przyjmowania 

interesantów w sprawach skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy, w środy  

w godzinach od 7.30 do 17.30., zgodnie z art. 253 § 1,2 i 4 k.p.a.

Godziny pracy Urzędu wyznaczono w pn., wt., czw., pt. od 7.30. do 15.00 oraz w śr. od 7.30 do 

17.30. Można zatem uznać, że spełniony został również wymóg art. 253 § 3 k.p.a i terminy 

przyjmowania interesantów w sprawach skarg i wniosków zostały dostosowane do potrzeb ludności 

- raz w tygodniu odbywają się poza standardowymi, przyjętymi w pozostałych dniach godzinami 

pracy.

8 Dz. U. Nr 5, poz. 46
9 Zarządzenie Nr 51/2019 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie nadania 
regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Nowej Słupi – zwane dalej Regulaminem



Rejestr skarg i wniosków 

W kontrolowanej jednostce, prowadzony jest Centralny Rejestr Skarg i Wniosków wspólny 

dla skarg i wniosków kierowanych do Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia oraz do Rady 

Miejskiej w Nowej Słupi. Mając na uwadze, że Burmistrz Miasta i Gminy i Rada Gminy to odrębne 

organy samorządu terytorialnego10, każdy z organów gminy powinien prowadzić swój rejestr 

wpływających skarg i wniosków. Powyższe stanowi uchybienie.

Centralny Rejestr Skarg i Wniosków  zawiera dane pozwalające na określenie daty wpływu skargi 

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

Uchybienie stanowi przechowywanie w teczce aktowej oznaczonej symbolem ROSS.1510, oraz 

ujęcie w centralnym rejestrze skarg i wniosków pism, które nie są skargami w rozumieniu 

przepisów Działu VIII k.p.a 11.

Ponadto jak wynika z notatki służbowej zamieszczonej w dokumentacji skargowej pracownik 

odpowiedzialny za prowadzenie rejestru nadał omyłkowo kolejny nr sprawy na odpowiedzi  na 

skargę tj. ROSS.1510.3.2018 zamiast ROSS.1510.2.2018, co spowodowało niezgodność numeracji 

pomiędzy rejestrem a teczkami aktowymi i przechowywanymi w nich odpowiedziami na skargi 

załatwione w 2018 r. Powyższe stanowi uchybienie.

  W okresie objętym kontrolą w Centralnym Rejestrze Skarg i Wniosków zaewidencjonowano  

2 skargi, którymi zajmował się Burmistrz Miasta i Gminy. 

Nie odnotowano wpływu do Burmistrza Miasta i Gminy żadnego wniosku, o którym mowa w art. 

241 k.p.a.

Skargi rozpatrzone i załatwione przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia

Kontroli poddano obie skargi rozpatrzone przez Burmistrza bezpośrednio, które uznane zostały 

za bezzasadne. 

W przypadku skargi nr 1/2018 stwierdzono następujące nieprawidłowości:

- naruszenie terminu odpowiedzi na skargę określonego w art. 237 § 1 k.p.a., zgodnie z którym 

organ właściwy do załatwienia skargi powinien załatwić skargę bez zbędnej zwłoki, nie później 

jednak niż w ciągu miesiąca.

- brak wskazania pouczenia o treści art. 239 k.p.a. w odpowiedzi na skargę uznającej skargę za 

bezzasadną.  Zgodnie z art. 238 § 1 zdanie drugie k.p.a zawiadomienie o odmownym załatwieniu 

skargi powinno zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne oraz pouczenie o treści art. 239. 

W dokumentacji znajdują się potwierdzenia doręczenia odpowiedzi skarżącym. 

10 art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 ze zm.)
11 Pisma nr 8,9/2018 – wyjaśnienia Burmistrza dotyczące prowadzonego postępowania przez inny organ



I. Prowadzenie przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia rejestru działalności 
regulowanej, o którym mowa w art. 9b ustawy u.c.p.g.

Zgodnie z § 25 pkt 5 ppkt a  Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Nowej 

Słupi prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości należy do zadań Referatu Gospodarki Komunalnej i ochrony 

Środowiska.

Zgodnie z art. 9b ust. 3 ustawy u.c.p.g. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia 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. Rejestr udostępniany jest w 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. W trakcie kontroli 

stwierdzono, że prowadzony rejestr, oprócz ww. danych, zawiera dodatkowo 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 

gospodarczej12, 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.

Kontrolujący dokonali sprawdzenia opracowanego przez organ wzoru wniosku o wpis do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości. W przedmiotowym zakresie stwierdzono następujące uchybienia:     

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

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..

 określając we wzorze, jakie załączniki należy dołączyć do wniosku, zawarto zapis                         

„1. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50,00 zł (opłata nie dotyczy 

przedsiębiorców, który na dzień 01 stycznia 2012 r. posiadają zezwolenie na odbieranie 

odpadów komunalnych).” Treść wskazana w nawiasie nie ma zastosowania w 

obowiązującym stanie prawnym. Przedsiębiorcy, którzy w dniu 1 stycznia 2012 r. 

12 Dz. U. poz. 650



prowadzili działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych na podstawie 

udzielonego zezwolenia, byli zwolnieni z wnoszenia opłaty skarbowej za wpis do rejestru 

działalności regulowanej, pod warunkiem wystąpienia z wnioskiem do 31 grudnia 2012 r.

Dla każdego przedsiębiorcy wpisanego do rejestru prowadzono akta rejestrowe, zgodnie 

z wymogiem art. 43 ust. 5  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców13.

W okresie objętym kontrolą w rejestrze działalności regulowanej w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na podstawie wniosków przedsiębiorców 

dokonano: 2 zmian o wpis oraz 2 wykreśleń z rejestru. W ww. okresie nie wydawano decyzji                       

o odmowie dokonania wpisu do rejestru. 

Wnioski o zmianę wpisu do działalności regulowanej  dotyczyły: zmiany adresu siedziby 

przedsiębiorcy oraz zmiany w zarządzie i zmiany adresu siedziby spółki.

Zmian wpisów do rejestru dokonano  w terminie 7 dni od dnia wpływu wniosku, zgodnie z art. 9ca 

ustawy u.c.p.g. Na potwierdzenie wpisu do rejestru wydano stosowne zaświadczenie, zgodnie                

z art. 9b ust. 5 ustawy u.c.p.g.

 W przedmiotowym zakresie odnotowano następujące:

I. nieprawidłowości:

 w zaświadczeniu o dokonaniu zmiany wpisu do rejestru działalności regulowanej14                        

w podstawie prawnej organ powołał się na art. 65 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.                        

o swobodzie działalności gospodarczej, zgodnie z którym organ prowadzący rejestr 

działalności regulowanej wydaje z urzędu 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 poddanych badaniu zaświadczeniach o dokonaniu zmiany wpisu do rejestru działalności 

regulowanej brak było adnotacji, potwierdzonej podpisem osoby jej dokonującej,                               

z podaniem imienia i nazwiska i stanowiska służbowego, określającej podstawę prawną 

niepobrania opłaty skarbowej, czym naruszono wymogi określone w § 4 ust. 1 pkt 3a) 

13 Dz. U. z 2018 r. poz. 646 ze zm., zwana dalej ustawą p.p.
14 Zaświadczenie z dnia 28.05.2018 



rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty 

skarbowej15. 

II. uchybienie

 do wniosków o dokonanie zmiany wpisu przedsiębiorcy nie dołączyli oświadczenia                          

o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 

Pomimo występującego braku formalnego organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w 

art. 64 § 2 k.p.a.,  

           Ponadto stwierdzono, że wszystkie zaświadczenia zostały doręczone przedsiębiorcom 

za pokwitowaniem, zgodnie z art. 39 k.p.a. 

Kontroli poddano procedurę dokonania wykreśleń wpisów stwierdzając, że na ich 

potwierdzenie organ wydał 2 decyzje o wykreśleniu wpisu z rejestru działalności regulowanej (na 

podstawie złożonych przez przedsiębiorców wniosków).

Podkreślić należy, że ani art. 73 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej (który stracił moc 

30.04.2018 r.) stanowiący, że „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”, ani aktualnie obowiązujący art. 9cb ustawy u.c.p.g. w brzmieniu „Wójt, burmistrz 

lub prezydent miasta wykreśla przedsiębiorcę z rejestru na jego wniosek, a także po uzyskaniu 

informacji o zgonie przedsiębiorcy lub po uzyskaniu informacji z Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej albo z Krajowego Rejestru Sądowego o wykreśleniu przedsiębiorcy” – 

nie wskazują formy, w jakiej należy dokonać przedmiotowej czynności, jednakże załatwienie 

sprawy przez wydanie decyzji, odnosi się tylko do sytuacji, gdy z mocy przepisów prawa 

materialnego lub innych załatwienie sprawy powinno nastąpić w tej formie prawnej16. Przykładowo 

artykuł 9j ust. 3 ustawy u.c.p.g. wskazuje w jakich przypadkach wykreślenie z rejestru następuje 

w drodze decyzji.

Brak podstawy prawnej do załatwienia sprawy przez wydanie decyzji powoduje, że wykreślenie 

wpisu z rejestru działalności regulowanej w ww. przypadkach powinno nastąpić poprzez czynność 

materialno-techniczną, z jednoczesnym powiadomieniem zainteresowanego.

Burmistrz Miasta i  Gminy Nowa Słupia nie przekazywał do CEIDG informacji o zmianach 

15 Dz. U. z 2007 r. Nr 187, poz. 1330
16 Wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 17 grudnia 1985 r., sygn. akt III S.A. 988/85.



wpisów  oraz wykreśleniach przedsiębiorcy  z rejestru działalności regulowanej. Powyższym 

działaniem naruszono wymogi 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 

Przedsiębiorcy17, zgodnie z którym informacje są przekazywane do CEIDG nie później niż w dniu 

roboczym następującym po dniu uzyskania informacji o rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, 

wraz z podaniem daty uprawomocnienia się rozstrzygnięcia i znaku sprawy18.

Powyższe stanowi nieprawidłowość.

Ustalono, że Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia w kontrolowanym okresie dwukrotnie 

przesłał Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykaz podmiotów wpisanych w danym 

roku do rejestru działalności regulowanej oraz wykreślonych z tego rejestru, zgodnie z art. 9c ust 9 

ustawy u.c.p.g. 

Powyższe informacje zostały przekazane po  terminie określonym w art. 9c ust. 10 ww. ustawy co 

stanowi nieprawidłowość.

                                                                                                                                                         

II. Stosowanie przez Burmistrza Miasta i Gminy nowa Słupia 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

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. 

Jak ustalono w trakcie kontroli Rada Miasta i Gminy Nowa Słupia  podjęła uchwałę nr VII/81/09                  

z dnia 9 grudnia 2009  r. w sprawie wymagań jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych,

17 t.j Dz. U. z 2019 r. poz. 1291
18 Przed 30 kwietnia 2018 r. naruszenie ww. przepisów wynikało z art. 37 ust. 5 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy o 
swobodzie działalności gospodarczej18, zgodnie z którymi informacje o uzyskaniu uprawnień wynikających z 
zezwolenia ,,(...) są przekazywane do CEIDG niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po 
uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty 
uprawomocnienia i znaku sprawy (...)".



Równocześnie odnotowano, że Rada nie podjęła uchwały określającej wymagania, 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. Do podjęcia 

takiej uchwały radę gminy obliguje art. 7 ust. 3 w związku z ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy u.c.p.g. Brak 

przyjęcia przedmiotowej uchwały przez Radę Gminy stanowi nieprawidłowość.

Zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy u.c.p.g., wójt, burmistrz lub prezydent miasta udostępnia 

w formie elektronicznej na stronach internetowych urzędu gminy lub miasta wzór wniosku 

o udzielenie zezwolenia. Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia nie udostępnił w formie 

elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na 

prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej na świadczeniu usług w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz wzoru wniosku  

na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

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

co stanowi nieprawidłowość.

Kontrola wykazała, że Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia prowadzi w formie elektronicznej 

ewidencję udzielonych i cofniętych zezwoleń, o której mowa w art. 7 ust. 6b u.c.p.g. 

W okresie objętym kontrolą Burmistrz Miasta i Gminy Nowa Słupia wydał 1 zezwolenie na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. Nie wydano zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed 

bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk 

i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części oraz decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia lub 

cofających zezwolenie na prowadzenie działalności w powyższych zakresach.

Kontroli poddano wniosek z dnia 7 stycznia 2019 r. złożony przez przedsiębiorcę  na 

prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych. Wniosek nie zawierał elementów określonych w art. 8 ust. 1 u.c.p.g. 

W związku z powyższym,  w dniu 14 stycznia 2019 r. Burmistrz Miasta  Gminy Nowa Słupia na 

podst. art. 8a ust 1 pkt 1u.c.p.g wystąpił do przedsiębiorcy o uzupełnienie wniosku, wskazując 

dokumenty, które należy dostarczyć w terminie 14 dni od otrzymania wezwania19. 

Uzupełnienie wniosku wpłynęło do Urzędu w dniu 16 stycznia 2019 r.

Jak ustalono w trakcie kontroli:

19 Pismo znak: RGKOŚ.7033.1.2019 z dnia 14.01.2019 r.



 decyzji udzielono na czas oznaczony – nie dłuższy niż 10 lat  - zgodnie z wymogiem art. 9 ust. 

1b ustawy u.c.p.g. 

 decyzja została wydana z zachowaniem terminów określonych w art. 35 § 3 k.p.a.

 decyzja została doręczona przedsiębiorcy za pokwitowaniem, zgodnie z art. 39 k.p.a.

 decyzja zawierała uzasadnienie faktyczne i prawne 

Ponadto, stwierdzono uiszczenie  przez wnioskodawców opłat skarbowych, zgodnie z terminem 

określonym w art. 6 ust. 1 pkt 3  oraz w wysokościach określonych w części III poz. 42 ustawy o 

opłacie skarbowej20.

W wyniku kontroli procedury wydania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych stwierdzono 

nieprawidłowość:

 nieprzekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej  

informacji o  udzielonym zezwoleniu. Powyższym działaniem naruszono wymogi art. 44 

ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy

uchybienie:

 wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie niekompletnego wniosku 

lub dołączonych dokumentów, tj. brak od przedsiębiorcy informacji o technologiach 

stosowanych lub przewidzianych do stosowania przy świadczeniu usług w zakresie 

działalności objętej wnioskiem (art. 8 ust. 1 pkt 4 u.c.p.g).

Pomimo występującego braku formalnego organ zezwalający nie wystąpił o ponowne uzupełnienie 

wniosku.

Dokonano wpisu do książki kontroli pod pozycją Nr 17/2019.

Przedstawiając powyższe ustalenia oraz stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia wnoszę o:

I. w zakresie rozpatrywania i załatwiania skarg i wniosków przez Burmistrza Miasta i Gminy 

Nowa Słupia:

1. założenie oddzielnego rejestru dla skarg i wniosków wpływających do Burmistrza Miasta                     

i Gminy Nowa Słupia,

2. przechowywanie w teczce aktowej tylko i wyłącznie dokumentów stanowiących skargi w 

rozumieniu przepisów Działu VIII k.p.a,

20 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz.1440 z późn. zm.).



3. wzmocnienie nadzoru nad prowadzoną dokumentacją skargową,

4. przestrzeganie ustawowych terminów na udzielenie odpowiedzi na skargi,

5. wzmocnienie nadzoru nad formalną poprawnością przygotowywanych zawiadomień 

o sposobie załatwienia skarg (art. 238 k.p.a.) poprzez stosowanie pouczenia o treści art. 239 

§ 1 k.p.a. w każdym przypadku uznania skargi za bezzasadną.

II. w zakresie prowadzenia przez Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Słupia rejestru działalności 

regulowanej:

1. weryfikację wzoru wniosku o wpis do rejestru działalności gospodarczej tak, aby 

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

2. wskazywanie właściwej podstawy prawnej wydawanych zaświadczeń o zmianie wpisu 

do rejestru działalności gospodarczej,

3. wskazywanie w wydanych zaświadczeniach o zmianie wpisu do rejestru działalności 

gospodarczej stosownie - albo adnotacji potwierdzonej podpisem osoby jej dokonującej,       

z podaniem imienia i nazwiska i stanowiska służbowego, określającej podstawę prawną 

niepobrania opłaty skarbowej, albo adnotacji, potwierdzonej podpisem osoby dokonującej 

adnotacji, z podaniem imienia, nazwiska i stanowiska służbowego, określającej wysokość 

uiszczonej opłaty - w przypadku gdy dokonano zapłaty opłaty skarbowej,

4. weryfikowanie kompletności wniosków o zmianę wpisu do rejestru działalności 

regulowanej oraz wymaganych załączników pod kątem spełniania wymogów 

określonych w art. 9c ust. 3-5 ustawy u.c.p.g., a w przypadku stwierdzenia braków 

formalnych wzywanie wnioskodawców do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 k.p.a.,

5. przekazywanie do CEIDG informacji o wpisach oraz wykreśleniach przedsiębiorcy  

z rejestru działalności regulowanej,

6. przesyłanie Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego wykazu podmiotów wpisanych 

do rejestru działalności regulowanej oraz wykreślonych z tego rejestru w terminach 

określonych w ustawie.

Ponadto, zwracam uwagę na zasadność dokonywania wykreśleń przedsiębiorców z rejestru 

działalności regulowanej – gdy istnieje podstawa prawna – w drodze decyzji, w pozostałych 

przypadkach w drodze czynności materialno-technicznej z jednoczesnym powiadomieniem 

zainteresowanego.

 



III. w zakresie 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:

1. podjęcie  przez Radę Miasta i Gminy Nowa Słupia  uchwał/y 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,

2. opracowanie wzorów wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w 

zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz o 

udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a  także grzebowisk i 

spalarni zwłok zwierzęcych i ich części i zamieszczenie ich na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy, zgodnie z treścią art. 8 ust. 5 ustawy  u.c.p.g.

3. przekazywanie do CEIDG informacji o udzielonych zezwoleniach,

4. weryfikowanie kompletności wniosków o wydanie zezwolenia oraz wymaganych 

załączników pod kątem spełniania wymogów określonych w art. 8 ust. 1 ustawy u.c.p.g., a 

w przypadku stwierdzenia braków formalnych wzywanie wnioskodawców do ich usunięcia.

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

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

o przekazanie do dnia 10 listopada 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.

Podpis
Agata Katarzyna Wojtyszek
Wojewoda Świętokrzyski
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