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I. PODSTWA PRAWNA 

 

Podstawę prawną do przeprowadzania kontroli przestrzegania zasad dot. 

utrzymania czystości i porządku w gminach w zakresie gospodarki 

odpadami komunalnymi (dalej: kontrola) stanowią: 

1) art. 9 u i 9 v ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz.1399; zmiany: Dz. U. z 

2013r. poz.1593; Dz. U. z 2015r. poz. 87) ( dalej: Ustawa); 

2) art. 379 i 380 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska 

( Dz.U.2013.1232 j.t. ze zm.)(dalej: POŚ); 

3) przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności 

gospodarczej (t.j: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zmianami) (dalej: 

SDG); 

4) uchwały rad miast i gmin - członków Związku Gmin w sprawie przyjęcia 

regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach lub uchwała 

Związku Gmin w  sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i 

porządku w gminach (o ile zostanie przyjęta) (dalej: 

Regulaminy/Regulamin); 

 

Wyciąg z przepisów prawa dotyczących kontroli stanowi Załącznik Nr 1 do 
Procedury.
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II. ORGAN UPRAWNIONY DO KONTROLI. 

Organem uprawnionym do kontroli przestrzegania i stosowania przepisów Ustawy 

na terenie miast i gmin - członków Związku Gmin jest Zarząd Związku Gmin. 

III. OSOBY UPOWAŻNIONE DO KONTROLI  

Zarząd Związku Gmin jako organ uprawniony do kontroli upoważnia do 

przeprowadzania kontroli wyłącznie podległych pracowników Związku Gmin, na 

podstawie odrębnych upoważnień- rodzajowych lub szczególnych. Upoważnienie 

udzielone pracownikom w trakcie stosunku pracy wygasa wraz z jego 

rozwiązaniem. Wzory upoważnień stanowią Załączniki Nr 2 i 2a do Procedury. 

IV. ZAKRES PRZEDMIOTOWY KONTROLI 

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie przez właścicieli1 

nieruchomości zasad utrzymania czystości i porządku zgodnie z przyjętym w 

gminie/Związku Gmin Regulaminem oraz Ustawą. 

V. PODMIOTY KONTROLOWANE 

Kontroli podlegają właściciele nieruchomości objęci systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin, tj. właściciele nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości, które w części 

stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne oraz właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ( dalej: właściciel/właściciele).1, 2

                     
1 przez właściciela nieruchomości rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne     
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 
2 Jeżeli obowiązki wskazane w Ustawie mogą jednocześnie dotyczyć kilku podmiotów spośród wskazanych w art. 2 ust. 1 pkt 4, 

obowiązany do ich wykonania jest podmiot lub podmioty faktycznie władające nieruchomością. W takim przypadku 
podmioty, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 4, mogą w drodze umowy zawartej w formie pisemnej, wskazać podmiot 
obowiązany do wykonania obowiązków wynikających z ustawy. 
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VI. WYBÓR PODMIOTÓW KONTROLOWANYCH 

Podmioty kontrolowane wybierane są: 

1) na podstawie zgłoszeń pracowników Związku Gmin mających - na 

podstawie posiadanej dokumentacji - uzasadnione obawy co do 

nieprzestrzegania przez właścicieli nieruchomości zasad, zwłaszcza co do 

segregacji odpadów komunalnych; 

2) na podstawie zgłoszeń dokonywanych przez podmioty odbierające odpady o 

niedopełnieniu obowiązku utrzymania czystości i porządku, w tym w 

szczególności w zakresie segregacji odpadów na danej nieruchomości ( 

niezgodność ze złożoną deklaracją);3 

3) na podstawie innych zgłoszeń, zgodnie z decyzją Zarządu Związku Gmin 

lub Dyrektora Biura; 

4) losowo przez Dyrektora Biura Związku Gmin (Dział Gospodarki 

Odpadami). 

 

VII. PROCEDURA KONTROLI 

 

Zarząd Związku Gmin po podjęciu decyzji o przeprowadzeniu kontroli udziela 

właściwego upoważnienia pracownikowi Biura Związku Gmin. 

Pracownik przed przeprowadzeniem kontroli: 

1) sprawdza w systemie informatycznym, w którym prowadzona jest ewidencja 

czy właściciel złożył deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi (dalej: deklaracja) i czy zadeklarował segregowanie 

odpadów komunalnych; 

2) w przypadku, gdy właściciel nie złożył deklaracji, pracownik informuje o 

powyższym Dyrektora Biura celem podjęcia przez Zarząd Związku Gmin 

czynności, o których mowa w art. 6o Ustawy; 

3) w przypadku, gdy właściciel złożył deklarację, pracownik podejmuje 
                     
3 Zgodnie z art. 9f Ustawy podmiot odbierający odpady komunalne zobowiązany jest powiadamiać Związek Gmin o 

przypadkach niedopełniania przez właścicieli nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych. 
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czynności kontrolne na co najmniej dzień przed dniem odbioru odpadów 

przez podmiot odbierający odpady wyznaczonym na podstawie 

obowiązującego harmonogramu; 

4) w razie konieczności (zalecane) upoważniony pracownik wnosi do 

Komendanta Policji lub Straży Miejskiej właściwej ze względu na miejsce 

położenia nieruchomości o udział w kontroli policjanta, 4 

5) kontrola przeprowadzana jest w obecności właściciela, a w razie jego 

nieobecności - dorosłego domownika; 

6) pracownik przeprowadzający kontrolę zobowiązany jest do posiadania 

podczas kontroli upoważnienia oraz legitymacji służbowej, które okazuje 

właścicielowi nieruchomości; 

7) pracownik przeprowadzający kontrolę w razie uniemożliwienia przez 

właściciela nieruchomości przeprowadzenia kontroli, poucza kontrolowany 

podmiot o obowiązku wynikającym z art. 379 ust. 6 POŚ5; 

8) pracownik wykonujący kontrolę, jest uprawniony do: 

a) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem od godz. 6 do 

22 na teren, na którym nie jest prowadzona działalność gospodarcza; 

b) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych 

czynności kontrolnych; 

c) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i 

przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 

faktycznego; 

d) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych 

mających związek z problematyką kontroli. 

9) pracownik sprawdza zawartość pojemników na odpady zmieszane pod 

kątem segregacji odpadów (zgodność z deklaracją) oraz czy w/przy 

                     
4 Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a Ustawy: "Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1 Ustawy - podlega karze 

grzywny. 2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje obowiązków określonych w regulaminie." 

 
5 kontrolowana osoba fizyczna obowiązana jest umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o 

których mowa w pkt.7). 
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pojemnikach nie zostały zgromadzone odpady wielkogabarytowe, gruz, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak również zachowanie czystości 

wokół pojemnika i stan techniczny pojemnika; 

10) pracownik wykonuje dokumentację fotograficzną z czynności kontrolnych 

pojemnika; 

11) z czynności kontrolnych pracownik sporządza protokół, którego jeden 

egzemplarz doręcza kontrolowanemu. Wzór protokołu kontroli stanowi 

Załącznik Nr 3 do Procedury. 

12) protokół podpisują kontrolujący pracownik oraz kontrolowany, który może 

wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem; 

13) w razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowanego kontrolujący 

pracownik umieszcza o tym wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu 

może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie Zarządowi 

Związku Gmin, o czym pracownik poucza kontrolowanego; 

14) w protokole zamieszcza się zalecenia pokontrolne oraz wyznacza termin na 

powiadomienie Zarządu Związku Gmin o sposobie wykonania zaleceń; 

15) nieprawidłowości stwierdzone podczas pierwszej kontroli skutkują 

pouczeniem i wskazaniem zaleceń pokontrolnych; 

16) wykonanie zaleceń pokontrolnych podlega sprawdzeniu w drodze rekontroli 

po upływie terminu wyznaczonego na powiadomienie Zarządu Związku 

Gmin o sposobie ich wykonania. W przypadku poinformowania Zarządu 

Związku Gmin o dokonaniu zmiany deklaracji, sprawdzenia dokonuje się w 

systemie informatycznym ewidencjonującym deklaracje. W przypadku 

powiadomienia o zastosowaniu się do obowiązku segregacji, ponownie 

podejmuje się czynności kontrolne u właściciela nieruchomości. W 

przypadku braku powiadomienia o wykonaniu zaleceń w pierwszej 

kolejności dokonuje się sprawdzenia złożonej deklaracji (czy wpłynęła 

korekta), a następnie w przypadku jej braku przystępuje się do ponownej 

kontroli. 
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17) nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kolejnej kontroli i rekontroli 

skutkują zastosowaniem sankcji karnych (grzywny) oraz dyspozycją 

dokonania korekty deklaracji uwzględniającej wyższą stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

18) w przypadku, gdy podmiotem kontrolowanym jest przedsiębiorca6, poza 

czynnościami, o których mowa w pkt. 1)-17) powyżej: 

a) Zarząd Związku Gmin zawiadamia przedsiębiorcę o zamiarze 

wszczęcia kontroli7; 

b) kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później 

niż przed upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o 

zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w 

terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli 

wymaga ponownego zawiadomienia. Na wniosek przedsiębiorcy 

kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia 

zawiadomienia; 

c) czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników 

Związku Gmin po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego 

upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania 

takich czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do 

przeprowadzenia kontroli; 

d) zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w 

upoważnieniu; 

e) w razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez 

                     
6 Art. 4. 1. Przedsiębiorcą w rozumieniu SDG jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą 

prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną - wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą. Za 
przedsiębiorców uznaje się także wspólników spółki cywilnej w zakresie wykonywanej przez nich działalności gospodarczej. 

 
7 . Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera: 

1)   oznaczenie organu; 
2)   datę i miejsce wystawienia; 
3)   oznaczenie przedsiębiorcy; 
4)   wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; 
5)   podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. 
Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli 
( art. 79 ust.6 i 7 SDG). 

 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.1412997:part=a4u1:nr=1&full=1
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niego upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po 

okazaniu legitymacji służbowej pracownikowi kontrolowanego, który 

może być uznany za osobę, o której mowa w art. 978 ustawy z dnia 23 

kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 r. poz. 121, z późn. 

zm.), lub w obecności przywołanego świadka, którym powinien być 

funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu 

przeprowadzającego kontrolę; 

f) kontrolę przeprowadza się na nieruchomościach objętych zakresem 

przedmiotowym upoważnienia do kontroli, w godzinach pracy lub w 

czasie faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez 

kontrolowanego ( brak ograniczenia czasowego od godziny 6 do 22); 

g) w siedzibie kontrolowanego dokonuje się pierwszych wpisów w 

książce kontroli przedsiębiorcy; 

19) w przypadku, gdy podmiotem kontrolowanym jest Wspólnota 

Mieszkaniowa, poza czynnościami, o których mowa w pkt.1)-17) powyżej: 

a) zawiadamia się upoważnionego do uczestnictwa w czynnościach 

kontrolnych zarządcę nieruchomości lub przedstawiciela zarządu 

wspólnoty, zaś w przypadku tzw. małych Wspólnot Mieszkaniowych 

zarządcę nieruchomości lub co najmniej jednego ze współwłaścicieli9; 

b) czynności kontrolne wykonywane są w obecności przedstawiciela i 

zarządu wspólnoty lub upoważnionego zarządcy nieruchomości (lub co 

najmniej jednego ze współwłaścicieli). 

 

 

 

 

 

                     
8 Art. 97 KC - osobę czynną w lokalu przedsiębiorstwa przeznaczonym do obsługiwania publiczności poczytuje się w razie 

wątpliwości za umocowaną do dokonywania czynności prawnych, które zazwyczaj bywają dokonywane z osobami korzystającymi 
z usług tego przedsiębiorstwa. 
9 do 7 lokali. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1284582:part=a97&full=1
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Załącznik Nr 1 do Procedury - wyciąg z przepisów prawa stanowiących 

podstawę przeprowadzania kontroli. 

 
I. Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j.: Dz. U. z 2013r. poz.1399; zmiany: Dz. U. z 2013r. poz.1593; Dz. 
U. z 2015r. poz. 87). 
 
Art. 9u. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i 
stosowania przepisów ustawy. 
2. Do kontroli, o której mowa w ust. 1, stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 1232 i 1238). 
Art. 9v. 1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta może wystąpić z wnioskiem do 
właściwego miejscowo komendanta Policji o pomoc, jeżeli jest to niezbędne do 
przeprowadzenia czynności kontrolnych. 
2. Na wniosek wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwy miejscowo 
komendant Policji jest obowiązany do zapewnienia kontrolującym pomocy Policji 
w toku wykonywania czynności kontrolnych. 
 
II. Art. 379 i 380 ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz.U.2013.1232 j.t. ze zm.). 
 
 
Art. 379. 1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent 
miasta sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów. 
2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji 
kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, 
powiatowych, miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych. 
3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: 
1)   wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na 
teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest 
działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren; 
2)   przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności 
kontrolnych; 
3)   żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania 
osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 
4)   żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających 
związek z problematyką kontroli. 
4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub 
osoby przez nich upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze 
oskarżyciela publicznego w sprawach o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie 
środowiska. 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253502:part=a379&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1253502:part=a380&full=1
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5. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa 
występują do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie 
odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli 
organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot przepisów o ochronie 
środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło 
nastąpić, przekazując dokumentację sprawy. 
6. Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna 
obowiązani są umożliwić przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie 
czynności, o których mowa w ust. 3. 
 
Art. 380. 1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego 
jeden egzemplarz doręcza kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub 
kontrolowanej osobie fizycznej. 
2. Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub 
kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i 
uwagi wraz z uzasadnieniem. 
3. W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego 
podmiotu lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym 
wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, 
przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi 
miasta, staroście lub marszałkowi województwa. 
 
III. Przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (t.j: Dz. U. z 2013 r., poz. 672 z późn. zmianami)  
Rozdział 5 
Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorcy 
 
Art. 77. 1. Kontrola działalności gospodarczej przedsiębiorców przeprowadzana 
jest na zasadach określonych w niniejszej ustawie, chyba że zasady i tryb kontroli 
wynikają z bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie obowiązującego 
prawa wspólnotowego albo z ratyfikowanych umów międzynarodowych. 
1a. Przepisów niniejszego rozdziału nie stosuje się do kontroli przedsiębiorcy w 
zakresie przestrzegania warunków bezpieczeństwa jądrowego i ochrony 
radiologicznej. 
2. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym rozdziale stosuje się przepisy ustaw 
szczególnych. 
3. Zakres przedmiotowy kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy oraz 
organy upoważnione do jej przeprowadzenia określają odrębne ustawy. 
4. Przedsiębiorcy, który poniósł szkodę na skutek przeprowadzenia czynności 
kontrolnych z naruszeniem przepisów prawa w zakresie kontroli działalności 
gospodarczej przedsiębiorcy, przysługuje odszkodowanie. 
5. Dochodzenie roszczenia, o którym mowa w ust. 4, następuje na zasadach i w 
trybie określonych w odrębnych przepisach. 
6. Dowody przeprowadzone w toku kontroli przez organ kontroli z naruszeniem 
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przepisów prawa w zakresie kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy, 
jeżeli miały istotny wpływ na wyniki kontroli, nie mogą stanowić dowodu w 
żadnym postępowaniu administracyjnym, podatkowym, karnym lub karno-
skarbowym dotyczącym kontrolowanego przedsiębiorcy. 
Art. 78. 1. W razie powzięcia wiadomości o wykonywaniu działalności 
gospodarczej niezgodnie z przepisami ustawy, a także w razie stwierdzenia: 
zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód majątkowych w 
znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku wykonywania tej 
działalności, wójt, burmistrz lub prezydent miasta niezwłocznie zawiadamia 
właściwe organy administracji publicznej. 
2. Zawiadomione organy niezwłocznie powiadamiają wójta, burmistrza lub 
prezydenta miasta o podjętych czynnościach. 
3. W przypadku braku możliwości zawiadomienia, o którym mowa w ust. 1, wójt, 
burmistrz lub prezydent miasta może nakazać, w drodze decyzji, wstrzymanie 
wykonywania działalności gospodarczej na czas niezbędny, nie dłuższy niż 3 dni. 
4. Decyzji nakazującej wstrzymanie wykonywania działalności gospodarczej w razie 
stwierdzenia zagrożenia życia lub zdrowia, niebezpieczeństwa powstania szkód 
majątkowych w znacznych rozmiarach lub naruszenia środowiska w wyniku 
wykonywania tej działalności nadaje się rygor natychmiastowej wykonalności. 
Art. 79. 1. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia 
kontroli. 
2. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się, w przypadku 
gdy: 
1)   kontrola ma zostać przeprowadzona na podstawie bezpośrednio stosowanych 
przepisów powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego albo na podstawie 
ratyfikowanej umowy międzynarodowej; 
2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 
przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa 
skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego 
popełnienia; 
3)   kontrola jest przeprowadzana na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 
sierpnia 2006 r. o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw (Dz. U. z 
2014 r. poz. 1728); 
4)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2015 r. poz. 184); 
5)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, 
zdrowia lub środowiska naturalnego; 
6)   przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie 
pism na podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione. 
3. Zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli nie dokonuje się także w 
przypadkach określonych w art. 282c ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja 
podatkowa. 
4. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed 

http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1370543&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1386621&full=1
http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/index.rpc#hiperlinkText.rpc?hiperlink=type=tresc:nro=Powszechny.1414918:part=a282%28c%29:ver=0&full=1


12 

 

upływem 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. 
Jeżeli kontrola nie zostanie wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia 
zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga ponownego zawiadomienia. 
5. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni 
od dnia doręczenia zawiadomienia. 
6. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera: 
1)   oznaczenie organu; 
2)   datę i miejsce wystawienia; 
3)   oznaczenie przedsiębiorcy; 
4)   wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli; 
5)   podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. 
7. Uzasadnienie przyczyny braku zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli 
umieszcza się w książce kontroli i protokole kontroli. 
Art. 79a. 1. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez pracowników 
organów kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo osobie przez niego 
upoważnionej legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich 
czynności oraz po doręczeniu upoważnienia do przeprowadzenia kontroli, chyba 
że przepisy szczególne przewidują możliwość podjęcia kontroli po okazaniu 
legitymacji. W takim przypadku upoważnienie doręcza się przedsiębiorcy albo 
osobie przez niego upoważnionej w terminie określonym w tych przepisach, lecz 
nie później niż trzeciego dnia od wszczęcia kontroli. 
2. Podjęcie czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji służbowej, na podstawie 
przepisów szczególnych, może dotyczyć jedynie przypadków, gdy czynności 
kontrolne są niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa lub 
wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub 
wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, a także 
gdy przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, 
zdrowia lub środowiska naturalnego. 
3. Czynności kontrolne mogą być wykonywane przez osoby niebędące 
pracownikami organu kontroli, jeżeli przepisy odrębnych ustaw tak stanowią. 
4. Do pracowników organu kontroli oraz osób, o których mowa w ust. 3, stosuje 
się przepisy ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania 
administracyjnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 267, z późn. zm.) dotyczące wyłączenia 
pracownika, chyba że przepisy odrębnych ustaw stanowią inaczej. 
5. Zmiana osób upoważnionych do wykonania kontroli, zakresu przedmiotowego 
kontroli oraz miejsca wykonywania czynności kontrolnych wymaga każdorazowo 
wydania odrębnego upoważnienia. Zmiany te nie mogą prowadzić do wydłużenia 
przewidywanego wcześniej terminu zakończenia kontroli. 
6. Upoważnienie, o którym mowa w ust. 1, zawiera co najmniej: 
1)   wskazanie podstawy prawnej; 
2)   oznaczenie organu kontroli; 
3)   datę i miejsce wystawienia; 
4)   imię i nazwisko pracownika organu kontroli uprawnionego do wykonania 
kontroli oraz numer jego legitymacji służbowej; 
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5)   oznaczenie przedsiębiorcy objętego kontrolą; 
6)   określenie zakresu przedmiotowego kontroli; 
7)   wskazanie daty rozpoczęcia i przewidywanego terminu zakończenia kontroli; 
8)   podpis osoby udzielającej upoważnienia z podaniem zajmowanego stanowiska 
lub funkcji; 
9)   pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy. 
7. Dokument, który nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 6, nie stanowi 
podstawy do przeprowadzenia kontroli. 
8. Zakres kontroli nie może wykraczać poza zakres wskazany w upoważnieniu. 
9. W razie nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego 
upoważnionej, czynności kontrolne mogą być wszczęte po okazaniu legitymacji 
służbowej pracownikowi kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o 
której mowa w art. 97 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 121, z późn. zm.), lub w obecności przywołanego świadka, którym 
powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak pracownikiem organu 
przeprowadzającego kontrolę. 
Art. 79b. W przypadku wszczęcia czynności kontrolnych po okazaniu legitymacji 
służbowej, przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej, osoba podejmująca 
kontrolę ma obowiązek poinformować kontrolowanego przedsiębiorcę lub osobę, 
wobec której podjęto czynności kontrolne, o jego prawach i obowiązkach w trakcie 
kontroli. 
Art. 80. 1. Czynności kontrolnych dokonuje się w obecności kontrolowanego lub 
osoby przez niego upoważnionej. 
2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, w przypadkach gdy: 
1)   ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 
2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 
przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa 
skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego 
popełnienia; 
3)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 
4)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, 
zdrowia lub środowiska naturalnego. 
3. Kontrolowany jest obowiązany do pisemnego wskazania osoby upoważnionej 
do reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego 
nieobecności. 
4. Do czasu trwania kontroli, o którym mowa w art. 83 ust. 1, nie wlicza się czasu 
nieobecności kontrolowanego przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej, 
jeżeli stanowi to przeszkodę w przeprowadzeniu czynności kontrolnych. 
5. W razie nieobecności kontrolowanego lub osoby przez niego upoważnionej albo 
niewykonania przez kontrolowanego obowiązku, o którym mowa w ust. 3, 
czynności kontrolne mogą być wykonywane w obecności innego pracownika 
kontrolowanego, który może być uznany za osobę, o której mowa w art. 97 ustawy 
z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, lub w obecności przywołanego 
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świadka, którym powinien być funkcjonariusz publiczny, niebędący jednak 
pracownikiem organu przeprowadzającego kontrolę. 
Art. 80a. 1. Kontrolę przeprowadza się w siedzibie kontrolowanego lub w miejscu 
wykonywania działalności gospodarczej oraz w godzinach pracy lub w czasie 
faktycznego wykonywania działalności gospodarczej przez kontrolowanego. 
2. Kontrola lub poszczególne czynności kontrolne, za zgodą kontrolowanego, 
mogą być przeprowadzane również w siedzibie organu kontroli, jeżeli może to 
usprawnić prowadzenie kontroli. 
Art. 80b. Czynności kontrolne powinny być przeprowadzane w sposób sprawny i 
możliwie niezakłócający funkcjonowania kontrolowanego przedsiębiorcy. W 
przypadku gdy przedsiębiorca wskaże na piśmie, że przeprowadzane czynności 
zakłócają w sposób istotny działalność gospodarczą przedsiębiorcy, konieczność 
podjęcia takich czynności powinna być uzasadniona w protokole kontroli. 
Art. 81. 1. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej 
siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli. Książka kontroli 
może mieć formę zbioru dokumentów. Książka kontroli służy przedsiębiorcy do 
dokumentowania liczby i czasu trwania kontroli jego działalności. 
1a. Książka kontroli może być prowadzona także w formie elektronicznej. 
Przedsiębiorca, który prowadzi książkę kontroli w formie elektronicznej, dokonuje 
wpisów oraz aktualizacji danych zawartych w książce kontroli. Domniemywa się, że 
dane zawarte w książce kontroli prowadzonej w formie elektronicznej znajdują 
potwierdzenie w dokumentach przechowywanych przez przedsiębiorcę. 
2. Książka kontroli zawiera wpisy dokonywane przez organ kontroli. Wpisy 
obejmują: 
1)   oznaczenie organu kontroli; 
2)   oznaczenie upoważnienia do kontroli; 
3)   zakres przedmiotowy przeprowadzonej kontroli; 
4)   daty podjęcia i zakończenia kontroli; 
5)   zalecenia pokontrolne oraz określenie zastosowanych środków pokontrolnych; 
6)   uzasadnienie braku zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia 
kontroli; 
7)   uzasadnienie wszczęcia kontroli, o której mowa w art. 79a ust. 2; 
8)   uzasadnienie zastosowanych wyjątków, o których mowa w art. 79, 80, 82 i 83; 
9)   uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli, o którym mowa w art. 83 
ust. 3 i 3a; 
10)  uzasadnienie czasu trwania przerwy, o której mowa w art. 83a ust. 3. 
3. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu 
informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu 
przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny. 
Art. 81a. 1. W przypadku wszczęcia kontroli, przedsiębiorca jest obowiązany 
niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli, o której mowa w art. 81 ust. 
1, albo kopie odpowiednich jej fragmentów lub wydruki z systemu 
informatycznego, w którym prowadzona jest książka kontroli, poświadczone przez 
siebie za zgodność z wpisem w książce kontroli. 
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2. Przedsiębiorca jest zwolniony z okazania książki kontroli, jeżeli jej okazanie jest 
niemożliwe ze względu na udostępnienie jej innemu organowi kontroli. W takim 
przypadku przedsiębiorca okazuje książkę kontroli w siedzibie organu kontroli w 
terminie 3 dni roboczych od dnia zwrotu tej książki przez organ kontroli. 
 
Art. 82. 1. Nie można równocześnie podejmować i prowadzić więcej niż jednej 
kontroli działalności przedsiębiorcy. Nie dotyczy to sytuacji, gdy: 
1)   ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 
2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 
przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa 
skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego 
popełnienia; 
3)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 
4)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, 
zdrowia lub środowiska naturalnego; 
5)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług 
przed dokonaniem tego zwrotu; 
6)   przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów 
prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa 
wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty 
Europejskiej; 
7)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 
podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 
związanych z budownictwem mieszkaniowym; 
8)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 
podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 
poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania. 
1a. Jeżeli przedsiębiorca wykonuje działalność gospodarczą w więcej niż jednym 
zakładzie lub innej wyodrębnionej części swojego przedsiębiorstwa, zasada 
określona w ust. 1 zdanie pierwsze odnosi się do zakładu lub części 
przedsiębiorstwa, z zastrzeżeniem ust. 1b. 
1b. W zakładzie lub części przedsiębiorstwa, w której przeprowadzana jest 
kontrola, dopuszczalne jest równoczesne przeprowadzenie czynności kontrolnych 
niezbędnych do zakończenia innej kontroli u tego przedsiębiorcy. 
1c. Przepisu ust. 1a nie stosuje się do kontroli działalności gospodarczej 
przedsiębiorcy, o którym mowa w art. 104 i 105. 
2. Jeżeli działalność gospodarcza przedsiębiorcy jest już objęta kontrolą innego 
organu, organ kontroli odstąpi od podjęcia czynności kontrolnych oraz może 
ustalić z przedsiębiorcą inny termin przeprowadzenia kontroli. 
 
Art. 83. 1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w 
jednym roku kalendarzowym nie może przekraczać: 
1)   w odniesieniu do mikroprzedsiębiorców - 12 dni roboczych; 
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2)   w odniesieniu do małych przedsiębiorców - 18 dni roboczych; 
3)   w odniesieniu do średnich przedsiębiorców - 24 dni roboczych; 
4)   w odniesieniu do pozostałych przedsiębiorców - 48 dni roboczych. 
2. Ograniczeń czasu kontroli nie stosuje się, w przypadkach gdy: 
1)   ratyfikowane umowy międzynarodowe stanowią inaczej; 
2)   przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu 
przestępstwa lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa 
skarbowego lub wykroczenia skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego 
popełnienia; 
3)   kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie 
przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów; 
4)   przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, 
zdrowia lub środowiska naturalnego; 
5)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług 
przed dokonaniem tego zwrotu; 
6)   przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów 
prawa wspólnotowego o ochronie konkurencji lub przepisów prawa 
wspólnotowego w zakresie ochrony interesów finansowych Wspólnoty 
Europejskiej; 
7)   kontrola dotyczy podmiotów, którym na mocy odrębnych przepisów właściwy 
organ wydał decyzję o uznaniu prawidłowości wyboru i stosowania metody 
ustalania ceny transakcyjnej między podmiotami powiązanymi - w zakresie 
związanym z wykonaniem tej decyzji; 
8)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 
podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 
związanych z budownictwem mieszkaniowym; 
9)   kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na 
podstawie przepisów o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków 
poniesionych w związku z budową pierwszego własnego mieszkania. 
3. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn 
niezależnych od organu kontroli i wymaga uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie 
doręcza się przedsiębiorcy i wpisuje do książki kontroli przed podjęciem dalszych 
czynności kontrolnych. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać 
terminów, o których mowa w ust. 1. 
3a. Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest także, jeżeli w toku kontroli 
zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania podatkowego lub zawyżenie straty w 
wysokości przekraczającej równowartość 10% kwoty zadeklarowanego 
zobowiązania podatkowego lub straty, albo w przypadku ujawnienia faktu 
niezłożenia deklaracji pomimo takiego obowiązku. 
3b. Organ kontroli zawiadamia kontrolowanego o ujawnionych okolicznościach, o 
których mowa w ust. 3a, jednocześnie wskazując zgromadzony w tym zakresie 
materiał dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli umieszcza 
się w książce kontroli i protokole kontroli. 
3c. Czas trwania kontroli, o której mowa w ust. 3a, nie może spowodować 
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przekroczenia odpowiednio dwukrotności czasu określonego w ust. 1. 
4. Jeżeli wyniki kontroli wykazały rażące naruszenie przepisów prawa przez 
przedsiębiorcę, można przeprowadzić powtórną kontrolę w tym samym zakresie 
przedmiotowym w danym roku kalendarzowym, a czas jej trwania nie może 
przekraczać 7 dni. Czasu trwania powtórnej kontroli nie wlicza się do czasu, o 
którym mowa w ust. 1. 
Art. 83a. 1. Organ kontroli może, po pisemnym zawiadomieniu przedsiębiorcy, 
przerwać kontrolę na czas niezbędny do przeprowadzenia badań próbki produktu 
lub próbki kontrolnej, jeżeli jedyną czynnością kontrolną po otrzymaniu wyniku 
badania próbki będzie sporządzenie protokołu kontroli. Czasu przerwy nie wlicza 
się do czasu, o którym mowa w art. 83 ust. 1, o ile podczas przerwy przedsiębiorca 
miał możliwość wykonywania działalności gospodarczej oraz miał nieograniczony 
dostęp do prowadzonej przez siebie dokumentacji i posiadanych rzeczy, z 
wyjątkiem zabezpieczonej w celu kontroli próbki. 
2. W przypadku określonym w ust. 1, doręczenie przedsiębiorcy protokołu kontroli 
nie wymaga ponownego wszczęcia kontroli, a dnia, w którym doręczono 
przedsiębiorcy protokół kontroli, nie wlicza się do czasu trwania kontroli. 
Dopuszcza się doręczenie protokołu kontroli w trakcie trwania kontroli innego 
organu. 
3. Uzasadnienie czasu trwania przerwy organ kontroli obowiązany jest wpisać do 
książki kontroli przedsiębiorcy. 
4. Przerwa, o której mowa w ust. 1, nie stanowi przeszkody do przeprowadzenia w 
czasie jej trwania kontroli przez inny organ kontroli. 
 
Art. 84. Przepisów art. 82 i art. 83 nie stosuje się wobec działalności 
przedsiębiorców w zakresie objętym: 
1)   nadzorem, o którym mowa w art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 21 lipca 2006 r. o 
nadzorze nad rynkiem finansowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1149, z późn. zm.); 
2)   nadzorem sanitarnym na podstawie ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o 
Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 212, poz. 1263, z późn. zm.) i 
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 
2010 r. Nr 136, poz. 914, z późn. zm.), w zakresie dotyczącym bezpieczeństwa 
żywności. 
 
Art. 84a. Przepisów art. 79, 79a, 80, 80a, art. 81 ust. 2, art. 81a, 82 i 83 nie stosuje 
się wobec działalności gospodarczej przedsiębiorców w zakresie objętym: 
1)   szczególnym nadzorem podatkowym, na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o Służbie Celnej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1404, z późn. zm.); 
2)  (3) nadzorem weterynaryjnym, na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o 
ochronie zwierząt (Dz. U. z 2013 r. poz. 856 oraz z 2014 r. poz. 1794), ustawy z 
dnia 6 września 2001 r. - Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. Nr 45, poz. 271, 
z późn. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2003 r. o weterynaryjnej kontroli granicznej 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1424 i 1662), ustawy z dnia 10 grudnia 2003 r. o kontroli 
weterynaryjnej w handlu (Dz. U. z 2004 r. Nr 16, poz. 145, z późn. zm.), ustawy z 
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dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2010 r. Nr 112, poz. 
744, z późn. zm.), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz 
zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539), ustawy z dnia 
16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2014 r. poz. 
1577), ustawy z dnia 22 lipca 2006 r. o paszach (Dz. U. z 2014 r. poz. 398) oraz 
ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów 
naukowych lub edukacyjnych (Dz. U. poz. 266); 
3)   (uchylony) 
4)   kontrolą związaną z nadawaniem towarom przeznaczenia celnego dokonywaną 
w urzędzie celnym albo w miejscu wyznaczonym lub uznanym przez organ celny, 
na podstawie przepisów celnych albo graniczną kontrolą fitosanitarną dokonywaną 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o ochronie roślin (Dz. U. 
z 2014 r. poz. 621, z późn. zm.); 
5)   kontrolą przemieszczających się środków transportu, osób z nich 
korzystających oraz towarów nimi przewożonych, na podstawie ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 r. o Służbie Celnej, ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie 
drogowym oraz ustawy z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym; 
6)   zakupem produktów lub usług sprawdzającym rzetelność usługi, na podstawie 
ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz. U. z 2014 r. poz. 148 
i 1101 oraz z 2015 r. poz. 277); 
7)   sprzedażą dokonywaną poza punktem stałej lokalizacji (sprzedaż obwoźna i 
obnośna na targowiskach w rozumieniu art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 
1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2014 r. poz. 849 oraz z 2015 r. 
poz. 528)). 
 
Art. 84aa. Przepisów art. 79, art. 80a, art. 82 i art. 83 nie stosuje się w odniesieniu 
do kontroli: 
1)   działalności leczniczej, prowadzonej przez organ prowadzący rejestr, ministra 
właściwego do spraw zdrowia, wojewodę i podmiot tworzący w zakresie zadań 
określonych w przepisach o działalności leczniczej; 
2)   przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie poszukiwania, 
rozpoznawania lub wydobywania kopalin objętych własnością górniczą lub 
podmiotu wykonującego w zakresie swojej działalności zawodowej powierzone mu 
przez tego przedsiębiorcę czynności w ruchu zakładu górniczego albo zakładu 
wykonującego roboty geologiczne, prowadzonej przez organy Inspekcji Ochrony 
Środowiska lub organy nadzoru górniczego. 
Art. 84ab. Przepisów art. 82 i art. 83 nie stosuje się w odniesieniu do kontroli 
świadczeniodawców dokonywanej przez podmiot zobowiązany do finansowania 
świadczeń opieki zdrowotnej ze środków publicznych na podstawie ustawy z dnia 
27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków 
publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 581). 

Art. 84b. 1. Przepisów art. 79, art. 82 ust. 1 i art. 83 ust. 1 nie stosuje się do 
kontroli wszczętej w toku postępowania prowadzonego w wyniku złożenia 
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wniosku przez przedsiębiorcę we własnej sprawie, na podstawie przepisów 
odrębnych ustaw, bezpośrednio stosowanych przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa unijnego oraz kontroli prowadzonej na podstawie ustawy z 
dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności 
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz. U. poz. 1146 oraz z 
2015 r. poz. 378). 
2. Ilekroć w przepisach ustaw odrębnych oraz bezpośrednio stosowanych 
przepisach powszechnie obowiązującego prawa wspólnotowego używa się pojęć: 
zawiadomienie, wezwanie, zgłoszenie, których celem jest wszczęcie kontroli 
działalności gospodarczej przez właściwy organ kontroli, przepis ust. 1 stosuje się 
odpowiednio. 
Art. 84c. 1. Przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania 
przez organy kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 1 
i 2, art. 82 ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d. 
2. Sprzeciw przedsiębiorca wnosi na piśmie do organu podejmującego i 
wykonującego kontrolę. O wniesieniu sprzeciwu przedsiębiorca zawiadamia na 
piśmie kontrolującego. 
3. Sprzeciw wnosi się w terminie 3 dni roboczych od dnia wszczęcia kontroli przez 
organ kontroli. Przedsiębiorca musi uzasadnić wniesienie sprzeciwu. 
4. W przypadku gdy naruszenie przepisu art. 83 ust. 1 wystąpiło w trakcie 
prowadzonej kontroli, bieg terminu, o którym mowa w ust. 3, rozpoczyna się w 
dniu, w którym nastąpiło przekroczenie limitu czasu trwania kontroli. 
5. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie czynności kontrolnych przez organ 
kontroli, którego sprzeciw dotyczy, z chwilą doręczenia kontrolującemu 
zawiadomienia o wniesieniu sprzeciwu do czasu rozpatrzenia sprzeciwu, a w 
przypadku wniesienia zażalenia do czasu jego rozpatrzenia. 
6. Wniesienie sprzeciwu powoduje wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli od 
dnia wniesienia sprzeciwu do dnia doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, o 
którym mowa w ust. 9, albo do dnia, o którym mowa w ust. 12, z zastrzeżeniem 
ust. 7. 
7. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia, o którym mowa w ust. 
10, wstrzymanie biegu czasu trwania kontroli następuje do dnia doręczenia 
przedsiębiorcy postanowienia, o którym mowa w ust. 10, albo do dnia, o którym 
mowa w ust. 13. 
8. W przypadku wniesienia sprzeciwu organ kontroli może, w drodze 
postanowienia, dokonać zabezpieczenia dowodów mających związek z 
przedmiotem i zakresem kontroli, na czas rozpatrzenia sprzeciwu. Zabezpieczeniu 
podlegają dokumenty, informacje, próbki wyrobów oraz inne nośniki informacji, 
jeżeli stanowią lub mogą stanowić dowód w toku kontroli. 
9. Organ kontroli w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania sprzeciwu, 
rozpatruje sprzeciw oraz wydaje postanowienie o: 
1)   odstąpieniu od czynności kontrolnych; 
2)   kontynuowaniu czynności kontrolnych. 
10. Na postanowienie, o którym mowa w ust. 9, przedsiębiorcy przysługuje 
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zażalenie w terminie 3 dni od dnia otrzymania postanowienia. Rozstrzygnięcie 
zażalenia następuje w drodze postanowienia, nie później niż w terminie 7 dni od 
dnia jego wniesienia. 
11. W przypadku wydania postanowienia, o którym mowa w ust. 9 pkt 2, organ 
kontroli może kontynuować czynności kontrolne od dnia, w którym postanowienie 
doręczono przedsiębiorcy, a w przypadku wniesienia zażalenia, od dnia doręczenia 
przedsiębiorcy postanowienia, o którym mowa w ust. 10. 
12. Nierozpatrzenie sprzeciwu w terminie, o którym mowa w ust. 9, jest 
równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia, o 
którym mowa w ust. 9 pkt 1. 
13. Nierozpatrzenie zażalenia w terminie, o którym mowa w ust. 10, jest 
równoznaczne w skutkach z wydaniem przez organ właściwy postanowienia 
uznającego słuszność wniesionego zażalenia. 
14. Postanowienie, o którym mowa w ust. 8, wygasa z mocy ustawy w dniu 
następującym po dniu doręczenia przedsiębiorcy postanowienia, o którym mowa w 
ust. 9, a w przypadku, o którym mowa w ust. 12, w dniu następującym po dniu 
upływu terminu do rozpatrzenia sprzeciwu, z zastrzeżeniem ust. 15. 
15. W przypadku wniesienia przez przedsiębiorcę zażalenia postanowienie, o 
którym mowa w ust. 8, wygasa w dniu następującym po dniu doręczenia 
przedsiębiorcy postanowienia, o którym mowa w ust. 10, a w przypadku, o którym 
mowa w ust. 13, w dniu następującym po dniu upływu terminu do rozpatrzenia 
zażalenia. 
16. Do postępowań, o których mowa w ust. 9 i 10, w zakresie nieuregulowanym 
stosuje się przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. 
Art. 84d. Wniesienie sprzeciwu nie jest dopuszczalne, gdy organ przeprowadza 
kontrolę, powołując się na przepisy art. 79 ust. 2 pkt 2, art. 80 ust. 2 pkt 2, art. 82 
ust. 1 pkt 2, art. 83 ust. 2 pkt 2 i art. 84a. 
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Załącznik Nr 2 do Procedury  
 

PEŁNOMOCNICTWO 
( dla podmiotów nie będących przedsiębiorcami) 

 
Na podstawie art. 9u 9v ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm. w związku z art. 379 ust. 1 
i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., 
poz. 1232 ze zm). upoważniam pracownika Związku Gmin Regionu 
Ostródzko-Iławskiego "Czyste Środowisko" z siedzibą w Ostródzie 
Panią/Pana _____________________________, legitymującego się legitymacją 
służbową nr ________________, wydaną przez 
____________________________  do kontroli przestrzegania i stosowania 
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) w zakresie objętym właściwością 
Zarządu Związku Gmin, w tym uprawnień wymienionych w art. 379 ust. 3 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska10. 

                     
1 Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do: 

1)   wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, na 
których prowadzona jest działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 - na pozostały teren; 
2)   przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; 
3)   żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu 
faktycznego; 
4)   żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z problematyką kontroli. 
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Załącznik Nr 2a do Procedury  
 
 

PEŁNOMOCNICTWO 
( dla podmiotów będących przedsiębiorcami) 

 
 
Na podstawie art. 9u 9v ustawy z dnia 13 września 1996r, o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.) w związku z art, 379 ust. 
1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013r., 
poz. 1232 z późn. zmianami) i art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie 
działalności gospodarczej (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 672 ze zm.). 
upoważnia 
 
do wykonywania funkcji kontrolnych w zakresie przestrzegania i stosowania 
przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymania czystości i porządku w 
gminach (Dz. U. z 2013r., poz. 1399 ze zm.), w tym uprawnień wymienionych w 
art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska do 
przeprowadzenia kontroli przedsiębiorcy pod firmą: 
_________________________________, na nieruchomości położonej w 
_______________________________________________________________. 
 
Zakres przedmiotowy kontroli: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
Planowany termin rozpoczęcia i zakończenia kontroli : _________________. 
 
 
Kwituje odbiór upoważnienia: ____________________________________. 
 
 
____________________________ 
 
 
 
Pouczenie o prawach i obowiązkach kontrolowanego przedsiębiorcy 
1. Zgodnie z art. 84c ustawy o swobodzie działalności gospodarczej 
przedsiębiorca może wnieść sprzeciw wobec podjęcia i wykonywania przez organ 
kontroli czynności z naruszeniem przepisów art. 79-79b, art. 80 ust. 1 i 2, art. 82 
ust. 1 oraz art. 83 ust. 1 i 2, z zastrzeżeniem art. 84d, tj. w razie: 
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- nie zawiadomienia przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli na zasadach 
określonych w art. 79, 
- nie okazania przedsiębiorcy przez pracowników organów kontroli 
legitymacji służbowej upoważniającej do wykonywania takich czynności oraz nie 
doręczenie upoważnienia do przeprowadzenia kontroli (art. 79a ust. 1), 
- nie poinformowanie przedsiębiorcy, przed podjęciem pierwszej czynności 
kontrolnej, o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli (art. 79b), 
- dokonywania czynności kontrolnych bez obecności kontrolowanego lub 
obecności osoby przez niego upoważnionej (art. 80 ust. 1 z wyjątkiem określonym 
w ust. 2 pkt 4), 
- równoczesnego podejmowania i prowadzenia więcej niż jednej kontroli 
działalności przedsiębiorcy (art. 82 ust. 1 z wyjątkiem określonym w ust. 1 pkt 4), 
- przekroczenia czasu trwania wszystkich kontroli organu kontroli u 
przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym (art. 83 ust. 1 z wyjątkiem ust. 2 i 
zastrzeżeniem art. 84d). 
2. Przedsiębiorca ma obowiązek pisemnego wskazania osoby upoważnionej do 
reprezentowania go w trakcie kontroli, w szczególności w czasie jego nieobecności 
(art. 80 ust.3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). 
3. Przedsiębiorca jest obowiązany prowadzić i przechowywać w swojej 
siedzibie książkę kontroli oraz upoważnienia i protokoły kontroli (art. 81 ust. 1 
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). 
4. Przedsiębiorca jest obowiązany dokonywać w książce kontroli wpisu 
informującego o wykonaniu zaleceń pokontrolnych bądź wpisu o ich uchyleniu 
przez organ kontroli lub jego organ nadrzędny albo sąd administracyjny (art. 81 
ust. 3 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). 
5. W przypadku wszczęcia kontroli przedsiębiorca jest obowiązany 
niezwłocznie okazać kontrolującemu książkę kontroli albo kopie odpowiednich jej 
fragmentów lub wydruki z systemu informatycznego, w którym prowadzona jest 
książka kontroli, poświadczone przez siebie za zgodność z wpisem w książce 
kontroli (art. 81 a ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej). 
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Załącznik Nr 3 do Procedury - Wzór protokołu kontroli. 
 
 

Protokół kontroli/rekontroli właściciela nieruchomości  
( nie będącego przedsiębiorcą) 

 
 
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., 
poz. 1399 ze zm.) w związku z art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 1232ze zm.). 
 
Data dzienna i godzina przeprowadzenia kontroli: 
__________________________________________________  
 
 
Pracownik upoważniony do kontroli: Pani/Pan_______________________ 
działający na podstawie upoważnienia z dnia _________________________. 
 
Kontrolowany (imię i nazwisko / nazwa, adres): 
__________________________. 
Inne osoby obecne podczas kontroli ( np. policjant) _______________________. 
 
Zakres kontroli: 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 
 
Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 
Nie stwierdzono/stwierdzono następujące naruszenia i nieprawidłowości: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
Zalecenia pokontrolne: 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 
Termin na powiadomienie Zarządu Związku Gmin o sposobie wykonania 
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zaleceń: ________________________________________________________. 
 
 
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 ( np. dokumentacja zdjęciowa): 
________________________________________________________________. 
Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany.  
 
 
Data i miejsce podpisania protokołu: 
 
 
Podpisy: 
Kontrolujący:   
Kontrolowany:     
 
 
Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu: 
________________________________________________________________. 
  
 
 
Potwierdzam odbiór protokołu kontroli: 
(data i podpis Kontrolowanego) 
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Protokół kontroli/rekontroli właściciela nieruchomości  

(będącego przedsiębiorcą) 
 
 
Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013r., 
poz. 1399 ze zm.) w związku z art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. 
Prawo ochrony środowiska (jednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 1232ze zm.) i art. 
79a ustawy z dnia 2 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 
2013r., poz. 672 ze zm.). 
 
Data dzienna i godzina przeprowadzenia kontroli: 
__________________________________________________  
 
 
Pracownik upoważniony do kontroli: Pani/Pan_______________________ 
działający na podstawie upoważnienia z dnia _________________________, 
legitymacja służbowa Nr
 _______________________________________. 
 
Kontrolujący przedstawił Kontrolowanemu legitymację służbową upoważniającą 
do wykonywania czynności kontrolnych i doręczył upoważnienie do 
przeprowadzenia kontroli. Kontrolowany potwierdził przyjęcie upoważnienia 
do przeprowadzenia kontroli - pokwitowanie złożone dnia na upoważnieniu. 
 
Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli. 
 
Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej Kontrolujący poinformował 
Przedsiębiorcę o jego prawach i obowiązkach w trakcie kontroli. 
 
 
Kontrolowany (imię i nazwisko / nazwa, adres, NIP, REGON): 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
________________________________________________________________
Osoba wskazana pisemnie przez Kontrolowanego do reprezentowania go w trakcie 
kontroli: _________________________________________________________ 
 
Miejsce prowadzenia działalności: _____________________________________. 
. 
Inne osoby obecne podczas kontroli ( np. policjant) _______________________. 
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Zakres kontroli: 
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 
Opis stanu faktycznego stwierdzonego w trakcie kontroli: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 
Nie stwierdzono/stwierdzono następujące naruszenia i nieprawidłowości: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 
Zalecenia pokontrolne: 
________________________________________________________________
________________________________________________________________
_______________________________________________________________. 
 
Termin na powiadomienie Zarządu Związku Gmin o sposobie wykonania 
zaleceń: ________________________________________________________. 
 
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 ( np. dokumentacja zdjęciowa): 
________________________________________________________________. 
Po odczytaniu protokołu każdy egzemplarz został podpisany.  
 
Zgodnie z art, 81 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004r, o swobodzie działalności 
gospodarczej 0‘ednolity tekst Dz. U. z 2013r., poz. 672 z późn. zmianami) 
dokonano wpisu w książce kontroli pod poz. __________________________.
  
Data i miejsce podpisania protokołu: .............................................................. 
 
 
Podpisy: 
Kontrolujący: ...........................................................   
Kontrolowany: .........................................................    
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Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu: 
________________________________________________________________. 
  
Potwierdzam odbiór protokołu kontroli: 
(data i podpis Kontrolowanego)  
 

Przewodniczący Zarządu Związku Gmin 

                                                                                             Bogusław Fijas  

 


