
Zarządzenie Nr 0050/105/2018 
Wójta Gminy Krupski Młyn 
z dnia 14 września 2018 r.  

w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzania kontroli spalania odpadów  
i niedozwolonych paliw w paleniskach domowych na terenie Gminy Krupski Młyn. 

 
Na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.), oraz art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 
kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 799 ze zm.), uchwały nr 
V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw zarządzam, co następuje: 

§1 
Wprowadza się procedurę przeprowadzania kontroli spalania odpadów i niedozwolonych 
paliw w paleniskach domowych na terenie Gminy Krupski Młyn. 

§2 
Procedura, o której mowa w §1 stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§3 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Inwestycji, Budownictwa, 
Geodezji, Rolnictwa, Leśnictwa, Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.  

§4 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Gminy Krupski Młyn. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Załącznik do zarządzenia nr 1 
Wójta Gminy Krupski Młyn z dnia 14 września 2018 r. 

 
 

Procedura przeprowadzania kontroli spalania odpadów i niedozwolonych paliw  
w paleniskach domowych na terenie Gminy Krupski Młyn 

 
§1 

1. Do przeprowadzenia kontroli uprawniony jest Zespół ds. kontroli spalania odpadów  
      i niedozwolonych paliw w składzie: 
1.  Zastępca Kierownika Referatu Inwestycji, Budownictwa, Geodezji, Rolnictwa, Leśnictwa, 
      Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska, 
2.  Inspektor ds. obronnych, obrony cywilnej, zarządzania kryzysowego, Inspektor ds. ochrony 
     danych osobowych, 
3.  Referent ds. gospodarki odpadami,  
2. Czynności kontrolne przeprowadza w/w Zespół w składzie minimum dwu osobowym. 

§2. 
Osoby uprawnione, o których mowa w §1 legitymują się imiennymi upoważnieniami 
wydanymi przez Wójta Gminy Krupski Młyn, na podstawie których mają prawo do: 
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami w godz. od 6:00 do 22:00 na teren nieruchomości, obiektu 
lub ich części celem oględzin, pobrania próbki, 
2) przeprowadzania badań, 
3) wykonania innych niezbędnych czynności kontrolnych w tym: żądania pisemnych lub 
ustnych informacji, wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia 
stanu faktycznego, 
4) żądania okazania dokumentów i udostępniania wszelkich danych związanych  
z problematyką kontroli, 
5) przygotowania wniosku do Sądu i występowania w charakterze oskarżyciela publicznego po 
potwierdzeniu spalania odpadów i niedozwolonych paliw na podstawie badań wykonanych 
przez akredytowane laboratorium. 

§3. 
Zakres przedmiotowych kontroli obejmuje przestrzeganie zakazu spalania odpadów  
i niedozwolonych paliw w paleniskach domowych na terenie Gminy Krupski Młyn. 

§4. 
Kontroli podlegają właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Krupski Młyn. 

§5 
1. Podstawą podjęcia kontroli są: 
1) zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców: 
    - drogą meilową na adres gmina@bip.krupskimlyn.pl 
    - droga telefoniczną: 32 / 285-70-16, 285-70-77 
2) własne obserwacje pracowników Urzędu Gminy, 
3) brak odbioru odpadów zbieranych z nieruchomości potwierdzony dokumentami będącymi 
w posiadaniu Urzędu Gminy Krupski Młyn w ramach gminnego systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi prowadzonego w oparciu o Ustawę z dnia 13 września 1996 r.  
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1454), 
4) inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów i niedozwolonych paliw, w tym 
ogłoszenie przez Wojewódzki Sztab Zarządzania Kryzysowego III stopnia alarmu smogowego. 
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2. W przypadku stwierdzenia, że w kotle, piecu, kominku lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie 
znajdują się odpady lub niedozwolone paliwa, wykonuje się dokumentację fotograficzną. 
3. Próbę popiołu pobiera się, gdy upoważniony do kontroli uzna, że jest to niezbędne w celu 
ustalenia stanu faktycznego, dotyczącego spalania odpadów i niedozwolonych paliw.  
4. Dopuszcza się pobieranie prób popiołu przez pracownika laboratorium, któremu Urząd 
Gminy Krupski Młyn zlecił wykonanie badania. 
5. Próbę popiołu pobiera się do naczyń pochodzących z akredytowanego laboratorium 
wykonującego badania. Pobranie próby odbywać się będzie bezpośrednio do naczynia, przez 
zaczerpnięcie odpowiedniej ilości popiołu pobierakiem (łopatką). Naczynie wraz z próbą musi 
zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone plombą z numerem w obecności osoby 
kontrolowanej. 
6. Dopuszcza się pobieranie próbek drewna w celu określenia jago wilgotności przez 
upoważnionego pracownika Urzędu Gminy Krupski Młyn. 

§6 
1. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, który podpisują kontrolujący oraz 
kontrolowany lub osoba reprezentująca kontrolowanego (np. pełnoletni domownik). Do 
protokołu kontrolowany może wnieść zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.  
2. Odmowa podpisania protokołu przez kontrolowanego lub osobę kontrolowaną skutkuje 
umieszczeniem tej informacji w protokole, a odmawiający podpisu może w terminie 7 dni 
przedstawić swoje stanowisko na piśmie Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 
3. Dokumentacja fotograficzna stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do 
protokołu. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany. 


