
Prelegent: 

Zastępca Komendanta Straży Miejskiej - Wojciech Bafia



1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę
przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością
tych organów.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji kontrolnych 

pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych 

lub funkcjonariuszy straży gminnych. 

3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:
1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren

nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,
a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób

w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek
z problematyką kontroli.

Art. 379 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska



Uniemożliwienie takiej kontroli może stanowić     

przestępstwo z art. 225 § 1 Kodeksu karnego 

(Kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli

w zakresie ochrony środowiska lub osobie przybranej jej do

pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności

służbowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.)

W 2016 r. skierowaliśmy do Policji 4 takie doniesienia.



Dane statystyczne za rok 2016 i dwa miesiące 2017 z art. 191 Ustawy z dnia 

14 grudnia 2012 r. o odpadach 

(Kto, wbrew przepisom ustawy termicznie przekształca odpady poza spalarnią odpadów lub 

współspalarnią odpadów podlega karze grzywny):

2016:

 220 osób ukaranych, w tym:

- 125 mandatów karnych na sumę 13410 zł.,

- 88 pouczeń i 7 wniosków do sądu,

- dokonano 99 kontroli pieców

2017:

 25 osób ukaranych, w tym:

- 18 mandatów karnych na sumę 4400 zł.,

- 5 pouczeń i 2 wnioski do sądu,

- dokonano 176 kontroli pieców



Jedynie ok. 10% kontroli pieców wykazuje nieprawidłowości 

w postaci stwierdzenia przez strażników miejskich wypalania odpadów.

W pozostałych przypadkach stwierdzono używanie legalnych materiałów 

opałowych (węgiel, brykiet, miał, ekogroszek czy drewno).















Systematyczne kontrole złożenia deklaracji na odbiór odpadów
komunalnych. Od 2013 r., przy współpracy z Wydziałem Usług
Komunalnych i Zarządzania Środowiskiem Urzędu Miasta Kielce
przeprowadziliśmy ponad 3500 takich kontroli (stwierdziliśmy
brak złożenia deklaracji w 277 przypadkach).

Propagowanie sposobu rozpalania „od góry”
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