Warszawa, 15 października 2018 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-I.431.4.56.2018
(WK-I.431.1.17.2018)

Pan
Zbigniew Szczepanik
Prezydent Miasta Otwocka
Urząd Miasta Otwocka
ul. Armii Krajowej 5
05-400 Otwock
WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy o kontroli w administracji rządowej1,
art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o wojewodzie i administracji rządowej w województwie2 Marcel Paprocki –
starszy specjalista oraz Maria Los  inspektor wojewódzki w Wydziale Kontroli Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie przeprowadzili w dniach od 27 lutego do 9 marca 2018 r.
kontrolę w Urzędzie Miasta Otwocka, z siedzibą przy ul. Armii Krajowej 5.
Kontrola obejmowała realizację zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie:
 wydawania, odmowy wydania oraz cofania zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części w okresie od 1 stycznia 2017 r.
do 31 stycznia 2018 r.,
 rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i prowadzenia kwalifikacji wojskowej
w okresie od 1 stycznia do 28 kwietnia 2017 r.

1
2

Ustawa z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185 poz. 1092).
Ustawa z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz. U. z 2017 r.
poz. 2234, z późn. zm.).

Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego oraz stanowiska wobec zastrzeżeń,
przekazuję Panu Prezydentowi wystąpienie pokontrolne.
I.

Wydawanie,

odmowa

wydania

oraz

cofanie

zezwoleń

na

prowadzenie

przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok
zwierzęcych i ich części.

W okresie objętym kontrolą Prezydent Miasta Otwocka wydał osiem zezwoleń na
prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych. Nie wydano zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk oraz spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, jak również nie wydawano decyzji
odmawiających udzielenia, cofających, zmieniających lub wygaszających zezwolenie na
prowadzenie działalności w powyższych zakresach.
Badaniu poddano cztery decyzje zezwalające3, stwierdzając zachowanie właściwości
miejscowej organu określonej w art. 7 ust. 6 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 4,
a także uiszczenie przez wnioskodawców opłat skarbowych, zgodnie z terminem określonym
w art. 6 ust. 1 pkt 3 i 2 oraz w wysokościach określonych w części III poz. 42 i 46 pkt 1 ustawy
o opłacie skarbowej5. Poddane kontroli zezwolenia zawierały wymagane elementy określone
w art. 107 § 1 kpa6 oraz w art. 9 ust. 1 i 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
oraz udzielone zostały na podstawie kompletnych załączników do wniosków , określonych w art. 8
ust. 1a, 1b oraz 2a ww. ustawy. Ww. wymienione zezwolenia zostały udzielone na czas, nie dłuższy
niż 10 lat, zgodnie z art. 9 ust. 1 b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Prezydent Miasta Otwocka, zgodnie w dyspozycją zawartą w art. 7 ust. 6b ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, prowadził w formie elektronicznej ewidencję
udzielonych zezwoleń na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
3
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Dotyczy decyzji oznaczonych WGO.6233.3.3.2017.2/MK, WGO.6233.3.6.2017.2/MM, WGO.6233.3.7.2017.2/MK
oraz WGO.6233.8.1.2017.3/MK.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454).
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2018 r. poz.1440 z późn. zm.).
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 z późn. zm.).
2

Na stronach internetowych urzędu udostępniono w formie elektronicznej wzór wniosku
o wydanie zezwolenia na świadczenie usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Wydanie zezwoleń7 na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie niekompletnych wniosków,
w których nie wskazano przedmiotu działalności. Obowiązek wskazania powyższych danych
wynika z art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie
z którym „Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien zawierać: (…) określenie przedmiotu
i obszaru działalności (…)”.
Pomimo występujących braków formalnych organ zezwalający nie zastosował trybu
określonego w art. 64 ust. 2 kpa, zgodnie z którym należy wezwać wnoszącego do usunięcia
braków, z pouczeniem, że nie usunięcie tych braków spowoduje pozostawienie podania
bez rozpoznania.
2. Nie opracowano i nie udostępniono na stronach internetowych urzędu miasta wzorów
wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt,
a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. Zaniechaniem takim naruszono
art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, zgodnie z którym „Wójt,
burmistrz lub prezydent miasta udostępnia w formie elektronicznej na stronach internetowych
urzędu gminy lub miasta wzór wniosku o udzielenie zezwolenia”.
3. Nieterminowe przekazanie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
(dalej CEIDG) informacji o czterech udzielonych zezwoleniach8. Ponadto stwierdzono,
że ww. przypadkach informacje przekazywane do CEIDG zawierały błędne dane w zakresie
daty, w której decyzje stały się ostateczne. Powyższym działaniem naruszono wymogi art. 37
ust. 5 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej9, zgodnie
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Dotyczy decyzji oznaczonych WGO.6233.3.3.2017.2/MK oraz WGO.6233.3.6.2017.2/MM.
Dotyczy decyzji oznaczonych WGO.6233.3.6.2017.2MM, WGO.6233.3.7.2017.2/MK, WGO.6233.8.1.2017.3/MK oraz
decyzji o Nr 34/2017.
Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.). Zgodnie
z art. 192 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy
dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.) z dniem 30 kwietnia 2018 r. utraciła moc
ustawa
3

z którymi informacje o uzyskaniu uprawnień wynikających z zezwolenia ,,(...) są przekazywane
do CEIDG niezwłocznie, nie później niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji
o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty
uprawomocnienia i znaku sprawy (…)”.
4. Nieprzestrzeganie w toku prowadzonych postępowań przepisów kpa, poprzez wydanie dwóch
zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych10 z przekroczeniem miesięcznego terminu załatwienia sprawy
określonego w art. 35 § 3 kpa, bez skierowania do strony postępowania zawiadomienia
o niezałatwieniu sprawy w terminie, wskazującego przyczyny zwłoki oraz nowy termin
załatwienia sprawy. Działaniem takim naruszono regulacje zawarte w art. 35 § 3 kpa oraz
art. 36 kpa, zgodnie z którymi cyt: „Załatwienie sprawy wymagającej postępowania
wyjaśniającego powinno nastąpić nie później niż w ciągu miesiąca (…)”, przy czym „O każdym
przypadku niezałatwienia sprawy w terminie organ administracji publicznej obowiązany jest
zawiadomić strony, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy oraz
pouczając o prawie do wniesienia ponaglenia”. Obowiązek ten ciąży na organie administracji
publicznej również w przypadku zwłoki w załatwieniu sprawy z przyczyn niezależnych
od organu.

Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że:
−

opracowany w urzędzie wzór wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, oprócz
informacji i dokumentów określonych w art. 8 ust. 1-2a ustawy o utrzymaniu w czystości
i porządku w gminach, wskazywał na konieczność przedłożenia dodatkowych dokumentów
niewymagalnych przepisami ww. ustawy11. Działaniem takim naruszono art. 6 ust. 2 ustawy

o swobodzie działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2018 r. naruszenie ww. przepisów wynika z art. 44 ust. 3 i 1
ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 z późn. zm.), zgodnie z którym informacje o uzyskaniu i wygaśnięciu
uprawnień wynikających z zezwolenia są przekazywane do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym po
dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty
uprawomocnienia się rozstrzygnięcia i znaku sprawy.
10
Dotyczy decyzji oznaczonych WGO.6233.3.3.2017.2/MK oraz WGO.6233.8.1.2017.3/MK.
11
Organ żądał przedłożenia:
− tytułu prawnego do nieruchomości, na której znajduje się baza transportowa przedsiębiorcy,
− wykazu pojazdów wraz z określeniem liczby i typu,
− dowodów rejestracyjnych pojazdów,
− opisu technicznego bazy transportowej zawierającego informację na temat położenia rodzaju nawierzchni,
ilości miejsc przeznaczonych do garażowania oraz (o ile występuje) opis stanowiska do mycia pojazdów,
4

o swobodzie działalności gospodarczej12, zgodnie z którym cyt: „Właściwy organ nie może
żądać ani uzależniać swojej decyzji w sprawie podjęcia (…) działalności gospodarczej przez
zainteresowaną osobę od spełnienia przez nią dodatkowych warunków, w szczególności
od przedłożenia dokumentów (…) nieprzewidzianych przepisami prawa”. Poza tym błędnie
zatytułowano wzór ww. wniosku cyt: „wniosek o wydanie zezwolenia na świadczenie usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości” a powinno być
„wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych”, zgodnie z art. 8 w związku
z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;

W wyniku kontroli stwierdzono, że Rada Miasta Otwocka nie określiła w drodze uchwały
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o wydanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, niezgodnie z art. 7 ust. 3a ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz w zakresie ochrony przez bezdomnymi zwierzętami, jak również w zakresie
prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części, niezgodnie z art. 7 ust. 3 ww. ustawy.

Ponadto stwierdzono, że w okresie objętym kontrolą organ powierzył realizację zadań
z zakresu ochrony przed bezdomnymi zwierzętami stowarzyszeniom, które nie posiadały
stosownego zezwolenia13. Zgodnie z wymogiem określonym w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy
−

12

13

umów z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
spełniającymi wymagania odnoście miejsc odzysku i odzysku, o których mowa w art. 9 ust. 3 i 4 ustawy z dnia
27. kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628, z póź. Zm.) oraz art. 7 ust. 3 niniejszej ustawy,
− umów z przedsiębiorcami prowadzącymi myjnię i stację dezynfekcji pojazdów przeznaczonych do transportu
nieczystości ciekłych, jeżeli baza transportowa nie jest wyposażona w stanowisko do mycia pojazdów,
Przedsiębiorca dodatkowo zobowiązany był do określenia:
− rodzaju odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości,
− sposób realizacji obowiązku ograniczenia masy odpadów ulegających biodegradacji składowanych
na składowisku odpadów.
Od 30 kwietnia 2018 r. naruszenie ww. przepisów wynika z art. 31 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo
przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.), zgodnie którym cyt.: „Organ nie może żądać dokumentów
lub ujawnienia danych, których konieczność przedstawienia, złożenia lub ujawnienia nie wynika z przepisu prawa
lub danych, które są w posiadaniu organu lub do których ma dostęp na podstawie odrębnych przepisów”.
Dotyczy: Towarzystwa Przyjaciół Zwierząt „Otwocki Zwierzyniec” z siedzibą w Otwocku przy ul. Powstańców
Warszawy 15/9, z którym Prezydent Miasta Otwocka zawarł Umowę WOŚ.524.2.2017 w dniu 4 maja 2017 r.
o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: „Opieka nad bezdomnymi oraz wolno żyjącymi kotami,
sterylizacja/kastracja oraz chipowanie bezdomnych, przygarniętych lub wolno żyjących kotów, dokarmianie oraz
leczenie kotów wolno żyjących, zapewnienie bezdomnym kotom miejsca w domach tymczasowych, odławianie
5

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami wymagane jest uzyskanie zezwolenia, którego  na podstawie
art. 7 ust. 6 powyższej ustawy  udziela w drodze decyzji wójt, burmistrz lub prezydent miasta
właściwy ze względu na miejsce świadczenia usług, a więc w omawianym przypadku – Prezydent
Otwocka. Wskazać należy, że zgodnie z regulacją zawartą w art. 10 ust. 1 ww. ustawy
przedsiębiorca prowadzący działalność w powyższym zakresie bez wymaganego zezwolenia
podlega karze aresztu lub grzywny.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na wydawaniu,
odmowie wydania oraz cofaniu zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk
i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części – ocenia się pozytywnie pomimo stwierdzonych
nieprawidłowości.
Wyniki kontroli wskazują, że poddane badaniu decyzje wydano na podstawie kompletnych
załączników do wniosku, przestrzegając właściwości miejscowej organu. Zezwolenia zawierały
wymagane prawem elementy, zostały wydane z zachowaniem właściwego okresu ich
obowiązywania, a za wydane zezwolenia pobrano opłatę skarbową we właściwej wysokości oraz
we właściwym terminie. Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono przypadki
nienależytej weryfikacji kompletności wniosku, nieterminowego oraz błędnego wprowadzania
danych w zakresie daty, w której decyzje stały się ostateczne przekazywanych do CEIDG informacji
o udzielonych zezwoleniach, nie opracowanie oraz nie udostępnienie w formie elektronicznej na
stronie internetowej urzędu wymaganych wzorów wniosków o udzielnie zezwoleń, nieterminowe
wydanie decyzji administracyjnych, a także inne opisane powyżej uchybienia – uzasadnione jest
sformułowanie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

bezdomnych kotów oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych kotów z terenu Miasta Otwocka”
w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r. oraz Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce,
Zarząd Główny w Warszawie z siedzibą w Warszawie przy ul. Noakowskiego 4, z którym Prezydent Miasta Otwocka
zawarł Umowę WOŚ.524.1.2017 w dniu 4 maja 2017 r. o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:
„Opieka nad bezdomnymi psami, sterylizacja/kastracja oraz chipowanie bezdomnych lub przygarniętych psów,
ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt, zapewnienie bezdomnym psom miejsca w schronisku, odławianie
bezdomnych psów oraz poszukiwanie nowych właścicieli dla bezdomnych psów z terenu Miasta Otwocka”
w okresie od dnia zawarcia umowy do 31 grudnia 2017 r.

6

Jednocześnie krytycznie ocenia się powierzenie przez Prezydenta Miasta Otwocka
wyłapywania bezdomnych zwierząt stowarzyszeniom, którym nie wydano w przedmiotowym
zakresie zezwolenia.

II.

Przeprowadzanie rejestracji na potrzeby założenia ewidencji wojskowej i prowadzenia
kwalifikacji wojskowej.

Kontrolą objęto stan realizacji zadań związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem
kwalifikacji wojskowej w 2017 roku określonych w ustawie o powszechnym obowiązku obrony
Rzeczypospolitej Polskiej14, w rozporządzeniu w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia
kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej15, w rozporządzeniu w sprawie
kwalifikacji wojskowej16 oraz w rozporządzeniu w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej w 2017 r.17
W 2017 roku rejestracji podlegało 211 mężczyzn oraz 181 kobiet z rocznika 1998,
przy czym stawieniu się do kwalifikacji wojskowej podlegało 211 mężczyzn z rocznika 1998,
63 mężczyzn z roczników starszych oraz 2 kobiety.
Informacja o liczbie mężczyzn i kobiet urodzonych w 1998 roku wpisanych do rejestrów
została przesłana Wojewodzie Mazowieckiemu drogą elektroniczną, w terminie określonym w § 5
ust. 1 rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej
oraz założenia ewidencji wojskowej.
Rejestry osób objętych rejestracją wojskową z rocznika 1998 sporządzone zostały
do 5 stycznia 2017 r. stosownie do wymogów określonych w § 3 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji
wojskowej, w postaci papierowej, w dwóch egzemplarzach, oddzielnie dla mężczyzn i kobiet.
Jeden egzemplarz rejestru przekazano wojskowemu komendantowi uzupełnień. Rejestry były
zgodne ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób
na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej. Ww. rejestry
14

15

16

17

Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r. poz.1459
z późn. zm.).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 listopada 2009 r. w sprawie rejestracji osób
na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej (Dz. U. z 2015 r. poz. 991).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada
2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1980).
Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 26 września 2016 r. w sprawie
przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2017 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 1657).
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zawierały dane osób, które dzień przed ich sporządzeniem ukończyły 18 lat życia, w myśl regulacji
określonej w § 3 ust. 5 powyższego rozporządzenia.
Rejestry zawierały dane osób zameldowanych na pobyt czasowy trwający ponad trzy
miesiące na terenie Miasta Otwocka, w związku z powyższym w dziewięciu przypadkach zachodziła
konieczność niezwłocznego zawiadomienia wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) właściwego
ze względu na miejsce pobytu stałego ww. osób o wpisaniu tych osób do rejestrów, zgodnie z § 4
ust. 2 w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia
ewidencji wojskowej.
Lista stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. została sporządzona zgodnie
ze wzorem stanowiącym załącznik nr 3 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej,
a także została przekazana powiatowej komisji lekarskiej w terminie zgodnym z § 9 ust. 5
ww. rozporządzenia.
Z przedstawionej listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. wynikało,
że wystąpiły cztery przypadki zgłoszenia się osób do kwalifikacji wojskowej w miejscu ich
zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące tj. na terenie Miasta Otwocka,
w związku z powyższym zachodziła konieczność zawiadomienia wójta lub burmistrza (prezydenta
miasta) właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego ww. osób o stawieniu się tych osób
do kwalifikacji wojskowej, zgodnie z wymogiem określonym w § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia
w sprawie kwalifikacji wojskowej.
Osoby podlegające obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej informowane były
o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej poprzez doręczenie im imiennych wezwań, za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru. Wezwania do kwalifikacji wojskowej sporządzane były zgodnie z wzorem
określonym w załączniku nr 1 i 2 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.
W kontrolowanej jednostce prowadzono wykazy osób o nieuregulowanym stosunku
do powszechnego obowiązku obrony prowadzono w formie papierowej, zgodnie z wymogiem
określonym w § 10 ust. 1 pkt 3 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej. Wykazy były
aktualizowane na bieżąco - w okresie objętym kontrolą w wykazach ujęto 5 mężczyzn z rocznika
1998, którzy nie dopełnili obowiązku stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r. oraz
37 mężczyzn z roczników starszych, którzy nie ukończyli 24 roku życia i nie dopełnili obowiązku
stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2017 r., a także z wykazów dokonano wykreślenia
5 mężczyzn z roczników starszych, którzy byli wpisani na listę stawiennictwa w 2017 r., a którzy
po 31 grudnia 2017 r. ukończyli 24 rok życia oraz 13 mężczyzn z roczników starszych, którzy byli
8

wpisani na listę stawiennictwa w 2017 r., a którzy wstawili się na kwalifikację wojskową w 2017 r.,
jak również 1 mężczyznę z rocznika starszego, który był wpisany na listę stawiennictwa w 2017 r.,
a który dokonał wymeldowania bez podania adresu.

W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Nieodnotowanie w rejestrach osób objętych rejestracją wojskową w 2017 r. następujących
danych:
 nazwiska rodowego ojca osoby ujętej w rejestrze – w trzech przypadkach18;
 nazwiska rodowego osoby ujętej w rejestrze - w jednym przypadku19;
 adresu zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące wraz z określeniem
okresu zameldowania oraz trybu wymeldowania, a także daty ujęcia w rejestrze we wszystkich przypadkach20 - z wyjątkiem dziesięciu przypadków21, gdzie wskazano adres
zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące wraz z określeniem okresu
zameldowania. Ponadto w rejestrze kobiet z rocznika 1998 w pozycji 105, w kolumnie
5 nie ujęto pełnego adresu zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad 3 miesiące
oraz nie określono daty końcowej okresu powyższego zameldowania22.
Zaniechaniem powyższym naruszono wymogi określone w załączniku nr 1 do
rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej
oraz założenia ewidencji wojskowej.
18

19

20

21

22

Dotyczy osób ujętych pod pozycją nr 59 z rejestru mężczyzn urodzonych w 1998 r. oraz pod pozycją nr 20 i 96
z rejestru kobiet urodzonych w 1998 r. Zgodnie z wyjaśnieniami Wiceprezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 marca
2018 r. cyt.: „Istniejące braki danych w rejestrze kobiet i mężczyzn urodzonych w 1998 roku, a mianowicie: informacja dot. nazwiska rodowego ojca mężczyzny poz. 59: brak w systemie (wysłano zlecenie uzupełnienia
danych do właściwego USC), - nazwiska rodowego ojca kobiety poz. 20: brak w systemie (wysłano zlecenie
uzupełnienia danych do właściwego USC), - nazwiska rodowego ojca kobiety poz. 96: brak
w systemie (wysłano zlecenie uzupełnienia danych do właściwego USC)”.
Dotyczy osoby ujętej pod pozycją nr 63 z rejestru kobiet urodzonych w 1998 r. Zgodnie z wyjaśnieniami
Wiceprezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 marca 2018 r. cyt.: „Istniejące braki danych w rejestrze kobiet i mężczyzn
urodzonych w 1998 roku, a mianowicie: (…) - nazwiska rodowego kobiety poz. 63: brak uzupełniony przez właściwe
USC zleceniem w dniu 27.04.2017r.”.
Zgodnie z wyjaśnieniami Wiceprezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 marca 2018 r. cyt.: „Istniejące braki danych
w rejestrze kobiet i mężczyzn urodzonych w 1998 roku, a mianowicie: (…) - adresu zameldowania wraz
z określeniem okresu zameldowania na pobyt czasowy (…) jak również trybu wymeldowania z powyższego pobytu:
u osób, które nie posiadały zameldowania na pobyt czasowy w dacie wykonywania wydruku, nie odnotował się
adres, okres zameldowania ani tryb wymeldowania, - daty ujęcia w rejestrze: brak danych w systemie”.
Dotyczy osób ujętych pod pozycją nr 50, 73, 128, 129, 132, 208, 208 z rejestru mężczyzn urodzonych w 1998 r.
oraz pod pozycją nr 9, 47 i 113 z rejestru kobiet urodzonych w 1998 r
Zgodnie z wyjaśnieniami Wiceprezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 marca 2018 r. cyt.: (…) Niepełne dane kobiety poz. 105 dot. adresu zameldowania na pobyt czasowy oraz brak określenia daty końcowej przewidywanego okresu
pobytu poza granicami RP wynika z art. 15 ust. 3 obowiązującej w dacie wyjazdu danej osoby ustawy z dnia
10.04.1974 r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych. System nie zawiera tych danych.”
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2. Niezawiadomienie wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce
pobytu stałego - przypadku dziewięciu osób objętych rejestracją23 - o wpisaniu tych osób
do rejestru w miejscu ich pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące tj. na terenie Miasta
Otwocka24, zgodnie ze wzorem zawiadomienia określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia
w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia
ewidencji wojskowej. Zaniechaniem takim naruszono § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie
rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji
wojskowej.
3. Nieodnotowanie w liście stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej w 2017 r.
następujących danych:
 serii i dowodu osobistego – w dwudziestu sześciu przypadkach25;
23

24

25

Dotyczy osób ujętych pod pozycją nr 50, 73 128, 129, 132, 203 z rejestru mężczyzn urodzonych w 1998 r. oraz
pod pozycją nr 9, 47, 113 z rejestru kobiet urodzonych w 1998 r.
Zgodnie z wyjaśnieniami Wiceprezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 marca 2018 r. cyt.: „Pozycja nr 50 mężczyzna
przebywał w Specjalnym Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku, gdzie jest zameldowany
na pobyt czasowy, pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego był w kontakcie telefonicznym z Urzędem Miasta
Starachowice, gdzie osoba ma meldunek na pobyt stały i ustalono, że do kwalifikacji wojskowej stawi się tam gdzie
rodzicom (potrzebnym jako tłumacze języka migowego) będzie łatwiej się stawić. Po spełnionym obowiązku, przez
wezwanego, o stawieniu się do kwalifikacji wojskowej w Otwocku, telefonicznie powiadomiono Urząd Miasta
Starachowice. Pozycja nr 73 mężczyzna posiadał tylko meldunek na pobyt czasowy w Otwocku. Prezydent Miasta
Otwocka nie zawiadamiał burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby o jej ujęciu
w rejestrze, ponieważ wykazany w rejestrze ostatni adres pobytu stałego w Warszawie wygasł 16.03.2011 r.
(w systemie ewidencji ludności wykazywany jest ostatni meldunek stały, jako istotny). Urząd Dzielnicy Warszawa
Praga Południe nie szukał tej osoby, co ustalono telefonicznie. Pozycja nr 128 mężczyzna przebywał w Specjalnym
Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku, gdzie jest zameldowany na pobyt czasowy,
pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego był w kontakcie telefonicznym z Urzędem Gminy Rościszewo, gdzie
osoba ma meldunek stały i ustalono, że do kwalifikacji stawi się tam gdzie rodzicom (potrzebnym jako tłumacze)
będzie łatwiej się stawić. Po kwalifikacji wojskowej UG Rościszewo powiadomił UM Otwocka, że mężczyzna zgłosił
się do kwalifikacji wojskowej. Pozycja nr 129 mężczyzna posiadał tylko meldunek na pobyt czasowy w Otwocku.
Prezydent Miasta Otwocka nie zawiadamiał burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby
o jej ujęciu w rejestrze, ponieważ wykazany w rejestrze ostatni adres pobytu stałego w m. Józefowie wygasł
31.05.2012 r. (w systemie ewidencji ludności wykazywany jest ostatni meldunek stały, jako istotny). Urząd Miasta
Józefowa nie szukał tej osoby, co ustalono telefonicznie. Pozycja nr 132 (…) W wyniku przeoczenia wcześniejsze
powiadomienie o wpisaniu do rejestru nie zostało wysłane. Pozycja nr 203 mężczyzna przebywał w Specjalnym
Ośrodku dla Dzieci Niesłyszących i Słabosłyszących w Otwocku, gdzie jest zameldowany na pobyt czasowy,
pracownik Wydziału Zarządzania Kryzysowego był w kontakcie telefonicznym z Urzędem Gminy Kotuń, gdzie osoba
ma meldunek stały i ustalono, że do kwalifikacji stawi się tam gdzie rodzicom (potrzebnym jako tłumacze języka
migowego) będzie łatwiej się stawić. Po kwalifikacji wojskowej UG Kotuń telefonicznie powiadomił UM Otwocka,
że mężczyzna zgłosił się do kwalifikacji wojskowej w miejscu pobytu stałego. (w załączeniu e-mail UG w Kotuniu
jako dowód w sprawie.) Natomiast powiadomienia dotyczące pozycji 9, 47, 113 w rejestrze kobiet nie zostały
wysłane w wyniku przeoczenia pracownika prowadzącego sprawy związane z rejestracją osób na potrzeby
prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej w UM Otwocka.”
Dotyczy osób ujętych pod pozycją nr 2, 15, 20, 54, 73, 103, 122, 125, 144, 161, 164, 200 i 210 z listy stawiennictwa
mężczyzn z rocznika podstawowego oraz pod pozycją nr 1 ,4, 19, 25, 28, 32, 35, 36, 38, 45, 46, 47 i 53 z listy
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 adresu do korespondencji – we wszystkich przypadkach26.
Zaniechaniem powyższym naruszono wymogi określone w załączniku nr 3 do
rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
4. Niezawiadomienie wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego ze względu na miejsce
pobytu stałego - dwóch osób27 – o stawieniu się tych osób do kwalifikacji wojskowej w miejscu
ich pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące tj. na terenie Miasta Otwocka, zgodnie
ze wzorem zawiadomienia określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
wojskowej. Zaniechaniem takim naruszono § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
wojskowej28.
5. Nieterminowe doręczenie jedenastu osobom29 wezwania do stawienia się do kwalifikacji
wojskowej, gdzie wszystkie wezwania doręczone były listem poleconym za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru i w czterech przypadkach dokonano odbioru przesyłki z adnotacją
daty i podpisu odbiorcy, a w siedmiu przypadkach za datę właściwego doręczenia przesyłki
uważa się za datę dokonaną z upływem ostatniego dnia okresu awizowania. Zaniechaniem
powyższym naruszono wymogi określone w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
wojskowej.

26

27

28

29

stawiennictwa mężczyzn z roczników starszych. Zgodnie z wyjaśnieniami Wiceprezydenta Miasta Otwocka z dnia 6
marca 2018 r. cyt.: (…) Brak serii i numeru dowodu osobistego w wymienionych numerach z listy stawiennictwa
mężczyzn z rocznika podstawowego wynika z tego, że do dnia wydrukowania listy, osoby te nie wystąpiły o wydanie
dowodu osobistego lub były w trakcie jego wyrabiania. Brak wpisu w kolumnie 6 u osób z roczników starszych
wynika również z braku jego posiadania. Osoby te przebywają za granicą (…).”
Zgodnie z wyjaśnieniami Wiceprezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 marca 2018 r. cyt.: „Adres korespondencji w kol.
Nr 8 jest tożsamy z adresem podanym w kolumnie nr 7. Natomiast miejsce w kol. Nr 8 zwyczajowo i po konsultacji
z przedstawicielami innych gmin wykorzystywane jest do wpisywania daty stawienia się osoby do kwalifikacji
wojskowej, nr książeczek wojskowych i kategorii zdrowia.
Dotyczy osób ujętych pod pozycją 50 oraz 73 z listy stawiennictwa mężczyzn z rocznika podstawowego. Zgodnie
z wyjaśnieniami Wiceprezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 marca 2018 r. cyt.: „Powiadamianie organu stawienie się
osoby do kwalifikacji. Pozycja nr 50 Urząd Gminy Starachowice - powiadomienie telefoniczne. Pozycja nr 73
mężczyzna posiadał tylko meldunek na pobyt czasowy w Otwocku. Prezydent Miasta Otwocka nie zawiadamiał
burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby o jej ujęciu w rejestrze, ponieważ wykazany
w rejestrze ostatni adres pobytu stałego w Warszawie wygasł 16.03.2011r.(w systemie ewidencji ludności
wykazywany jest ostatni meldunek stały, jako istotny). Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Południe nie szukał tej
osoby, co ustalono telefonicznie.”
Zgodnie z wyjaśnieniami Wiceprezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 marca 2018 r. cyt.: „Powiadamianie organu
stawienie się osoby do kwalifikacji. Pozycja nr 50 Urząd Gminy Starachowice - powiadomienie telefoniczne. Pozycja
nr 73 mężczyzna posiadał tylko meldunek na pobyt czasowy w Otwocku. Prezydent Miasta Otwocka nie
zawiadamiał burmistrza właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby o jej ujęciu w rejestrze, ponieważ
wykazany w rejestrze ostatni adres pobytu stałego w Warszawie wygasł 16.03.2011r.(w systemie ewidencji
ludności wykazywany jest ostatni meldunek stały, jako istotny). Urząd Dzielnicy Warszawa Praga Południe nie
szukał tej osoby, co ustalono telefonicznie.”
Dotyczy osób ujętych pod pozycją 14, 20, 21 61 z listy stawiennictwa mężczyzn z rocznika podstawowego oraz
pod pozycją 1, 2, 4, 5, 15, 21, 22 z listy stawiennictwa mężczyzn z rocznika starszego.
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Ponadto w wyniku kontroli ustalono, że:
−

rejestr osób objętych rejestracją z rocznika 1998 r., sporządzony oddzielnie dla mężczyzn
i kobiet, został przekazany Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień w Garwolinie
w dniu 17 stycznia 2017 r., czym naruszono termin określony w § 3 ust. 3 rozporządzenia
w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia
ewidencji wojskowej;

−

na przedstawionej liście stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej z 2017 r. widniała data
jej sporządzenia 18 stycznia 2017 r., czym naruszono termin określony w § 9 ust. 5
rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej30;

−

w jednym przypadku31 nieterminowo zawiadomiono wójta/burmistrza/prezydenta miasta
właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego osoby o stawieniu się jej do kwalifikacji
wojskowej w miejscu jej pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące tj. na terenie
Miasta Otwocka., czym naruszono termin określony w § 11 ust. 1 rozporządzenia w sprawie
rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania w zakresie przeprowadzenia
rejestracji osób na potrzeby założenia kwalifikacji wojskowej i przeprowadzenia kwalifikacji
wojskowej ocenia się pozytywnie pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce spełniony został obowiązek przestrzegania terminu
sporządzania rejestrów osób objętych rejestracją, przekazania rejestru osób objętych rejestracją
wojskowemu komendantowi uzupełnień, terminowego przekazania wojewodzie informacji
o liczbie mężczyzn i kobiet wpisanych do rejestrów osób objętych rejestracją, terminowości
przekazania

listy

stawiennictwa

powiatowej

komisji

lekarskiej,

a

także

prowadzenia

i aktualizowania wykazu osób o nieuregulowanym stosunku do powszechnego obowiązku obrony.
Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono niewskazanie kompletnych
danych zawartych w rejestrze osób objętych rejestracją oraz w liście stawiennictwa, a także
30

31

Zgodnie z wyjaśnieniami Wiceprezydenta Miasta Otwocka z dnia 6 marca 2018 r. cyt.: „Listę kwalifikacji rocznika
podstawowego sporządzono w Wydziale Spraw Obywatelskich dn. 11.01.2017 rok, wydruk przekazano do Wydziału
Zarządzania Kryzysowego, który zajmuje się sprawami rejestracji i kwalifikacji wojskowej. Roczniki starsze z rejestru
poszukiwanych oraz osoby ubiegających się o zmianę kategorii zdrowia oraz kobiety z listy przesłanej z WKU
Garwolin wpisano na listę sporządzaną w komputerze w Wydziale Zarządzania Kryzysowego i wydrukowano dnia
12.01.2017 r. Przy sporządzaniu strony tytułowej wystąpił niezamierzony błąd pisarski zamiast 13 stycznia 2017r.
(data ogłoszenia kwalifikacji wojskowej) wpisano datę 18 stycznia 2017r. (…)”
Dotyczy osoby ujętej pod pozycją 132 na liście stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2017 r..
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nieprzestrzeganie obowiązku zawiadamiania wójta/burmistrza/prezydenta miasta właściwego
ze względu na miejsce pobytu stałego osoby objętej rejestracją o wpisaniu jej do rejestru
i o zgłoszeniu się jej do kwalifikacji wojskowej w miejscu pobytu czasowego trwającego ponad
3 miesiące, jak również nieterminowe wzywanie osób do kwalifikacji wojskowej uzasadnione jest
sformułowanie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.

Przedstawiając powyższe ustalenia, zobowiązuję Pana Prezydenta do podjęcia działań
w celu wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości, a w szczególności do:
W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1. Weryfikacji kompletności składanych wniosków o wydanie zezwoleń na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości
ciekłych, w szczególności w zakresie wymogów określonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w przypadku wystąpienia braków formalnych –
wzywania wnioskodawców do ich usunięcia w trybie określonym w art. 64 § 2 kpa.
2. Opracowania i udostępnienia na stronach internetowych urzędu miasta wzorów wniosków
o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni
zwłok zwierzęcych i ich części, zgodnie z art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.
3. Terminowego oraz prawidłowego w zakresie daty, w której decyzje stały się ostateczne
przekazywania do CEIDG informacji o udzieleniu zezwoleń na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, zgodnie
z wymogami określonymi w art. 44 ust. 3 i 1 ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji
o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy32.
4. Przestrzegania w toku prowadzonych postępowań przepisów kpa, poprzez wydawanie
zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych w terminie określonym w art. 35 § 3 kpa, a w przypadku
niezałatwienia sprawy w terminie skierowanie do strony postępowania zawiadomienia
o niezałatwianiu sprawy, stosownie do art. 36 kpa.
32

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy (Dz. U. z 2018 r. poz. 647 z późn. zm.). Do 30 kwietnia 2018 r. przekazywanie do CEIDG
informacji o udzielonych zezwoleniach wynikało z art. 37 ust. 5 w związku z ust. 2 pkt 2 ustawy o swobodzie
działalności gospodarczej.
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5. Odnotowywania w rejestrach osób objętych rejestracją wojskową następujących danych:
 nazwiska rodowego ojca osoby ujętej w rejestrze,
 nazwiska rodowego osoby ujętej w rejestrze,
 adresu zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące wraz z określeniem
okresu zameldowania oraz trybu wymeldowania, a także daty ujęcia w rejestrze, gdzie
wskazano adres zameldowania na pobyt czasowy trwający ponad trzy miesiące wraz
z określeniem okresu zameldowania,
 daty końcowej okresu zameldowania,
zgodnie z wymogami określonymi w załączniku nr 1 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób
na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
6. Zawiadamiania organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego o wpisaniu osób do
rejestru w miejscu ich pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, zgodnie z wzorem
zawiadomienia określonym w załączniku nr 2 do rozporządzenia w sprawie rejestracji osób na
potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej, stosownie
do regulacji określonej w § 4 ust. 2 ww. rozporządzenia.
7. Odnotowywania

w

listach

stawiennictwa

osób

do

kwalifikacji

wojskowej

danych

dotyczących serii i numeru dowodu osobistego, a także adresu do korespondencji, zgodnie
z wymogami określonymi w załączniku nr 3 do rozporządzenia w sprawie kwalifikacji
wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej.
8. Zawiadamiania organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego o stawieniu się osób
do kwalifikacji wojskowej w miejscu ich pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące,
zgodnie ze wzorem zawiadomienia określonym w załączniku nr 4 do rozporządzenia w sprawie
kwalifikacji wojskowej, stosownie do regulacji określonej w § 11 ust. 1 ww. rozporządzenia.
9. Terminowego doręczenia wezwań do stawienia się do kwalifikacji wojskowej, zgodnie
z wymogiem określonym w § 4 ust. 2 rozporządzenia w sprawie kwalifikacji wojskowej.

Ponadto zwracam uwagę na konieczność:
 weryfikacji
na

opracowanego

prowadzenie

w

działalności

urzędzie
w

wzoru

zakresie

wniosku

opróżniania

o

udzielenie

zbiorników

zezwolenia

bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych, poprzez odstąpienie od zobowiązania przedsiębiorców
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do przedkładania dokumentów nieprzewidzianych przepisami prawa, stosownie do art. 31
ustawy Prawo przedsiębiorców33,
 terminowego przekazywania Wojskowemu Komendantowi Uzupełnień rejestru osób objętych
rejestracją, sporządzanych oddzielnie dla mężczyzn i kobiet, zgodnie z § 3 ust. 3 rozporządzenia
w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia kwalifikacji wojskowej oraz założenia
ewidencji wojskowej,
 terminowego sporządzania listy stawiennictwa osób do kwalifikacji wojskowej, stosownie
do § 9 ust. 5 ww. rozporządzenia,
 terminowego zawiadamiania organu właściwego ze względu na miejsce pobytu stałego
o stawieniu się osoby do kwalifikacji wojskowej w miejscu jej pobytu czasowego trwającego
ponad 3 miesiące, zgodnie z § 11 ust. 1 w sprawie rejestracji osób na potrzeby prowadzenia
kwalifikacji wojskowej oraz założenia ewidencji wojskowej,

Jednocześnie zwracam uwagę na konieczność powierzania realizacji zadań z zakresu
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami wyłącznie przedsiębiorcom, którzy posiadają stosowne
zezwolenie, zgodnie z wymogiem określonym w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
W związku z podjęciem w dniu 28 maja 2018 r. przez Radę Miasta Otwocka uchwały
w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
dotyczącego opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych odstępuje
się od sformułowania zaleceń pokontrolnych do nieprawidłowości w zakresie nie podjęcia przez
Radę Miasta Otwocka stosownej uchwały oraz od sformułowania zaleceń pokontrolnych
do uchybienia w zakresie błędnie zatytułowanego wzoru wniosku niniejszego wystąpienia
pokontrolnego, w związku z ich wyeliminowaniem przez jednostkę kontrolowaną.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji
rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Zobowiązuję Panią
Prezydent na podstawie art. 49 ww. ustawy do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń,
33

Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.). Do 30 kwietnia 2018
r. uzależnienie swojej decyzji przez organ poprzez żądania dodatkowych dokumentów niewymagalnych przepisami
prawa wynikało z art. 6 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.
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wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości.

Z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Bogusław Krupa
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli

16

