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       Załącznik nr 3 

Do Zarządzenia  Nr 32/2021   

Wójta Gminy  Nadarzyn 

                   z dnia 19.05.2021 r. 
 

 

 

Wójt Gminy Nadarzyn       Nadarzyn,………………….. 

ul. Mszczonowska 24 

05-830 Nadarzyn 
 

 

ZAWIADOMIENIE 

o zamiarze wszczęcia kontroli 

 

Na podstawie art. 9u. ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1439 ze zm.) w związku z art. 379. ust. 1 i 6 ustawy z 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. 2020 r.  poz. 1219 ze zm.) oraz art. 48 ust. 1 ustawy z 

dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. 2021 poz. 162 ze zm.) 

 

zawiadamiam 

 

o zamiarze wszczęcia kontroli w stosunku do: 

 

………………………………………………………………………………………………………….. 
(nazwa i adres przedsiębiorcy) 

w zakresie: 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Osoba do kontaktu (pytania, ustalenie terminu): ………………………………………………………. 

 

 

 

      ……………………………………………… 
      (podpis osoby upoważnionej do podpisania zawiadomienia) 

 

 

 
 

 

 

 

Otrzymują: 

 
1. Adresat 

2. A/a. 
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Pouczenie: 
 

 
1.Zgodnie  art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)  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. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być wszczęta przed upływem 7 dni od dnia 
doręczenia zawiadomienia. 

2.Zgodnie z art. 50 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162)  czynności 

kontrolne wykonuje się w obecności przedsiębiorcy lub osoby przez niego upoważnionej. 

3.Zgodnie z art. 55. 1. Czas trwania wszystkich kontroli organu kontroli u przedsiębiorcy w jednym roku kalendarzowym nie 
może przekraczać w odniesieniu do:  

1) mikroprzedsiębiorców – 12 dni roboczych;  

2) małych przedsiębiorców – 18 dni roboczych;  

3) średnich przedsiębiorców – 24 dni roboczych;  
4) pozostałych przedsiębiorców – 48 dni roboczych.  

2. Przepisu ust. 1 nie stosuje się, jeżeli:  

1) ratyfikowane umowy międzynarodowe albo bezpośrednio stosowane przepisy prawa Unii Europejskiej 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) przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub środowiska;  

4) kontrola jest prowadzona w toku postępowania prowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o 

ochronie konkurencji i konsumentów;  
5) kontrola jest prowadzona na podstawie art. 23b lub art. 23r ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne;  

6) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług przed dokonaniem tego zwrotu;  

7) przeprowadzenie kontroli jest realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa Unii Europejskiej o ochronie 

konkurencji lub przepisów prawa Unii Europejskiej w zakresie ochrony interesów finansowych Unii Europejskiej;  
8) 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;  

9) kontrola dotyczy zasadności dokonania zwrotu podatku od towarów i usług na podstawie przepisów o zwrocie osobom 
fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym;  

10) 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;  

11) kontrola jest kontrolą amerykańskich rachunków raportowanych uregulowaną w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o 
wykonywaniu Umowy między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki w sprawie 

poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA.  

3. Przedłużenie czasu trwania kontroli jest możliwe jedynie z przyczyn niezależnych od organu kontroli i wymaga 

uzasadnienia na piśmie. Uzasadnienie doręcza się przedsiębiorcy. Przedłużenie czasu trwania kontroli nie może naruszać 
terminów, o których mowa w ust. 1.  

4. Przedłużenie czasu trwania kontroli możliwe jest także, jeżeli w toku kontroli zostanie ujawnione zaniżenie zobowiązania 

podatkowego w wysokości przekraczającej równowartość 10% kwoty zadeklarowanego zobowiązania podatkowego, jednak 

nie niższej niż 500 złotych, lub zawyżenie straty w wysokości przekraczającej równowartość 50% kwoty zadeklarowanej 
straty, jednak nie niższej niż 2500 złotych, albo w przypadku ujawnienia faktu niezłożenia deklaracji pomimo takiego 

obowiązku.  

5. Organ kontroli zawiadamia przedsiębiorcę o ujawnionych okolicznościach, o których mowa w ust. 4, jednocześnie 

wskazując zgromadzony w tym zakresie materiał dowodowy. Uzasadnienie przedłużenia czasu trwania kontroli doręcza się 

przedsiębiorcy. 

 

 

 

 


