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WOJEWODA  ŚWIĘTOKRZYSKI
Kielce, dnia 09-12-2021

Znak: PNK.III.431.50.2021

 
Pan
Jacek Lato
Wójt Gminy Nagłowice

Wystąpienie pokontrolne

Kontrolę problemową Wójta Gminy Nagłowice, w siedzibie Świętokrzyskiego Urzędu 

Wojewódzkiego, w  dniu 18 października 2021 r., na podstawie przesłanych dokumentów, 

przeprowadziły: Katarzyna Frąszczak - inspektor wojewódzki Oddziału Kontroli w  Wydziale 

Prawnym, Nadzoru i  Kontroli Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach (kierownik 

zespołu kontrolnego) oraz Magdalena Ściwiarska - 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 640/2021 i 641/2021 z dnia 15 października 2021 r. wydanych przez Zastępcę 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. 44 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo 

przedsiębiorców3 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 gminach4.

1 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 224
2 t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 1464 
3 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162
4 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 888 ze zm., zwana dalej ustawą u.c.p.g.
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Zakres kontroli: 

1. prowadzenie przez Wójta Gminy Nagłowice rejestru działalności regulowanej w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości5, 

2. stosowanie przez Wójta Gminy Nagłowice 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.  rejestr działalności regulowanej: 1.01.2019 – 24.09.2021 r.

2.  udzielanie zezwoleń: 1.01.2019 – 24.09.2021 r.

Ocena działalności jednostki6:

Wykonywanie zadań przez Wójta Gminy Nagłowice w zakresie:

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

2. 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. Prowadzenie przez Wójta Gminy Nagłowice rejestru działalności regulowanej

Zgodnie z § 20 4) c) Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Nagłowice7, dalej zwany 

Regulaminem Organizacyjnym, rejestr działalności regulowanej prowadzi Wydział Gospodarki 

Komunalnej.

5 Zwany dalej rejestrem działalności regulowanej
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.
7 Zarządzenie Nr 91/2016 Wójta Gminy Nagłowice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie nadania Urzędowi Gminy w 
Nagłowicach Regulaminu Organizacyjnego, zwany dalej Regulamin Organizacyjny
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W okresie objętym kontrolą Wójt Gminy Nagłowice dokonał w rejestrze działalności 

regulowanej dwóch wpisów8, dwóch zmian9 oraz wykreślił - na wniosek przedsiębiorców - trzy 

wpisy10. 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.

Wójt Gminy Nagłowice, 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 odpowiedzialnego za jego prowadzenie (rejestr udostępniany jest także na stronie 

Biuletynu 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. Przedstawiony do kontroli rejestr ponadto 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 

gospodarczej11, która weszła w życie 30 kwietnia 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. Jednocześnie zauważono, że publikowany 

na stronie BIP rejestr nie jest aktualny, ponieważ nie uwzględnia wpisów oraz wykreśleń z 2021 r. 

W ocenie kontrolujących dokument ten należałoby aktualizować na bieżąco - zgodnie ze zmianami 

następującymi w rejestrze działalności regulowanej prowadzonym dla gminy.

Zgodnie z pismem Wójta Gminy Nagłowice z dnia 13 października 2021 r.12 kontrolowany 

organ nie przekazał do CEIDG informacji dotyczących wpisu do rejestru działalności regulowanej 

oraz zmian i wykreślenia z rejestru, czym naruszył 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 Przedsiębiorcy13. Powyższe stanowi nieprawidłowość (akta kontroli nr: 4a).

Ustalono, że Wójt Gminy Nagłowice przesłał Marszałkowi Województwa Świętokrzyskiego 

rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości w dniach 11 lutego 2019 r., 14 lutego 2020 r. oraz 2 lutego 2021 r. Zgodnie z art. 9c 

8 1. wpływ 22.07.2020, wpis- 27.07.2020; 2. Wpływ 23.07.2021, wpis- 1.03.2021
9 1. wpływ 14.02.2019, zmiana adresu 14.02.2019; 2. Wpływ 19.05.2020, zmiana (rozszerzenie działalności) 
19.05.2020
10 1. wpływ- 7.07.2020, wykreślenie- 13.07.2020; 2. wpływ- 24.03.2021, wykreślenie- 26.03.2021; 3. wpływ- 
15.09.2021, wykreślenie- 16.09.2021
11 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 162, dalej zwana Prawo przedsiębiorców
12 Pismo przewodnie znak: NK.6232.50.2021, nadesłane w dniu 13 października 2021 przez Wójta Gminy Nagłowice 
wraz z załącznikami w postaci dokumentów do kontroli, akta kontroli nr 4a
13 t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 2296, zw. dalej ustawa c.e.i.d.g. 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
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtg4ytemjugm4teltwmvzc4mjxg4ytg
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ust. 10 ustawy u.c.p.g.: Wykaz, o którym mowa w ust. 9, jest przekazywany do końca stycznia 

następnego roku po okresie objętym wykazem. Zgodnie z przytoczonym przepisem, 

w kontrolowanym okresie każdorazowo rejestr był wysłany po terminie, co stanowi 

nieprawidłowość (akta kontroli nr: 4j). 

Zgodnie z pismem Wójta Gminy Nagłowice z dnia 13 października 2021 r. przedsiębiorcy 

składają wnioski o dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej zgodnie z art.  9c ustawy 

u.c.p.g. Z pisma wynika ponadto, że w Urzędzie nie opracowano żadnego wzoru wniosku o wpis do 

rejestru działalności regulowanej. W związku z powyższym nie zbadano jego zawartości. 

Kontroli poddano procedurę dokonania wpisu do rejestru działalności regulowanej, zmiany 

wpisu oraz wykreśleń stwierdzając, że:

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

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

2. wpisy do rejestru oraz zmiany wpisu zostały dokonane z zachowaniem 7–dniowego terminu, 

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

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

4. za dokonanie wpisów oraz zmiany wpisu (w przypadku rozszerzenia zakresu działalności- 

wniosek z dnia 19 maja 2020 r.) pobrano stosowne opłaty skarbowe w wysokości określonej 

w części I poz. 36 pkt 9a oraz poz. 37 pkt 1 załącznika do ustawy o opłacie skarbowej14,

5. na wydanych zaświadczeniach o wpisach, za które pobrano opłatę skarbową, 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 

skarbowej15,

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

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

nastąpiło w formie pisma informującego,

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

doręczenia przedsiębiorcy zaświadczenia potwierdzającego dokonanie wpisu / zmiany wpisu 

oraz pisma potwierdzającego dokonanie wykreślenia z rejestru działalności regulowanej.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące:

1) nieprawidłowość (akta kontroli nr: 4c,4d,4h).:

14 t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1923,
15 Dz.U. Nr 187, poz. 1330
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 w zaświadczeniu potwierdzającym dokonanie wpisu z dnia 27 lipca 2020 r. oraz 

w zaświadczeniu potwierdzającym zmianę wpisu z dnia 2 czerwca 2020 r. organ 

w podstawie prawnej 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 zaświadczenie o dokonaniu wpisu do rejestru. 

W zaświadczeniu potwierdzającym dokonanie wpisu z dnia 1 marca 2021 w podstawie 

prawnej przywołano ponadto art. 64 i art. 74 powyższej ustawy. 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.,

2) uchybienia (akta kontroli nr: 4c i 4d).:

 odnotowanie w wydanych zaświadczeniach z dnia 27 lipca 2020 r. oraz 1 marca 2021 r., 

potwierdzających wpis do rejestru działalności regulowanej, numeru identyfikacyjnego 

REGON przedsiębiorcy w sytuacji, gdy wniosek o wpis do rejestru od 30 kwietnia 2018 r. 

(art. 9c ust. 3 ustawy u.c.p.g) nie wymaga podawania numeru identyfikacyjnego REGON, 

tym bardziej że wniosek złożony w dniu 23 lutego 2021 r. nie zawierał REGON-u, 

 przytoczenie w pouczeniu zaświadczeń o wpisie do rejestru działalności regulowanej z dnia 

27 lipca 2020 r.  oraz z dnia 1 marca 2021 r., a także w zaświadczeniu o zmianie wpisu 

z dnia 2 czerwca 2020 r.  art. 66 ust. 5 ustawy z dnia 2 lipca 2014 r. o swobodzie 

działalności gospodarczej, która utraciła moc z dniem 30 kwietnia 2018 r.

Ponadto kontrolujący zauważyli, że w przypadku zaświadczeń o zmianie wpisu do rejestru 

działalności regulowanej wysyłka nastąpiła w znacznym odstępie czasu od momentu dokonania 

zmiany. W przypadku pierwszego z kontrolowanych wniosków zmiany dokonano 14 lutego 

2019 r., a zaświadczenie wysłano 29 maja 2019 r. W drugim przypadku zaświadczenie wysłano 

3 czerwca 2020 r., a zmiany dokonano 19 maja 2020 r. Z uwagi na charakter informacyjny 

i potwierdzający, w ocenie kontrolujących, powyższe informacje należałoby przekazywać 

niezwłocznie po dokonaniu zmiany.

II. Stosowanie przez Wójta Gminy Nagłowice 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
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Zgodnie z wyjaśnieniami Wójta Gminy Nagłowice z dnia 21 października 2021 r.16 

w Regulaminie Organizacyjnym nie wyznaczono, kto zajmuje się postępowaniami 

administracyjnymi 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.

 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 Nagłowice wypełniła dyspozycję art. 7 ust. 3 ustawy u.c.p.g. podejmując uchwałę 

Nr LIV/356/2014 z dnia 21 listopada 2014 r. 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 oraz uchwałę Nr XLV/265/2018 z dnia 28 

marca 2018 r. w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się 

o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami. Zgodnie z powyższym oraz na podstawie nadesłanej do kontroli dokumentacji, a także 

z uwagi na fakt, że uchwała z 2018 r. nie uchyla uchwały z 2014 r. zauważono, że w obiegu 

prawnym pozostają 2 uchwały regulujące tożsamą materią. Powyższy dualizm legislacyjny jest 

niedopuszczalny i wymaga uchylenia uchwały z 2014 r. w odpowiednim zakresie. Podkreślenia 

wymaga fakt, że do kontroli nadesłano uchwałę z dnia 9 kwietnia 2013 r. (nr XXX/184/2013), która 

również regulowała powyższe kwestie, ale została uchylona przywołaną uchwałą z 2014 r. (akta 

kontroli nr 7a)

Podjęto również uchwałę wynikającą z art. 7 ust. 3a ustawy u.c.p.g. NR XXX/194/2013 z dnia 

20 marca 2013 r. 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 Nagłowice.

Do kontroli nadesłano 1 wzór wniosku – wniosek o wydanie zezwolenia na opróżnienie 

zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych. Zawierał on dane wymagane 

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

opracowany w kontrolowanej jednostce wzór wniosku odnotowano, że oprócz informacji 

16 Pismo przewodnie znak: NK.6232.50.2021 z dnia 21 października 2021 r. – pisemne wyjaśnienia Wójta Gminy 
Nagłowice, akta kontroli nr 13a
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i dokumentów określonych art. 8 ust. 1-2a ustawy u.c.p.g. wskazuje on na konieczność ujawnienia 

lub przedłożenia dodatkowych dokumentów niewymaganych przepisami ustawy tj.: 

1. numer telefonu lub telefaksu,

2.  numer REGON,

3. kserokopia aktualnego wypisu z ewidencji prowadzonej działalności gospodarczej lub 

aktualnego odpisu z KRS – (wydane nie później niż 6 miesiące przed złożeniem wniosku), 

itp.,

4.  kserokopia dokumentu potwierdzającego tytuł prawny do nieruchomości, na której znajduje 

się baza transportowa i zaplecze techniczno - biurowe, 

5. kserokopie dokumentów potwierdzających posiadanie specjalistycznych środków transportu 

do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

Powyższe stanowi uchybienie (akta kontroli nr: 11a).  Ponadto stwierdzono, że w podstawie 

prawnej wniosku wpisano nieaktualny publikator ustawy u.c.p.g. tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, co 

również należy uznać za uchybienie (akta kontroli nr: 11a).

Ustawodawca w art. 8 ust. 1 ustawy u.c.p.g. określił wymagania formalne wniosku o udzielenie 

zezwolenia, a w art. 8 ust. 1a i 2a niniejszej ustawy ustanowił katalog załączników, które 

przedsiębiorca jest zobowiązany dołączyć. W związku z powyższym, organ sporządzając wzór 

wniosku o udzielenie zezwolenia nie może określać w nim wymagań nieprzewidzianych przez 

ustawę u.c.p.g.17 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 (…)”.

Zgodnie z pismem Wójta Gminy Nagłowice z dnia 13 października 2021 r. nie opracowano 

wzoru wniosku 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. Ponadto z wyjaśnień Wójta Gminy Nagłowice z dnia 21 

października 2021 r. wynika, że: w Urzędzie Gminy obowiązuje ogólnie dostępny wniosek zgodny 

z aktualnymi przepisami dotyczącymi ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia 

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

„Ogólnie dostępny wniosek” nie został załączony w dokumentacji przedstawionej do kontroli, 

dlatego nie zbadano jego zawartości. 

17 Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gliwicach z dnia 22 kwietnia 2013 r., sygn. akt II SA/Gl 1536/12
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W ślad za art. 8 ust. 5 ustawy u.c.p.g., na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Gminy należy udostępnić wzory wniosków o udzielenie zezwoleń na prowadzenie przez 

przedsiębiorców działalności, o których mowa w art. 7 ust. 1 pkt. 2 i 3. Na podstawie nadesłanej 

do kontroli dokumentacji – pismo Wójta Gminy Nagłowice z dnia 13 października 2021 r. oraz 

analizy strony BIP Urzędu, kontrolujący ustalili, że do dnia kontroli nie opublikowano żadnego 

z powyżej wskazanych wniosków, co stanowi nieprawidłowość (akta kontroli nr: 4a).

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. Do kontroli okazano dokument 

o nazwie „Firmy posiadające zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Nagłowice”. 

Kontrolujący ustalili, że powyższy dokument znajduje się również na stronie BIP Urzędu18. Należy 

podkreślić, że przedstawiona ewidencja została zaktualizowana na stronie internetowej w dniu 15 

października 2021 r., po wysłaniu do Urzędu zawiadomienia o planowanej kontroli. Nie zawiera 

jednak informacji o zezwoleniach udzielonych na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy u.c.p.g. 

Powyższe stanowi uchybienie (akta kontroli nr: 11a).

Jak wynika z pisma z dnia 13 października 2021 r. organ nie spełnił wymogów art. 44 ust. 3 

w związku z ust. 1 pkt 3 ustawy c.e.i.d.g., zgodnie z którym informacje o uzyskaniu i wygaśnięciu 

uprawnień wynikających z zezwolenia 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 sprawy. Nieprzekazanie 

powyższych informacji do CEIDG stanowi nieprawidłowość (akta kontroli nr: 4a).

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

zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych z dnia 30 lipca 2020 r. (data wpływu ta sama) oraz 1 w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami z dnia 19 grudnia 2018 r. (data wpływu 20 grudnia 2018 

r.) Wójt Gminy Nagłowice udzielił zezwoleń zgodnie z przedmiotowymi wnioskami. 

Wójt Gminy Nagłowice w kontrolowanym okresie nie wydawał decyzji stwierdzających 

wygaśnięcie lub cofających zezwolenie oraz decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia 

na prowadzenie działalności w powyższych zakresach. Ponadto, nie udzielał zezwoleń, nie 

wydawał decyzji stwierdzających wygaśnięcie lub cofających zezwolenie oraz decyzji 

odmawiających udzielenia zezwolenia w zakresie prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części.

18 http://www.bip.naglowice.pl/strona-171-firmy_posiadajace_zezwolenie_na.html
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Badaniu poddano decyzję (zezwolenie) na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych nr 6/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. 

oraz decyzję (zezwolenie) na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi 

zwierzętami nr 1/2019 z dnia 7 stycznia 2019 r. Zezwolenia zostały wydane zgodnie z właściwością 

rzeczową i miejscową, na podstawie wniosków złożonych przez przedsiębiorców (wraz 

z załącznikami), na okres 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.19 W dokumentacji 

znajdowało się potwierdzenie odbioru decyzji przez przedsiębiorców.

W wyniku kontroli procedury wydania przedmiotowego zezwolenia stwierdzono następujące: 

a) nieprawidłowości (akta kontroli nr: 4i, 4k, 11b).: 

1) w przypadku zezwolenia nr 6/2020 z dnia 6 sierpnia 2020 r. brak pouczenia o prawie 

do zrzeczenia się odwołania i skutkach zrzeczenia się odwołania, zgodnie z art. 107 pkt 7 

k.p.a.

2) w przypadku decyzji nr 1/2019 zezwolenie nie określa niezbędnych zabiegów z zakresu 

ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymaganych po zakończeniu działalności objętej 

zezwoleniem (art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy u.c.p.g.),

3) w przypadku decyzji nr 1/2019 zezwolenie nie określa terminu podjęcia działalności (art. 9 

ust. 1 pkt 3 ustawy u.c.p.g.),

b) uchybienia (akta kontroli nr: 4i, 4k, 11b).: 

1) umieszczenie w decyzji nr 6/2020 zapisów 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,

2) brak adnotacji o opłacie skarbowej na obu zezwoleniach, co jest sprzeczne z art. § 4 ust. 1 

pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty 

opłaty skarbowej,

3) zgodnie z art. 9 ust. 1aa ustawy u.c.p.g. „Zezwolenie na opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych powinno określać również stacje 

zlewne”. W decyzji nr 6/2020 zapisano: Po opróżnieniu zbiornika z terenu Gminy 

Nagłowice nieczystości ciekłe należy wywieźć bezpośrednio do: Punktu Zlewnego z którym 

jest zawarta Umowa. Powyższy zapis jest zbyt ogólny,

19 Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 735), zwana 
dalej k.p.a.
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4) w przypadku decyzji nr 6/2020 nie uwzględniono sugerowanego we wniosku przedsiębiorcy 

terminu podjęcia działalności (20 sierpnia 2020 r.). W decyzji- zezwoleniu wyznaczono 

termin podjęcia działalności na dzień 6 sierpnia 2020 r.,

5) w decyzji nr 6/2020 okres, na który wydaje się zezwolenie wyznaczono na 10 lat, licząc 

od dnia doręczenia decyzji. Na podstawie art. 9 ust. 1b ustawy u.c.p.g.: Zezwolenie wydaje 

się na czas oznaczony, nie dłuższy niż 10 lat. Zgodnie ze stanowiskiem Naczelnego Sądu 

Administracyjnego oznaczenie początku biegu jako dzień doręczenia stoi w sprzeczności 

z zasadą pewności i trwałości obrotu prawnego, ponieważ: „określenie ostateczności decyzji 

wiąże się z datą doręczenia decyzji stronom, której organ nie zna i nie może z góry 

zakładać. Decydujące znaczenie, zdaniem NSA, ma w rozpoznawanej sprawie data wydania 

decyzji, czyli dzień według którego ocenia się stan faktyczny i stan prawny będący podstawą 

rozstrzygnięcia decyzji”20. W związku z powyższym, organ nie może uzależnić daty 

obowiązywania zezwolenia od zdarzenia, którego terminu nie można uprzednio konkretnie 

określić. Należy zatem wskazać konkretną datę rozpoczęcia okresu obowiązywania 

zezwolenia, która ułatwi również określenie terminu zakończenia obowiązywania 

zezwolenia. Zezwolenie ma być wydane na czas oznaczony. Co do zasady, przy określaniu 

okresu obowiązywania zezwolenia należałoby również uwzględnić termin rozpoczęcia 

działalności wskazany we wniosku, przy założeniu, że nie może być on wcześniejszy niż 

termin wydania decyzji,  

6) w przypadku decyzji 1/2019 wydano zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie 

ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na podstawie niekompletnego wniosku, w którym: 

nie wskazano precyzyjnie terminu podjęcia działalności objętej wnioskiem, wpisując tylko: 

od dnia wydania decyzji przez okres 10 lat.  Pomimo występującego braku formalnego 

organ zezwalający nie zastosował trybu określonego w art. 64 § 2 k.p.a.

Przedstawiając powyższe ustalenia oraz stwierdzone nieprawidłowości i uchybienia wnoszę o:

I. w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej:

1. przekazywanie do CEIDG informacji dotyczących: wpisu do rejestru działalności 

regulowanej, zakazu wykonywania działalności wskazanej we wpisie oraz wykreślenia 

z rejestru, nie później niż w dniu roboczym następującym po dniu uzyskania informacji 

o rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia się 

20 II OSK 581/09 - Wyrok NSA z dnia 15 kwietnia 2010 r.,
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rozstrzygnięcia i znaku sprawy - na podstawie art. 44 ust. 3 w zw. z ust. 1 pkt 4 

ustawy c.e.i.d.g.;

2. przekazywanie marszałkowi województwa wykazu podmiotów wpisanych w danym roku do 

rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości oraz wykreślonych z tego rejestru do końca stycznia następnego 

roku po okresie objętym wykazem - zgodnie z art. 9 c ust. 10 ustawy u.c.p.g.;

3. wskazywanie właściwej podstawy prawnej wydawanych zaświadczeń o wpisie lub 

o zmianie wpisu do rejestru działalności regulowanej;

4. umieszczanie w zaświadczeniach o wpisie jedynie informacji, których wymaga art. 9c ust. 3 

ustawy u.c.p.g.;

5. przywołanie właściwej (obowiązującej) ustawy w pouczeniach zamieszczanych 

w zaświadczeniach o wpisie i o zmianie wpisu do działalności gospodarczej;

II. w zakresie stosowania przez Wójta Gminy Nagłowice 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. weryfikację wzoru wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych w taki sposób, 

aby odpowiadał wymaganiom wskazanym w art. 8 ust. 1, 1a i 2a ustawy u.c.p.g. 

(odstąpienie od wymogu załączania przez przedsiębiorcę dokumentów, których 

przedłożenie nie jest wymagane przepisami prawa oraz zaktualizowanie publikatora 

w podstawie prawnej wniosku) oraz zamieszczenie poprawnego wniosku na stronie 

internetowej Urzędu Gminy, zgodnie z treścią art. 8 ust. 5 ustawy u.c.p.g.;

2. 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 zamieszczenie obu wniosków na stronie internetowej 

Urzędu Gminy, zgodnie z treścią art. 8 ust. 5 ustawy u.c.p.g.;

3. zaktualizowanie prowadzonej i opublikowanej na stronie internetowej ewidencji 

udzielonych i cofniętych zezwoleń, tak by zawierała wszystkie informacje wymagane przez 

art. 7 ust. 6b ustawy u.c.p.g. (zwłaszcza o informacje o zezwoleniach udzielonych na 

podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy u.c.p.g.);
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4. przekazywanie do CEIDG informacji o uzyskaniu, cofnięciu, utracie i wygaśnięciu 

uprawnień wynikających z zezwoleń, 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 sprawy – zgodnie z art. 44 ust. 3 w związku 

z ust. 1 pkt 3 ustawy c.e.i.d.g.;

5. każdorazowe zamieszczanie pouczenia o prawie do zrzeczenia się odwołania i skutkach 

zrzeczenia się odwołania, zgodnie z art. 107 pkt 7 k.p.a.;

6. każdorazowe określanie w wydawanych zezwoleniach niezbędnych zabiegów z zakresu 

ochrony środowiska i ochrony sanitarnej wymaganych po zakończeniu działalności objętej 

zezwoleniem, zgodnie z art. 9 ust. 1 pkt 5 ustawy u.c.p.g.;

7. każdorazowe zamieszczanie terminu podjęcia działalności w zezwoleniach, zgodnie z art. 

9 ust. 1 pkt 3 ustawy u.c.p.g.;

8. nieumieszczenie w zezwoleniach zapisów wykraczających poza zakres wynikający z art. 

9 ust. 1-1b ustawy u.c.p.g.;

9. każdorazowe umieszczanie adnotacji o opłacie skarbowej na wydawanych zezwoleniach, 

zgodnie z art. § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. 

w sprawie zapłaty opłaty skarbowej;

10. w zezwoleniach na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 

ciekłych wskazywanie adresów stacji zlewnych, zgodnie z art. 9 ust. 1aa ustawy u.c.p.g.

11. przy wydawaniu zezwoleń, uwzględnianie sugerowanych we wnioskach przedsiębiorców 

terminów podjęcia działalności, z założeniem, że termin podjęcia działalności nie może być 

wcześniejszy niż dzień wydania decyzji- zezwolenia;

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

możliwe było ustalenie dnia, w którym decyzja przestanie obowiązywać;

13. każdorazową weryfikację kompletności składanego przez przedsiębiorcę wniosku o wydanie 

zezwolenia (na podstawie art. 8 ust. 1 do 2a), a w przypadku braków formalnych – 

wzywanie do ich uzupełnienia, zgodnie z art. 64 § 2 k.p.a.

Ponadto zalecam:

A. w zakresie prowadzenia rejestru działalności regulowanej:
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- usunięcie z rejestru działalności regulowanej numeru identyfikacyjnego REGON 

przedsiębiorców wpisanych po 30.04.2018 r.;

- regularne aktualizowanie opublikowanego na stronie BIP rejestru działalności regulowanej;

- przekazywanie przedsiębiorcom zaświadczeń o zmianie wpisu do rejestru działalności 

regulowanej niezwłocznie po jej dokonaniu;

B. w zakresie stosowania przez Wójta Gminy Nagłowice 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:

- wyeliminowanie z obiegu prawnego uchwały Nr LIV/356/2014 z 2014 r. w części 

regulującej tożsamą materię, do uchwały Nr XLV/265/2018 z 2018 r. 

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

mających na celu usunięcie stwierdzonej nieprawidłowości i uchybienia, a także o przekazanie – 

w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszego wystąpienia pokontrolnego - 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
Zbigniew Koniusz

Wojewoda Świętokrzyski
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