
ZARZĄDZENIE BURMISTRZA MIKOŁOWA 
NR  1299/181/2017 

Z DNIA 1 CZERWCA  2017 ROKU 
 

 
w sprawie: sposobu przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa                   

w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez przedsiębiorców działających na 
podstawie ustawy  z dnia 13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach 

(tekst jednolity Dz. U.  z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.) 

 

Na podstawie  art. 78a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej                    
(t. j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) 
 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

1. Określam    sposób    przeprowadzenia     analizy    prawdopodobieństwa     naruszenia    prawa                             
w   ramach   wykonywania     działalności    gospodarczej    przez    przedsiębiorców    działających                          
na  podstawie  ustawy  o  utrzymaniu   czystości  i  porządku  w  gminach,  polegający  na: 
1) identyfikacji obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia przepisów  
jest największe; 
2) wyznaczeniu  obszarów,  o  których  mowa  w  pkt 1,  ustawowo  wskazanym  zakresem kontroli 
przedsiębiorców, zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 2 

Sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania 
działalności podmiotu w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 
ciekłych, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3 

Sposób przeprowadzenia analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania 
działalności podmiotu w zakresie odbioru  odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
stanowi załącznik nr 2  do niniejszego zarządzenia. 

§ 4 

Ogólny schemat prowadzenia kontroli przedsiębiorców, stanowi załącznik nr 3 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 5 

Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Inwestycji, Utrzymania Infrastruktury  i 
Usług Komunalnych 

§ 6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

________________________________________________________________   

Otrzymują: 

1. Biuro Burmistrzów 

 
 

2. Rada Miejska Mikołowa 3. Wydział Inwestycji, Utrzymania 

Infrastruktury i Usług Komunalnych 

 



 

Załącznik nr 1 

 

 do  zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr  1299/181/2017 

 z dnia 1.06.2017 r. 

 

 

Sposób przeprowadzenia analizy  prawdopodobieństwa naruszenia prawa  w ramach 

wykonywania działalności podmiotu  w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych                 

i transportu nieczystości ciekłych 

 

1. Identyfikuje się następujący obszar podmiotowy, w którym istnieje ryzyko naruszenia 

przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

- podmiot prowadzący działalność  w zakresie opróżniania  zbiorników bezodpływowych                      

i transportu nieczystości ciekłych.   

2. Identyfikuje się następujące obszary przedmiotowe w których następuje ryzyko naruszenia 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  jest największe: 

– wypełnianie warunków określonych w zezwoleniu. 

 

3. Naruszenie w ww obszarach przedmiotowych skutkuje: 

– cofnięcie zezwolenia bez odszkodowania, 

– wydanie zaleceń pokontrolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 2 

 

 do  zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr  1299/181/2017 

 z dnia 1.06.2017 r. 

 

Sposób przeprowadzenia analizy  prawdopodobieństwa naruszenia prawa  w ramach 

wykonywania działalności podmiotu w zakresie odbioru  odpadów komunalnych                            

od właścicieli nieruchomości 

 

1.  Identyfikuje się następujący obszar podmiotowy, w którym istnieje ryzyko naruszenia przepisów 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach: 

- podmiot prowadzący działalność  w zakresie odbioru  odpadów komunalnych                          od  

właścicieli nieruchomości. 

2. Identyfikuje się następujące obszary  przedmiotowe w których następuje ryzyko naruszenia 

ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach jest największe: 

–  spełnienie wymagań określonych dla podmiotu odbierającego odpady komunalne              

od właścicieli nieruchomości. 

 

 

    3. Naruszenie w ww obszarach przedmiotowych skutkuje: 

– wykreślenie z rejestru, 

– wydanie zaleceń pokontrolnych. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



Załącznik Nr 3 

 do  zarządzenia Burmistrza Mikołowa Nr  1299/181/2017                                                                                                                

z dnia 1.06.2017 r.   

 

OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI  PRZEDSIĘBIORCÓW 

 
 w zakresie zasad i warunków korzystania z zezwoleń                                                                             

na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości 
 

 

 

 

 

 

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa 

zgodnie z art. 78a ust. 1 z dnia 2 lipca 2004 r.                   

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U.                 

z 2016 r., poz. 1829 z późn. zm.). 

Sytuacje, w których nie stosuje się przepisu ust. 1 

określa art. 78 ust. 2 ustawy 

 

 

 

Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia 

kontroli (art. 79 ustawy o swobodzie  działalności 

gospodarczej) 

 

 

 

Doręczenie przedsiębiorcy lub osobie upoważnionej 

upoważnienia do kontroli (art. 79a ustawy o swobodzie 

działalności gospodarczej) 

 

Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli nie 

dokonuje się w przypadkach określonych w art. 79 ust. 

2 i 3 ustawy 

 

 

Przeprowadzenie czynności kontrolnych                       

w zakresie i czasie określonym w upoważnieniu   

 

 

Sporządzenie protokołu kontroli 

 

 

Postępowanie pokontrolne (wystąpienia,  zalecenia, 

wnioski itp.) 

 

 

 

Kontrola interwencyjna Kontrola planowana 


