Warszawa, 3 grudnia 2018 r.

WOJEWODA MAZOWIECKI

WK-I.431.4.28.2018
(WK-I.431.1.32.2018)

Pan
Jakub Dudek
Wójt Gminy Płoniawy-Bramura
Urząd Gminy
Płoniawy-Bramura 83 A
06-210 Płoniawy-Bramura

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 województwie 2, Ewa Bastek
oraz Mirosława Dziczek – starsi inspektorzy wojewódzcy w Wydziale Kontroli Mazowieckiego
Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie, przeprowadziły w dniach od 7 do 18 maja 2018 r. kontrolę
problemową w Urzędzie Gminy Płoniawy-Bramura, z siedzibą w Płoniawach-Bramurze 83 A.
Kontrolą objęto stan realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w przedmiocie
prowadzenia rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz wydawanie 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.
Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2016 r. do 30 kwietnia 2018 r.
Nawiązując do projektu wystąpienia pokontrolnego, do którego nie wniesiono zastrzeżeń,
przekazuję Panu Wójtowi wystąpienie pokontrolne.
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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.).

I.

Prowadzenie rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
W okresie objętym kontrolą dokonano na wniosek przedsiębiorców jednego wpisu3, jednej

zmiany we wpisie w zakresie siedziby firmy4 oraz jednego wykreślenia wpisu5 z rejestru
działalności regulowanej. Nie dokonywano wykreśleń wpisów z urzędu, jak również nie wydawano
decyzji o odmowie dokonania wpisu do rejestru lub o zakazie prowadzenia działalności objętej
wpisem.
Kontroli poddano wszystkie ww. czynności stwierdzając, że wpisu, zmiany we wpisie
oraz wykreślenia wpisu dokonano zgodnie z właściwością rzeczową i miejscową organu
rejestrowego określoną w art. 9b ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 6.
Wpisu do rejestru dokonano na podstawie kompletnego wniosku przedsiębiorcy zawierającego
dane i załączniki określone w art. 9c ust. 3-5 ww. ustawy.
Wpisu, zmiany danych objętych wpisem oraz wykreślenia wpisu dokonano z zachowaniem
7–dniowego terminu, zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej7.
Na potwierdzenie wpisu wydano z urzędu stosowne zaświadczenie, zgodnie z wymogiem
określonym w art. 65 ust. 5 ww. ustawy8.
Za dokonanie wpisu do rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości pobrana została opłata skarbowa
w wysokości określonej w części I poz. 36 pkt 9a załącznika do ustawy o opłacie skarbowej9.
Rejestr działalności regulowanej prowadzony był w postaci elektronicznej – w sposób
określony w art. 9b ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz zawierał dane
wynikające z art. 9b ust. 4 ww. ustawy. Dokonując wpisu do rejestru działalności regulowanej
organ nadawał numer rejestrowy, zgodnie z art. 9c ust. 7 ww. ustawy. Dla każdego przedsiębiorcy
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Dotyczy wpisu o numerze rejestrowym 1/16.
Dotyczy zmiany wpisu o numerze rejestrowym 1/12.
Dotyczy wykreślenia wpisu o numerze rejestrowym 3/12.
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2017 r. poz. 1289,
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. poz. 650) z dniem 30 kwietnia 2018 r. utraciła moc ustawa
o swobodzie działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2018 r. przepisy dotyczące terminu na dokonanie przez
organ wpisu do rejestru zostały określone w art. 9ca ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
Zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz
inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650) z dniem 30 kwietnia 2018 r. utraciła moc ustawa
o swobodzie działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2018 r. przepisy dotyczące wydawania zaświadczeń
potwierdzających dokonanie wpisu do rejestru zostały określone w art. 9b ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827, z późn. zm.).

wpisanego do rejestru prowadzono akta rejestrowe, zgodnie z wymogiem określonym
w art. 66 ust. 2 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej10.

W wyniku kontroli stwierdzono nieprawidłowość polegającą na nieterminowym
przekazaniu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG)
informacji

o

dokonanym

wpisie11

oraz

nieprzekazanie

informacji

o

wykreśleniu12

przedsiębiorcy z rejestru działalności regulowanej. Działaniem takim naruszono wymogi
określone w art. 37 ust. 5 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej13, zgodnie z którym
organ rejestrowy zobowiązany jest przekazać do CEIDG informacje o wpisie przedsiębiorcy
do rejestru działalności regulowanej oraz wykreśleniu z rejestru niezwłocznie, nie później
niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy,
której dotyczą, wraz z podaniem daty uprawomocnienia i znaku sprawy.

Ponadto stwierdzono, że zaświadczenie potwierdzające dokonanie wpisu do rejestru14
działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości zostało doręczone bez potwierdzenia odbioru, czym naruszono art. 39 kpa15,
zgodnie

z

którym

organ

administracji

publicznej

doręcza

pisma

za

pokwitowanie.

Na przedmiotowym zaświadczeniu brak było również informacji o pobraniu opłaty skarbowej,
czym naruszono § 4 ust. 1 rozporządzenia w sprawie zapłaty opłaty skarbowej16.
Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na prowadzeniu
rejestru przedsiębiorców wykonujących działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości ocenia się pozytywnie pomimo nieprawidłowości.
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Zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz
inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650) z dniem 30 kwietnia 2018 r. utraciła moc ustawa
o swobodzie działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2018 r. przepisy dotyczące prowadzenia przez organ
akt rejestrowych przedsiębiorców wpisanych do rejestru działalności regulowanej zostały określone w art. 43 ust. 5
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. poz. 646).
Wpisu o numerze rejestrowym 1/16 dokonano 21 października 2016 r., natomiast informacja do CEIDG została
przekazana 23 marca 2017 r.
Dotyczy wykreślenia wpisu o numerze rejestrowym: 3/12.
Zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz
inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650) z dniem 30 kwietnia 2018 r. utraciła moc ustawa
o swobodzie działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2018 r. naruszenie ww. przepisów wynika z art. 44 ust. 1 i 3
ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647), 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.
Dotyczy zaświadczenia potwierdzającego wpis do rejestru o numerze rejestrowym 1/16.
Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.).
Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej (Dz. U. Nr 187,
poz. 1330).
3

Wyniki kontroli wskazują, że w jednostce przestrzegano właściwości miejscowej
i rzeczowej organu rejestrowego, prowadzenia kompletnego rejestru działalności regulowanej,
weryfikacji kompletności wniosku o wpis i zmianę wpisu oraz załączników, wykreślania wpisów
po zaistnieniu ustawowej przesłanki, pobrania opłaty skarbowej za dokonanie wpisu oraz
terminowe dokonanie wpisu, zmiany we wpisie i wykreślenia wpisu z rejestru, a także terminowe
wydanie zaświadczeń o dokonaniu wpisu, zmiany danych objętych wpisem i wykreśleniu. Mając
natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli stwierdzono nieterminowe przekazanie do CEIDG
informacji o dokonanym wpisie oraz nieprzekazanie informacji o wykreśleniu wpisu z rejestru,
a także inne stwierdzone uchybienia – uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo
nieprawidłowości.

II.

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 Wójt Gminy Płoniawy-Bramura wydał trzy zezwolenia

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych17. Nie wydawano zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony
przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, jak również nie wpłynęły wnioski o wydanie
takich zezwoleń. Nie wydawano także decyzji odmawiających udzielenia zezwolenia, cofających
lub zmieniających zezwolenie na prowadzenie działalności w powyższych zakresach.
Poddane kontroli zezwolenia zawierały wymagane elementy określone w art. 9 ust. 1
oraz ust. 1aa ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zezwolenia zostały
wydane zgodnie z właściwością miejscową organu określoną w art. 7 ust. 6 ww. ustawy,
na czas określony – nie dłuższy niż 10 lat, zgodnie z wymogiem art. 9 ust. 1b cytowanej
ustawy. Poddane kontroli decyzje zawierały wymagane elementy określone w art. 107 § 1 kpa
oraz zostały wydane z zachowaniem terminu określonego w art. 35 § 3 kpa, a za ich wydanie
została pobrana opłata skarbowa w wysokości określonej w ustawie o opłacie skarbowej.
Wójt Gminy Płoniawy-Bramura, zgodnie z 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 kontrolowanych
17
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Dotyczy zezwoleń oznaczonych: UG.Boś.6233.1.2016, UG.Boś.7031.1.2017, UG.Boś.7031.1.2018.

zakresach. W jednostce kontrolowanej opracowano wzór wniosku o udzielenie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
W wyniku kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości:
1.

Wydanie zezwolenia oznaczonego UG.Boś.6233.1.2016 z 16 października 2016 r.
na

prowadzenie

działalności

w

zakresie

opróżniania

zbiorników

bezodpływowych

i transportu nieczystości ciekłych na podstawie niekompletnego wniosku, w którym
nie wskazano informacji o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania
przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej kontrolą. Obowiązek wskazania
powyższych danych wynika z art. 8 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, zgodnie z którym cyt. „Wniosek o udzielenie zezwolenia powinien
zawierać: (…) informacje o technologiach stosowanych lub przewidzianych do stosowania
przy świadczeniu usług w zakresie działalności objętej kontrolą (…)”. Pomimo występujących
braków formalnych, organ nie zastosował tryby określonego w art. 64 § 2 kpa, który nakłada
obowiązek wzywania wnoszącego żądanie do usunięcia braków formalnych w terminie
nie krótszym niż siedem dni z pouczeniem, że usunięcie ich spowoduje pozostawienie podania
bez rozpoznania.
2.

Nieudostępnienie na stronie internetowej urzędu gminy wzorów wniosków o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, 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 cyt. „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 CEIDG informacji o udzieleniu wszystkich poddanych
badaniu zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. Działaniem takim naruszono art. 37 ust. 5
ustawy o swobodzie działalności gospodarczej18, zgodnie z którym informacje o uzyskaniu
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Zgodnie z art. 192 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców
oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz. U. poz. 650) z dniem 30 kwietnia 2018 r. utraciła moc
ustawa o swobodzie działalności gospodarczej. Od 30 kwietnia 2018 r. naruszenie ww. przepisów wynika
z art. 44 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej
i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy (Dz. U. poz. 647), zgodnie z którym informacje o uzyskaniu i wygaśnięciu
uprawnień wynikających z zezwolenia są przekazywane do CEIDG nie później niż w dniu roboczym następującym
5

uprawnień wynikających z zezwolenia są przekazywane do CEIDG niezwłocznie, nie później
niż następnego dnia roboczego po uzyskaniu informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu
sprawy, której dotyczą.

Ponadto ustalono, że Rada Gminy Płoniawy-Bramura nie określiła w drodze uchwały
wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia
na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk
dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części,
czym naruszono wymóg art. 7 ust. 3 i 3a ustawy o utrzymaniu czystości w gminach19.
W toku czynności kontrolnych ustalono również, w okresie od 1 stycznia 2016 r.
do 30 kwietnia 2018 r. realizacją zadania z zakresu ochrony przed bezdomnymi
zwierzętami na terenie Gminy Płoniawy-Bramura zajmował się, na podstawie umów o numerach:
3/2016 z 20 stycznia 2016 r., 1/2017 z 13 stycznia 2017 r. oraz 1/2018 z 12 stycznia 2018 r.,
przedsiębiorca nieposiadający stosownego zezwolenia. Zgodnie z wymogiem określonym
w art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na prowadzenie przez
przedsiębiorców 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  Wójt Gminy Płoniawy-Bramura. 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 20.
Przedstawiając powyższe informuję, że realizację zadania polegającego na wydawaniu
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 nieprawidłowości.
Wyniki kontroli wykazują, że w jednostce przestrzegano właściwości miejscowej
organu, kompletności i terminowości wydanych decyzji, okresu, na jaki zezwolenie może być
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po dniu uzyskania informacji o prawomocnym rozstrzygnięciu sprawy, której dotyczą, wraz z podaniem daty
uprawomocnienia się rozstrzygnięcia i znaku sprawy.
W dniu 31 sierpnia 2018 r. Rada Gminy podjęła uchwałę NR 251.XLVIII.2018 w sprawie określenia wymagań, jakie
powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie gminy Płoniawy-Bramura.
W czasie trwania czynności kontrolnych przedsiębiorca wystąpił z wnioskiem o udzielenie zezwolenia
na świadczenie usług w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Płoniawy-Bramura.
Wójt Gminy Płoniawy-Bramura decyzją oznaczoną IrOC.7030.1.2018 z 17 maja 2018 r. udzielił zezwolenia
na prowadzenie działalności w powyższym zakresie.

wydane oraz pobrania opłaty skarbowej. Mając natomiast na uwadze, że w wyniku kontroli
stwierdzono przypadek nienależytej weryfikacji kompletności wniosku, nieterminowe przekazanie
do CEIDG informacji o udzieleniu zezwoleń oraz nieudostępnienie w formie elektronicznej
na stronie internetowej urzędu wzorów wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także
grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, jak również inne stwierdzone uchybienia
– uzasadnione jest sformułowanie oceny pozytywnej pomimo stwierdzonych nieprawidłowości.
Przedstawiając powyższe ustalenia zobowiązuję Pana Wójta do podjęcia działań w celu
wyeliminowania ustalonych nieprawidłowości, a w szczególności do:
1.

Terminowego przekazywania do CEIDG informacji o: wpisie i wykreśleniu przedsiębiorcy
z rejestru działalności regulowanej oraz udzieleniu zezwoleń na prowadzenie działalności
w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,
ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, zgodnie z regulacją określoną w art. 44 ust. 1 i 3
ustawy o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji
dla Przedsiębiorcy21.

2.

Wydawania zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych po weryfikacji kompletności wniosków
o ich wydanie, ze szczególnym uwzględnieniem wymogów określonych w art. 8 ust. 1 pkt 4
ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, a w przypadkach stwierdzenia braków
formalnych – wzywania wnioskodawców do ich usunięcia w trybie art. 64 § 2 kpa.

3.

Udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy wzorów wniosków o udzielenie
zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych, ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, prowadzenia
schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych
i ich części, zgodnie z wymogiem art. 8 ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach.

21

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 ze 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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Ponadto wskazuję na konieczność:
− doręczania przedsiębiorcom zaświadczeń potwierdzających dokonanie wpisu do rejestru
działalności regulowanej za pokwitowaniem, zgodnie z wymogiem określonym w art. 39 kpa,
− umieszczania na zaświadczeniach potwierdzających dokonanie wpisu do rejestru działalności
regulowanej adnotacji o wysokości uiszczonej opłaty skarbowej lub o podstawie prawnej
jej niepobrania, zgodnie z regulacją zawartą w § 4 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia w sprawie zapłaty
opłaty skarbowej.
Jednocześnie zwracam również 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 26 listopada 2018 r. przez Radę Gminy Płoniawy-Bramura
uchwały w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się
o uzyskanie 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

odstępuje

się

od

sformułowania

zaleceń

pokontrolnych

do nieprawidłowości w zakresie nie podjęcia przez Radę Gminy Płoniawy-Bramura stosownej
uchwały.

Przedstawiając powyższe informuję, że zgodnie z art. 48 ustawy o kontroli w administracji
rządowej od wystąpienia pokontrolnego nie przysługują środki odwoławcze. Na podstawie
art. 49 ww. ustawy zobowiązuję Pana Wójta do przekazania, w terminie 14 dni od daty otrzymania
niniejszego wystąpienia pokontrolnego, pisemnej informacji o sposobie wykonania zaleceń,
wykorzystaniu wniosków lub przyczynach ich niewykorzystania albo o innym sposobie usunięcia
stwierdzonych nieprawidłowości.

z up. WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
Bogusław Krupa
Zastępca Dyrektora
Wydziału Kontroli

8

