
ŚWIĘTOKRZYSKI WOJEWÓDZKI INSPEKTOR OCHRONY ŚRODOWISKA
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Kielcach

al. IX Wieków Kielc 3, 25-516 Kielce, tel.: (41) 342-19-32, fax: (41) 344-55-34
c-mail: sekreta riat@kielee.pios.f.:ov.pl

Kielce, dnia 02.12.2019 r.

Wójt Gminy Waśniów
ul. Rynek 24
27-425 Waśniów

ZARZĄ1JZENIEPOKON'fROLNE
Na podstawie art. 12 ust. I pkt I i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji

Ochrony Środowiska (tj.: Dz. lJ. z 2019 r. poz. 1355 ze zm.) oraz ustaleń kontroli
przeprowadzonej w okresie 22.10-04.11.2019 r. w Gminie Waśniów, ul. Rynek 24, 27-425
Waśniów, udokumentowanych protokołem kontroli Nr WIOS-KIELC 298/2019 z dnia
04.10.2019 r. (sygnatura protokołu: IK.703.0.313.2019)

ZARZĄDZAM:

I. Sporządzić korekt<; sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2018 rok w zakresie osi:jgni<;tych poziomów (dotyczy papieru. metali, szkła.
tworzyw sztucznych)

termin realizacji: bezpośrednio po otrzymaniu zarządzenia pokontrolnego.
2. Sporządzać corocznie analiz<; stanu gospodarki odpadami komunalnymi w terminie do dnia
30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy oraz udost<;pniać dokument na stronic
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej lJrz<;du Gminy Waśni ów

termin realizacji: na bież.ąco po otrzymaniu zarządzenia pokontrolnego.

Wyznaczam termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podj<;tych i zrealizowanych
działali służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzeniu naruszeń na dzień
31.12.2019 r.

UZASADNIENIE
Na podstawie ustakil kontroli przeprowadzonej przez inspektora Wojewódzkiego

Inspektoratu Ochrony Środowiska w Kielcach w okresie 22.10-04.11.2019 r. w Gminie
Waśniów. stwierdzono nieprawidłowości w zakresie przestrzegania wymagań ochrony
środowiska.

W związku z powyższym Świ<;tokrzyski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
zarządzi I w punktach 1-2 ich usuni<;cie.

Ad. I. W czasie kontroli, w oparciu o przedstawione dokumenty ustalono, że Gmina
Waśniów w roku 2018 osiągn<;ła inną wartość poziomu recyklingu i przygotowania
do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła niż wykazana
w korekcie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami
komunalnymi za 2018 rok, przesłanej pismem znak: T-OŚ.7031.1.20 19 z dnia 15.05.2019 r.
do tutejszego Inspektoratu. Zgodnie z art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porl'.ądku w gminach (tj.: DZ.lJ. z2019 r. poz. 2010 ze zm.), Wójt jest obowiązany
do sporządzania rocznego sprawozdania z rcalizaeji zadań z zakresu gospodarowania
odpadami komunalnymi. Dlatego koniecznc jest sporządzenie kolejnej korekty sprawozdania
celem przedstawicnia faktycznie osiągni<;tych poziomów.
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Ad. 2. W trakcie czynności kontrolnych stwierdzono, że Gmina Waśniów nie sporządziła
analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi za 2013 rok, natomiast analizy za 2014 rok
udostypniono po terminie, tj. 04.05.2015 r. Zgodnie z art. 9tb ust. I usta ••••')' z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porzqdku w gminach (tj.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010),
na podstawie sprawozdań zlożonych przez podmioty odbierajqcc odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, podmioty zbierające odpady komunalne, informacji przekazanych przez
prowadzqcych instalacje komunalne oraz na podstawie rocznego sprawozdania z realizacji
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostypnych danych
o czynnikach wplywajqcyeh na koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi wójt
sporzqdza analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. Przedmiotowy dokument należy
sporządzać w terminie do dnia 30 kwietnia za poprzedni rok kalendarzowy. Analiza stanu
gospodarki odpadami komunalnymi podlega publicznemu udostępnieniu na stronie
podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej urzydu gminy.

Biorqc pod uwagę powyższe, należy podjqć działania mające na celu wyeliminowanie
wskazanych nieprawidłowości.

Pouczenie:

I. Zarządzeniem nic nałożono na kontrolowaną jcdnostk~ organizacyjnąJosobę-fi-7;Y('~i'Jla* żadnych dodatkowych
obowiązków poza tymi, które pO\vinna realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych.
Wydanie zar:r.ądzcnia pokontrolnego przez Świ~tokrzyskicgo Wojewódzkiego Inspektora Ochrony
ŚrodO\•...iska nic ogranicza uprawnień innych organów ochrony srodowiska do wszczęcia innych post'tpowali
przewidzianych prawelll. Skierowanie zar7..<ldzcnia pokontrolnego nic wyklucza zastosowania przez
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska innych działań administracyjno-
prawnych.

2. Stosownie do art. 31 a ust. I i ust. 2 ustawy o Inspekcji Ochrony Środowiska. kto w wyznaczonym temlinie,
nic informuje organu Inspekcji Ochrony ŚrodO\\liska o zakresie wykonania zarządzenia pokontrolnego lub
niezgodnie z prawdą infonnuje organ Inspekcji Ochrony Środowiska o wykonaniu zarządzenia
pokontrolnego podlega karze aresztu, ograniczenia \\'olności lub grzywny. na zasadach określonych
w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Stosownie do art. 53 ~ 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. 2019 r. poz.
I I ze zm.) na zarządzcnie pokontrolnc Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony ŚrodO\\'iska.
stronic przysługuje skarga do \Vojewódzkiego Sqdu Administracyjnego w Kielcach za pośrednictwem
Świętokrzyskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska wtemlinie 30 dni od dnia, w którym
strona dowiedziała się o wydaniu zarządzenia.

Olrzymuja:

(l)i\dresat (za zwrotnym dowodem don;czcnia)Y'K
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