
Załącznik nr 2 do Zarządzenia  

Wójta Gminy Kodrąb Nr 39/2021 

 z dnia 25 sierpnia 2021 r. 

            

            Kodrąb, dn………………. 

        

 

UPOWAŻNIENIE NR … 

 

Na podstawie art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888) w związku z art. 49 ust. 1 i 7 ustawy z dnia 6 

marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 162) oraz zgodnie z art. 379 

ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.  

1219 z późn. zm.) 

 

 

Upoważniam 

 

1. ……………………… – pracownika Urzędu Gminy w Kodrębie, legitymacja 

służbowa nr ……. 

2. ……………………… – pracownika Urzędu Gminy w Kodrębie, legitymacja 

służbowa nr ……. 

 

do przeprowadzenia kontroli w przedsiębiorstwie 

 

…………………………………… 
(nazwa przedsiębiorstwa) 

…………………………………… 
(adres) 

 

NIP: ……………………………… 

REGON: ………………………… 

Nr rejestrowy: ............................... 

 

 

Kontrola obejmuje przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888). 

Data rozpoczęcia kontroli: 

……………….   

Planowany termin zakończenia kontroli: 

……………….. 

 

 



POUCZENIE 

 

Zgodnie z art. 225 § 1 Kodeksu karnego czyn polegający na udaremnieniu bądź utrudnianiu 

czynności służbowych osobie uprawnionej do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony 

środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy podlega karze pozbawienia wolności do lat 

trzech. 

Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do czynności określonych  

w art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz.  1219 z późn. zm.) 

Zgodnie z art. 59 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (t.j Dz. U. z 2021 r., 

poz. 162) kontrolowany może wnieść sprzeciw wobec podjęcia czynności kontrolnych 

w przypadku: 

- nie zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli (art. 48 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

Prawo Przedsiębiorców (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 162) 

- nie okazania przez pracowników organów kontroli legitymacji służbowej upoważniającej do 

wykonywania takich czynności oraz nie doręczenia upoważnienia do przeprowadzenia 

kontroli (art. 49 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (t.j Dz. U. z 2021 

r., poz. 162) 

- nie poinformowania o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, w przypadku 

wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej (art. 49 ust. 3 ustawy  

z dnia 6 marca 2018 r Prawo Przedsiębiorców (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 162) 

- dokonywania czynności kontrolnych bez obecności kontrolowanego lub obecności osoby 

przez niego upoważnionej (art. 50 ust. 1, 5 z wyjątkiem określonym w ust. 2, pkt 4 ustawy 

z dnia 6 marca 2018 r. Prawo Przedsiębiorców (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 162) 

- równoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli działalności 

gospodarczej przedsiębiorcy (art. 54 ust. 1 z wyjątkiem określonym  

w ust. 1 pkt 3, 4 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo Przedsiębiorców (t.j Dz. U. z 2021 r., 

poz. 162) 

- wystąpienia przekroczenia czasu trwania kontroli w jednym roku kalendarzowym (art. 55 

ust.1 z wyjątkiem określonym w ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo 

Przedsiębiorców (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 162). 

 

 

 

 

 



Prawa kontrolowanego 

 

1. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej i kontrolowana osoba fizyczna, 

podpisująca protokół kontroli może wnieść do niego umotywowane zastrzeżenia 

i uwagi. 

2. Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej i kontrolowana osoba fizyczna 

może odmówić podpisania protokołu kontroli i w terminie 7 dni przedstawić swoje 

stanowisko na piśmie właściwemu organowi. 

 

 

Obowiązki kontrolowanego 

 

1. Przedsiębiorca ma obowiązek pisemnego wskazania osoby upoważnionej  

do reprezentowania go w trakcie kontroli (art. 50 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 

2018r. Prawo Przedsiębiorców (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 162). 

2. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej siedzibie książkę 

kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli, a także udostępniać je na każde 

żądanie organu kontroli (art. 57 ust. 1, 2 i ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo 

Przedsiębiorców (t.j Dz. U. z 2021 r., poz. 162). 

 

 


