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       Załącznik nr 4 

Do Zarządzenia  Nr 32/2021   

Wójta Gminy  Nadarzyn 

                                  z dnia 19.05.2021 r. 

 

Nadarzyn, …………………. 

 

PROTOKÓŁ Z KONTROLI 

przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą pod nazwą: 
 

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

 

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: art. 9u w związku z art. 9d ust. 1 ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 

1439 ze zm.), w związku z art. 379 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (t.j. Dz. U. 2020 r. poz. 1219 ze zm.) i  art. 49-53 ustawy z dnia 6 marca 

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

Kontrolę przeprowadzono w dniu: …………………………………… 

Kontrolę przeprowadziły/li: 

1. ………………………………… - …………………………………………………………… 
                (imię i nazwisko)                                    (stanowisko, nr legitymacji służbowej) 

2. …………………………………. - …………………………………………………………… 
                (imię i nazwisko)                                    (stanowisko, nr legitymacji służbowej) 

 

Kontrolujący okazali Kontrolowanemu podmiotowi legitymację służbową i dostarczyli 

upoważnienie do przeprowadzenia kontroli. Kontrolowany potwierdził przyjęcie upoważnień 

do przeprowadzenia kontroli. 

Przedsiębiorca wyraził zgodę na przeprowadzenie kontroli w miejscu prowadzonej 

działalności tj. …………………………………………………………………………….. 

Przed podjęciem pierwszej czynności kontrolnej Kontrolujący poinformowali Przedsiębiorcę 

o prawach i obowiązkach w trakcie kontroli, co zostało potwierdzone podpisami 

Kontrolowanego na upoważnieniach Kontrolujących. 

I. Kontrolowany: 

1. …………………………………………………………………………………………. 
(nazwa i adres przedsiębiorcy) 

            w miejscu prowadzenia działalności w ……………………………………………………….. 
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2. Pan/Pani ……………………….udzielił/a pełnomocnictwa Panu/Pani ……………..-  

legitymującego/ej się dowodem osobistym ………. do reprezentowania go w trakcie 

kontroli rozpoczętej w dniu ………… r. (załącznik nr ….)  

II. Miejsce prowadzenia działalności: adres głównego miejsca wykonywania działalności 

znajduje się w …………………………………………………………………………..  

III. Zakres przedmiotowy kontroli: przestrzeganie szczegółowych wymagań w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. (Dz. U. z 2013 r. 

poz. 122).  

IV. Przedmiot kontroli ……………………………………………………………………… 

V. Ustalenia  z kontroli: 

      Opis stanu faktycznego – stwierdzony podczas kontroli: 

…………………………………………………………………………………………... 

…………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………….. 

 

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia i nieprawidłowości w związku z art. 9d. ustawy z 

dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 

1439 ze zm.)…………………………………………………..................................................... 

…………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Zastrzeżenia i uwagi Kontrolowanego wraz z uzasadnieniem:  

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………... 

Zalecenia pokontrolne 

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 

Kontrolowanego i Kontrolującego. 

 

Załączniki do protokołu: 

1.  

2.  

3. 

 

 

Zgodnie z art. 57 ust. 4 pkt. 1.  ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz.U. 

2021 poz. 162) dokonano wpisu w książce kontroli pod pozycją …………... 

 

Data i miejsce podpisania protokołu: ………………………………………………………...  

Kontrolujący: 
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…………………………………… 

 

…………………………………… 

 

Kontrolowany: 

 

…………………………………… 

 

Kontrolowany odmówił podpisania protokołu z powodu 

…………………………………………………………………………………………………

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

 

 

 

Potwierdzam odbiór protokołu kontroli ……………………………………………………… 

      (data i podpis Kontrolowanego) 

 
 


