
Zarządzenie nr 4343/2023 

Prezydenta Miasta Radomia 

z dnia 10 marca 2023r. 

 

w sprawie ustalenia ogólnych procedur przeprowadzania kontroli przestrzegania 
i stosowania przepisów utrzymania czystości i porządku 

 

Na podstawie art. 31 i 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 40), art. 6 ust. 5a i art. 9u ustawy z dnia 13 września 
1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2022r. poz. 2519), 
art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Środowiska (t.j. Dz. U. 
z 2022r. poz. 2556 z późn. zm.) oraz § 4 ust. 7 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu 
Miejskiego w Radomiu zarządzam, co następuje: 

§ 1 

1. Ustala się procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania 
przepisów utrzymania czystości i porządku, stanowiące załącznik Nr 1 
do niniejszego Zarządzenia. 

2. Schemat kontroli realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie 
utrzymania czystości i porządku stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

3. Schemat kontroli przestrzegania warunków świadczenia usług przez podmioty, 
którym udzielono zezwolenia lub które wpisano do rejestru Działalności 
Regulowanej stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 2 

Traci moc Zarządzenie nr 2410/2021 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 27 kwietnia 
2021r. w sprawie wprowadzenia ogólnych procedur przeprowadzania kontroli 
przestrzegania i stosowania przepisów ochrony środowiska oraz utrzymania czystości 
i porządku 

§ 3 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Dyrektorowi Wydziału Gospodarowania Odpadami 
Komunalnymi Urzędu Miejskiego w Radomiu, Dyrektorowi Wydziału Ochrony 
Środowiska i Rolnictwa Urzędu Miejskiego w Radomiu oraz Komendantowi Straży 
Miejskiej w Radomiu. 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

wz. PREZYDENTA MIASTA 

                                                                                    (-) Katarzyna Kalinowska 
ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA 



Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 4343/2023 
Prezydenta Miasta Radomia 
z dnia 10 marca 2023r. 

 
 

Procedury przeprowadzania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów 

utrzymania czystości i porządku 

 

§ 1 Podstawa prawna kontroli 
 

Art. art. 6 ust. 5a oraz art.  9u  ustawy  z  dnia  13  września  1996r.  o  utrzymaniu  czystości  
i porządku w gminach, 
Art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, 
Przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców. 
 
§ 2 Organ uprawniony i osoby upoważnione do przeprowadzenia kontroli 
 

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli jest Prezydent Miasta Radomia, który 
upoważnia do przeprowadzenia kontroli pracowników Urzędu Miejskiego w Radomiu 
i funkcjonariuszy Straży Miejskiej w Radomiu.     
 
§ 3 Podmioty kontrolowane i zasady ich wyboru 
 

1. Kontroli podlegają: 
1) właściciele nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych 

na terenie Gminy Miasta Radomia, 
2) podmioty, którym Prezydent Miasta Radomia udzielił zezwolenia w zakresie: 

− opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, 

− ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
− prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk 

i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części, 
3) podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości, wpisane do Rejestru Działalności Regulowanej.  
2. Kontrole podejmuje się z urzędu, zgodnie z planem kontroli przygotowanym na dany 

rok kalendarzowy w komórce organizacyjnej odpowiedzialnej za realizację zadania 
z zakresu utrzymania czystości i porządku. Poza planem kontroli mogą być realizowane 
kontrole doraźne nie wymagające sporządzenia planu kontroli. 

3. W stosunku do podmiotów wymienionych w § 3 ust. 1 pkt 3 kontrole prowadzone 
są co najmniej raz na 2 lata.  

4. Wyboru podmiotów kontrolowanych, z zastrzeżeniem podmiotów wymienionych w § 3 
ust. 1 pkt 3 dokonuje się na podstawie analizy biorąc pod uwagę: 

− kontrole zrealizowane w latach ubiegłych, 
− zgłoszenia i inne dostępne informacje dotyczące występujących 

nieprawidłowości w kontrolowanym obszarze. 
 



§ 4 Zakres  i schemat kontroli 
 

1. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje: 
1) realizację przez właścicieli nieruchomości obowiązków w zakresie utrzymania 

czystości i porządku, nałożonych na nich przepisami ustawy o utrzymaniu 
czystości  i porządku w gminach, 

2) przestrzeganie przez podmioty, którym Prezydent Miasta Radomia udzielił 
zezwoleń w zakresie: 

− opróżniania zbiorników bezodpływowych lub osadników w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, 

− ochrony przed bezdomnymi zwierzętami, 
− prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a także grzebowisk 

i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  
warunków określonych w tych zezwoleniach.   

3) przestrzeganie przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, posiadające wpis do Rejestru Działalności Regulowanej, 
warunków prowadzenia takiej działalności, określonych  w ustawie o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach i aktach wykonawczych do tej ustawy.   

2. Ogólny schemat kontroli realizacji przez właścicieli nieruchomości obowiązków                   
w zakresie utrzymania czystości i porządku, stanowi załącznik Nr 2 do niniejszego 
Zarządzenia. Do kontroli mają zastosowanie przepisy art. 379 i art. 380 ustawy 
z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska. 

3. Ogólny schemat kontroli przestrzegania warunków świadczenia usług przez 
podmioty  którym udzielono zezwolenia lub które wpisano do Rejestru Działalności 
Regulowanej, stanowi załącznik Nr 3 do niniejszego Zarządzenia. Do kontroli mają 
zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo 
przedsiębiorców. 

 
 



Wybór podmiotów kontrolowanych 

Okazanie Kontrolowanemu upoważnienia do wykonania 

czynności kontrolnych oraz legitymacji służbowej 

Podpisanie i doręczenie protokołu Kontrolowanemu 

OGÓLNY SCHEMAT KONTROLI REALIZACJI PRZEZ WŁAŚCICIELI 
NIERUCHOMOŚCI OBOWIĄZKÓW W ZAKRESIE UTRZYMANIA 

CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

Przygotowanie kontroli 

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli 

Przeprowadzenie czynności kontrolnych w zakresie określonym 

w wystawionym upoważnieniu do przeprowadzenia kontroli 

Kontrolę podejmuje się z urzędu, zgodnie z planem kontroli 
przygotowanym na dany rok w komórce organizacyjnej. 

Poza planem kontroli mogą być realizowane kontrole doraźne 
nie wymagające sporządzenia planu kontroli 

  

 Załącznik nr 2 

 do Zarządzenia nr 4343/2023 

 Prezydenta Miasta Radomia 

 z dnia 10 marca 2023r. 

 



Kontrolę podejmuje się z urzędu, zgodnie z planem kontroli 

przygotowanym na dany rok w komórce organizacyjnej 

Zawiadomienie kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli 

Sporządzenie protokołu z przeprowadzonej kontroli 

Zakończenie kontroli i doręczenie kontrolowanemu protokołu 

kontroli 

OGÓLNY SCHEMAT KONTROLI PRZESTRZEGANIA WARUNKÓW 
ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PODMIOTY, KTÓRYM UDZIELONO 

ZEZWOLENIA LUB KTÓRE WPISANO DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI 
REGULOWANEJ 

Przygotowanie kontroli 

Przeprowadzenie czynności kontrolnych 

Doręczenie kontrolowanemu upoważnienia do kontroli oraz 

okazanie legitymacji służbowej 

Analiza wyników kontroli oraz podjęcie działań mających na celu 

likwidację stwierdzonych w wyniku kontroli nieprawidłowości 

  

 Załącznik nr 3 

 do Zarządzenia nr 4343/2023 

 Prezydenta Miasta Radomia 

 z dnia 10 marca 2023r. 

 


