
ZARZĄ.DZENIE Nr ORG.0050.105.2022
WÓJTA GMINY BABOSZEWO
z dnia 29 września2022 roku

w sprawie: wprowadzenia procedury przeprowadzenia kontroli zakazu spalania
odpadów w paleniskach domowych na terenie Gminy Baboszewo.

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2022 r. poz. 559 ze zm.). w związku z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.), art.
191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.) oraz
art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r prawo ochrony środowiska (Dz. U. z
2021 r, poz. 1973 ze zm.) oraz Uchwały Nr 162/17 Sejmiku Województwa
Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji,

w których następuje spalanie paliw (Dz. U. 2017 r. poz. 9600 ze zm.), Wójt Gminy

Baboszewo zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się:
1) Procedurę przeprowadzenia kontroli zakazu spalania odpadów w paleniskach

domowych i przestrzegania przepisów Uchwały antysmogowej dla województwa
mazowieckiego na terenie Gminy Baboszewo. która stanowi załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

2) Wzór imiennego upoważnienia, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do
niniejszego zarządzenia.

3) Wzór protokołu z kontroli paleniska, którego wzór stanowi załącznik nr 3 do

niniejszego zarządzenia.

§2. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Baboszewo.
§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie

Informacji Publicznej.



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.105.2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 29 września 2022 r.

Procedura przeprowadzenia kontroli zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych
na terenie Gminy Baboszewo.
§ 1. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli

- art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.
U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.),

art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości l porządku
w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).

- w związku z art. 155 oraz art.191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.
U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.).

- Uchwała Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października
2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie
paliw (Dz. U. 2017 r. poz. 9600 ze zm.)

§ 2. Upoważnieni do kontroli

Wójt Gminy Baboszewo, jako organ uprawniony do kontroli upoważnia do
przeprowadzenia kontroli:

1) pracowników Urzędu Gminy w Baboszewie.

2) Wójt Gminy Baboszewo może wystąpić do Komendanta Komisariatu Policji
w Płońsku o pomoc w przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

3) Kontrole odbywają się w składach minimum dwuosobowych spośród osób
upoważnionych do kontroli na podstawie udzielonego upoważnienia stanowiący
załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Osoby uprawnione, o których mowa w §2 legitymują się imiennymi
upoważnieniami wydanymi przez Wójta Gminy Baboszewo, na podstawie których
kontrolujący ma prawo do:

l) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem na teren nieruchomości,
w godzinach od 6:00 do 22:00,



2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności
kontrolnych,

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji, wzywania i przesłuchiwania osób
w zakresie niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego,

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

5) przygotowania wniosku do Sądu i występowania w charakterze oskarżyciela
publicznego po potwierdzeniu spalania odpadów i paliw niedozwolonych.

§ 4. Zakres przedmiotowy kontroli

Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie zakazu spalania odpadów
komunalnych w paleniskach domowych na terenie Gminy Baboszewo.

§ 5. Podstawą podjęcia kontroli są:

1) zgłoszenia dokonywane przez mieszkańców gminy przekazywane: bezpośrednio,
drogą mailową. telefoniczną lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej;

2) własne obserwacje pracowników Urzędu Gminy Baboszewo;
3) udokumentowany brak odbioru odpadów zbieranych z nieruchomości objętych

systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;

4) inne zdarzenia uzasadniające podejrzenie spalania odpadów.

5) uwzględnienie kontroli w harmonogramie kontroli planowych

§ 6. Przebieg kontroli na nieruchomościach będących własnością osób
fizycznych.

1) Pracownik prowadzący kontrolę posiada podczas kontroli aktualne upoważnienie do
wykonywania czynności kontrolnych, udzielone przez Wójta Gminy Baboszewo.

2) Czynności kontrolne wykonywane są w obecności kontrolowanego właściciela,
najemcy, dzierżawcy nieruchomości lub przedstawiciela kontrolowanego -pełnoletni
domownik.

3) Kontrolowany podmiot, zgodnie z art. 379 ust. 6 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.); jest zobowiązany

umożliwić przeprowadzenie kontroli.

4) Kontrolujący ma obowiązek pouczyć Kontrolowanego o jego prawach i obowiązkach
oraz uprawnieniach Kontrolującego do przeprowadzenia kontroli.



5) W sytuacji, gdy właściciel posesji lub dorosły domownik odmawia wpuszczenia osób

kontrolujących na teren nieruchomości. obiektu lub ich części, a tym samym

uniemożliwia przeprowadzenie kontroli- informację odnotowuje się w protokole

pouczając kontrolowanego, iż w związku z art. 225 Ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r.

Kodeksu karnego (Dz. U. 2022 r. poz. 1138 ze zm.) zostanie dokonane zawiadomienie

Prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa lub na miejsce wzywana jest

policja.

6) Podczas kontroli sprawdzeniu podlega:

a) barwa dymu,

b) zawartość pieca,

c) materiały przygotowane do spalenia,

d) popiół.

7) W przypadku stwierdzenia, że w piecu lub w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się

odpady lub opał niezgodny z przepisami wykonuje się dokumentację fotograficzną.

8) Z paleniska mogą zostać pobrane próbki popiołu celem przekazania ich do

specjalistycznych badań laboratoryjnych, niezależnie od ustaleń, co do zawartości

paleniska i przygotowanego do spalenia materiału.

9) Próbki popiołu pobierane są do specjalnych naczyń nabieranych podbierakiem.

Naczynie wraz z próbką musi zostać zamknięte w czasie kontroli i zabezpieczone

plombą z numerem w obecności Kontrolowanego lub jego przedstawiciela (pełnoletni

domownik).

10) Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, w którym wpisuje wszelkie

stwierdzone nieprawidłowości oraz zalecenia pokontrolne, a także wyznacza termin

na powiadomienie kontrolującego o sposobie wykonania zaleceń. Protokół podpisują

kontrolujący oraz kontrolowana osoba fizyczna lub dorosły domownik. Do protokołu

istnieje możliwość wniesienia zastrzeżeń i uwag wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja

fotograficzna, stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu. ] eden

egzemplarz protokołu otrzymuje kontrolowany.

11)W razie odmowy podpisania protokołu przez kontrolowaną osobę fizyczną, zgodnie

z art. 380 ust. 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U.

z 2021 r. poz. 1973 ze zm.), kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole,

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

piśmie Wójtowi Gminy Baboszewa (termin 7 dni liczy się od daty odmowy podpisania



protokołu).

12)Nieprawidłowości stwierdzone podczas pierwszej kontroli skutkują pouczeniem

i wskazaniem zaleceń pokontrolnych. Nieprawidłowości zamieszcza się w protokole,

oraz uwagi i zastrzeżenia.

13) Wykonanie zaleceń pokontrolnych polega na sprawdzeniu w drodze rekontroli po

upływie wyznaczonego w protokole terminu na podjęcie działań naprawczych.

14) Kontrola może odbywać się na podstawie porozumienia z Policją.

15)Nieprawidłowości stwierdzone podczas każdej kontroli i rekontroli skutkują

zastosowaniem sankcji - nałożeniem grzywny w postaci mandatu karnego przez

upoważnione organy lub skierowanie wniosku o ukaranie do sądu na podstawie art.

334 w związku z art. 96 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska

(Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.l.art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. - Ustawa

o odpadach (Dz. U. z 2022 r. poz. 699 ze zm.). art. 96 ustawy z dnia 24 sierpnia 2001

r. - Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia (Dz. U. z 2021 r. poz. 457 ze

zm.).

§ 7. Obowiązki kontrolowanego:

l) umożliwić wstęp na teren posesji zgodnie z zapisami art. 379 ust. 3 ustawy z dnia 27

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);

2) umożliwić kontrolującemu przeprowadzenie badań lub wykonania niezbędnych

czynności kontrolnych,

3) okazać na żądanie kontrolującego dokumenty mające związek z problematyką kontroli

oraz udzielenia wszelkich informacji niezbędnych do ustalenia stanu faktycznego

§ 8. Prawa kontrolowanego:
I) kontrolowany ma prawo do uczestniczenia w prowadzonym postępowaniu,

2) kontrolowany może wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem

art. 380 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.

U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.);

3) kontrolowana osoba fizyczna może odmówić podpisania protokołu i w terminie 7 dni

przedstawić swoje stanowisko na piśmie kontrolującemu. Kontrolujący zobowiązany

jest umieścić w protokole wzmiankę o odmowie podpisania



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.105.2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 29 września 2022 r.

UPOWAŻNIENIE

Na podstawie art. 379 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 ze zm.); art. 9u ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022
r. poz. 1297 ze zm.), w związku z Zarządzeniem Nr Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 2022 roku,

upoważniam

................................................... pracownika Urzędu Gminy Baboszewo.
legitymującym się dowodem osobistym nr wydanym przez............ do
wykonywania w moim imieniu czynności kontrolnych w zakresie przestrzegania
przepisów o ochronie środowiska oraz przepisów ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, w tym przeprowadzanie kontroli przestrzegania przez

osoby fizyczne zakazu spalania odpadów w paleniskach domowych na terenie

Gminy Baboszewo.
Upoważnienie jest ważne do dnia .i nie może być przenoszone na mną

osobę.



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia
Nr ORG.0050.105.2022
Wójta Gminy Baboszewo
z dnia 29 września 2022 r.

PROTOKÓŁ Z KONTROLI NR .

Przeprowadzonej o godzinie w dniu na
terenie nieruchomości pod adresem:

I. Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli:

• art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.).

• art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz.
1973 ze zm.),

• uchwała Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017 r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów
w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. U. 2017 r. poz. 9600
ze zm.).

II. Kontrola nie została przeprowadzona z powodu:

III. Dane osoby kontrolowanej (obsługującej urządzenie grzewcze) właściciela, najemcy,
dzierżawcy nieruchomości lub przedstawiciela kontrolowanego -pełnoletni domownik.

IV. Dane osób przeprowadzających kontrolę:

(imię, nazwisko, stanowisko, numer upoważnienia)



(imię, nazwisko, stanowisko, numer upoważnienia)

(imię, nazwisko, stanowisko, numer upoważnienia)

(imię, nazwisko, stanowisko, numer upoważnienia)

v. Przebieg i ustalenia kontroli, w tym stwierdzone nieprawidłowości i naruszenia:

1. Urządzenia grzewcze w budynku.

Budynek:

-jednorodzinny / wielolokalowy*

Liczba urządzeń grzewczych: .

Typ urządzenia grzewczego:

D źródło poniżej klasy 3 lub brak informacji;

D źródło klasy 5

D źródło klasy 3 lub 4

D źródło spełnia wymagania ekoprojektu

2. Materiały/paliwo znajdujące się w pomieszczeniu, w którym zlokalizowane jest urządzenie
grzewcze:

..................................................................................................................................................... 

..................................................................................................................................................... 

3. Stosowane paliwo stałe D posiadaj D nie posiada świadectwa jakości.

4. Na terenie nieruchomości D zachodzi/ D nie zachodzi podejrzenie spalania odpadów.

5. Przeprowadzone czynności:



D oględziny pomieszczenia/pomieszczeń, w którym/-ch znajduje/-ą się urządzenie/-a grzewcze

D pobrane próbki i materiały do badań (jakie próbki, ile, sposób pobrania, zabezpieczenia,
numer/-y plomby zabezpieczającej)

D zmierzono wilgotność drewna, uzyskując
wyniki: .

następujące

D sporządzono dokumentację fotograficzną, stanowiącą załącznik do protokołu.

D osoba kontrolowana udostępniła dokumentację (upoważnienia, certyfikaty jakości, dowody
zakupu np. faktury).

VI. UWAGI I ZASTRZEŻENIA DO PROTOKOŁU:

Osoba kontrolowana złożyła/nie złożyłal ) uwag i zastrzeżeń do protokołu.

(ewentualne uwagi kontrolowanego)

VII. WSKAZANIE ZALECEŃ POKONTROLNYCH:
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VIII. POUCZENIE

Uchwała antysmogowa wprowadzona na terenie województwa mazowieckiego stanowi akt

prawa miejscowego i obowiązuje wszystkich mieszkańców województwa, samorządy oraz

podmioty działające na jego terenie.

Od 1 lipca 2018 r. nie wolno spalać w kotłach, piecach i kominkach:

mułów i flotokoncentratów węglowych oraz mieszanek produkowanych z ich

wykorzystaniem,

węgla brunatnego oraz paliw stałych produkowanych z jego wykorzystaniem,

węgla kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm,

paliw zawierających biomasę o wilgotności w stanie roboczym powyżej 20% (np.

mokrego drewna).

Od 1 stycznia 2023 r.:

nie wolno używać kotłów na węgiel lub drewno nie spełniających wymogów dla klas

3,4 lub 5 według normy PN-EN 303-5:2012,

nie wolno eksploatować kotłów na paliwa stałe (w tym biomasę) w nowo budowanych

budynkach dla których wniosek o pozwolenie na budowę lub zgłoszenie zostały złożone

po dniu 1 stycznia 2023 r., jeżeli istnieje techniczna możliwość podłączenia budynku

do sieci ciepłowniczej, która znajduje się na terenie bezpośrednio przylegającym do

działki inwestora na której znajduje się instalacja,

Na podstawie art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z

2021 r. poz. 1973 ze zm.).

1. Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół, którego jeden egzemplarz

doręcza kontrolowanemu.

2. Protokół podpisują kontrolujący oraz osoba kontrolowana, która może wnieść do protokołu

zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem.

3. W razie odmowy podpisania protokołu osobę kontrolowaną kontrolujący umieszcza o tym

wzmiankę w protokole, a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje

stanowisko na piśmie Wójtowi Gminy Baboszewo.

Na tym protokół zakończono i odczytano.

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla Osoby

kontrolowanej i Kontrolującego.



Data i miejsce podpisania protokołu:

Podpis osoby kontrolowanej:

Podpis/y kontrolującego/ych:

Osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu:

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobo~ 
Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne
rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1)
informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Baboszewo (dalej: "ADMINISTRATOR")z

siedzibą: ul. Warszawska 9A, 09-130 Baboszewo. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą
poczty tradycyjnej na adres siedziby Urzędu lub drogą e-mailowąpodadresem:urzad@gminababoszewo.pl

2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się skontaktować pod adresem mailowym:
iod@gminababoszewo.pl

3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c Rozporządzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku
prawnego ciążącego na Administratorze, w związku z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony
środowiska, ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawą z dnia
14 grudnia 2012 r. o odpadach, a także w związku z Uchwałą Nr 162/17 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń
i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

4. Przetwarzanie odbywa się w związku z prowadzonymi czynnościami kontrolnymi zakazu spalania odpadów
w paleniskach domowych na terenie gminy Baboszewo.

5. Dane osobowe nie będą pochodzić od stron trzecich.
6. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
7. Administrator będzie przekazywał dane osobowe innym podmiotom, tylko na podstawie przepisów prawa, w tym

w szczególności do organów wymiaru sprawiedliwości i organów kontrolujących.
8. Dane osobowe będą przetwarzane tak długo jak wynika to z przepisów prawa (w szczególności dotyczących

archiwizacji). Dane, których nie ma obowiązku przechowywać, będą niszczone niezwłocznie po zakończeniu
działania, którego dotyczą.

9. Osoba, której dane dotyczą ma prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, ich
sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

10. Skargę na działania Administratora można wnieść do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
11. Podanie danych osobowych jest konieczne do sporządzenia protokołu z kontroli i ich niepodanie spowoduje

utrudnianie czynności kontrolującemu.
12. Administrator nie przewiduje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania.


