
OEG. 1710.4.2018 Czernikowo, dnia 02,01.2018 r.

Protokół kontroli

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

Art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) w związku z art. 379 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017, poz.519) oraz art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. 
o swobodzie działalności gospodarczej (Dz.U. 2017., poz. 2168),

Data kontroli: 28.12.2017 r.

Kontrolę przepro wa d z i 1 y:

- Ewa Barszczyk - inspektor ds. organizacyjnych, ewidencji gospodarczej i egzekucji opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi,

-Joanna Makowska - inspektor ds. handlu i gospodarki odpadami komunalnymi,

Kontrolujący przedstawił Kontrowanemu upoważnienie do przeprowadzenia kontroli 
(załącznik nr 1,2),

I. Kontrolow any (imię i nazw isko/ adres)

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, Jackowo 26, 87-640 Czernikowo.

II. Zakres przedmiotowej kontroli:

Kontrola obejmuje przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach.

III. Okres objęty kontrolą: 2017 rok.

IV. Ustalenia kontroli:

Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli:

1. Wymagania zgodnie z art.25 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 
2016,poz. 1987)
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a) punkt powinien być zlokalizowany na powierzchni zapewniającej wjazd 
samochodów, odbiór kontenerów -  wjazd z drogi powiatowej, Czerni ko wo- 
Mazowsze Nr 2132C, udokumentowany zdjęciami (załącznik nr 1,2).

b) łatwy dostęp punkty dla mieszkańców' -  Punk Selektywnej Zbiórki Odpadów' 
Komunalnych usytułowany przy drodze powiatowej, z łatwym dostępem dla 
mieszkańców’, usytułowany na terenie byłego wysypiska śmieci (wysypisko po 
rekultywacji).

c) teren utwardzony -  utwardzony kostką brukową, udokumentowany zdjęciami 
(załącznik nr 3).

d) wyposażony w pojemniki dostosowany do gromadzenia poszczególnych frakcji 
odpadów7 -  na terenie PSZOK- u znajdują się 2 pojemniki o pojemności 240 
litrów na baterie i lekarstwa, 8 szt. kontenerów' o pojemności 1100 litrów na 
pozostałe odbierane frakcje odpadów7, 2 szt. pojemników7 o pojemności 2,5 m 3 
na szkło, 1 kontener 15m3 na materiały budowlane, 3 kontenery 7mJ na 
bioodpady, gruz i odpady wielkogabarytowe, usytuowanie pojemników' 
udokumentowane zdjęciami (załącznik nr 3),

e) wyposażony w tablicę informacyjną/ regulamin -  przed wjazdem na teren 
PSZOK-u znajduje się tablica z informacją dotyczącą godzin urzędowania 
punktu oraz możliwości dostarczania wybranych frakcji odpadów7 (załącznik nr 
4). Na obszarze punktu selektywnej zbiórki znajdują się również tablice 
informujące o zasadach segregacji oraz czasie rozkładu poszczególnych frakcji 
odpadów (załącznik nr 5, 6),

1) teren ogrodzony- punkt ogrodzony płotem betonowym, udokumentowany 
zdjęciami (załącznik nr 7),

g) teren oświetlony -- dwie lampy oświetleniowe umieszczone na terenie 
PSZOK-u,

h) zabezpieczony przed dostępem osób nieupoważnionych -  teren ogrodzony 
płotem betonowym z bramą metalową, zabezpieczony przed wstępem osób 
nieupoważnionych,

i) pomieszczenia socjalne/barak -  pomieszczenia socjalne znajdują się w budynku 
znajdującym się na terenie PSZOK-u, zdjęcie budynku w załączniku 
(załącznik nr 8).

2. Stwierdzone naruszenia i nieprawidłowości: 

Brak
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V. Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem:

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
Kontrolowanego i Kontrolującego.

Załączniki do protokołu: 8 sztuk.

Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany.

Data i miejsce podpisania protokołu:

Podpisy:
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Kontrolowany: ...................................................................................................................

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu:

Protokół sporządził: Ewa Barszczyk

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli: ....................................................................................
{data i podpis Kontrolowanego)


