
Załącznik nr 1 do umowy 

 

Upoważnienie do kontroli 

 

1. Działając na mocy § 4 ust. 2 umowy nr ……….z dnia …………………. na odbiór i transport odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych na terenie Gminy 

Lubartów, Miasta i Gminy Ostrów Lubelski, Gminy Serniki oraz Gminy Ostrówek  od 01.01.2020 

r. do 31.12.2021 r. – część …. Zamówienia, podmiot  …………………………………. upoważnia do 

wykonywania czynności kontrolnych pracowników Biura Związku Komunalnego Gmin Ziemi 

Lubartowskiej. 

2. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest upoważniony do: 

a) 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, 

b) Przeprowadzenia kontroli wszystkich zgłoszonych Kontrolującemu pojazdów 

transportujących odpady, 

c) Wykazania przez kontrolowanego prawidłowości w sposobie odbioru i transportu 

odpadów komunalnych 

d) Przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, 

e) Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w 

zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego, 

f) Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek z 

problematyką kontroli 

3. Kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są 

umożliwić przeprowadzenie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa 

w pkt. 2. 

4. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz doręcza 

kierownikowi podmiotu kontrolowanego lub kontrolowanej osobie fizycznej. 

a) Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub 

kontrolowana osoba fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia lub uwagi 

wraz z uzasadnieniem. 

b) W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu lub 

kontrolowaną osobę fizyczną, kontrolujący zamieszcza o tym wzmiankę w protokole, a 

odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko 

Kontrolującemu.  

5. Organy kontroli zawiadamiają przedsiębiorcę o zamiarze wszczęcia kontroli.  

6. Zawiadomienia o wszczęciu kontroli nie stosuje się w przypadku, gdy: 

a) Przeprowadzenie kontroli jest niezbędne dla przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa 

lub wykroczenia, przeciwdziałania popełnieniu przestępstwa skarbowego lub wykroczenia 

skarbowego lub zabezpieczenia dowodów jego popełnienia, 

b) Przeprowadzenie kontroli jest uzasadnione bezpośrednim zagrożeniem życia, zdrowia lub 

środowiska naturalnego, 

c) Przedsiębiorca nie ma adresu zamieszkania lub adresu siedziby lub doręczanie pism na 

podane adresy było bezskuteczne lub utrudnione, 

7. Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 

dni od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie 



zostanie wszczęta w terminie 30 dni od doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga 

ponownego zawiadomienia.  

8. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli zawiera:  

a) Oznaczenia organu, 

b) Datę i miejsce wystawienia, 

c) Oznaczenie przedsiębiorcy, 

d) Wskazanie zakresu przedmiotowego kontroli, 

e) Podpis osoby upoważnionej do zawiadomienia. 

 

 

 

………………….……………………………………………………… 

                ( data i podpis osoby upoważnionej  

   do reprezentowania Wykonawcy) 


