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WI.703.1.240.2018.ZK  Opole, dnia     31.01.2019 r.
 (wysłano e-puap)

Wójt Gminy
ul. Murka 2

46-048 Zębowice

Z A R Z Ą D Z E N I E  P O K O N T R O L N E

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony 
Środowiska (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1471 ze zm.) oraz ustaleń kontroli przeprowadzonej w dniach od 
20.04.2018 r. do 26.06.2018 r. [z przerwami] w Gminie Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice 
udokumentowanej protokołem kontroli nr WIOŚ OPOLE 111/2018

zarządzam

Dotrzymywać obowiązku ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania.
Termin realizacji: na bieżąco.

Wyznaczam termin przesłania pisemnej informacji o zakresie podjętych i zrealizowanych działań 
służących wyeliminowaniu wskazanych w zarządzenia naruszeń na dzień 25.12.2018 r.

Uzasadnienie

Na podstawie ustaleń kontroli przeprowadzonej przez inspektorów Wojewódzkiego 
Inspektoratu Ochrony Środowiska w Opolu w dniach od 20.04.2018 r. do 26.06.2018 r. [z przerwami] 
w Gminie Zębowice, ul. Murka 2, 46-048 Zębowice stwierdzono nieprawidłowości w zakresie 
przestrzegania wymagań ochrony środowiska.
W związku z powyższym Opolski Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska zarządził ich usunięcie.

W czasie prowadzenia czynności kontrolnych wykazano, brak realizacji obowiązku ograniczenia 
masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania do: 50% za 
2013 r., 50% za 2014 r. i 50 % za 2015 r.
Gmina osiągnęła ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywa-
nych do składowania:
a) - 95,13 % za 2013 r.,
b) - 66,45 % za 2014 r.,
c) - 59,97 % za 2015 r.
Jest to niezgodne z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
oraz Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 25 maja 2012 r. w sprawie poziomów 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczania masy tych odpadów.

Pouczenie:
1. Zarządzeniem nie nałożono na kontrolowaną jednostkę organizacyjną żadnych dodatkowych obowiązków poza tymi, 

które powinny realizować z mocy prawa lub posiadanych decyzji administracyjnych. Wydanie zarządzenia 



pokontrolnego przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska nie ogranicza uprawnień innych 
organów ochrony środowiska do wszczęcia innych postępowań przewidzianych prawem. Skierowanie zarządzenia 
pokontrolnego nie wyklucza zastosowania przez Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska innych 
działań administracyjno-prawnych.

2. Stosownie do art. 31 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2018 poz. 
1471 z późniejszymi zmianami), kto w wyznaczonym terminie nie informuje organu Inspekcji Ochrony Środowiska o 
zakresie wykonywania zarządzenia pokontrolnego lub niezgodnie z prawdą informuje organ Inspekcji Ochrony 
Środowiska o wykonaniu zarządzenia pokontrolnego podlega karze aresztu, ograniczenia wolności lub grzywny, na 
zasadach określonych w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia.

3. Stosownie do art. 53 § 2 ustawy Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tj. Dz. U. z 2018 poz. 1302 z 
późniejszymi zmianami) na zarządzenie pokontrolne Opolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, 
stronie przysługuje skarga do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Opolu za pośrednictwem Opolskiego 
Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w terminie 30 dni od dnia, w którym strona dowiedziała się o wydaniu 
zarządzenia.

Otrzymują:
1. adresat
2. aa.

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Wypełniając obowiązek wynikający z art. 13 i 14 RODO1, informujemy iż:

ADMINISTRATOR DANYCH
Dane osobowe będą przetwarzane przez Opolskiego  Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska (WIOŚ) z siedzibą w Opolu przy 
ul. Nysy Łużyckiej 42; 45-035 Opole.
Z Administratorem można się skontaktować w następujący sposób:

 Listownie na adres: Opolski  Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska z siedzibą w Opolu, ul. Nysy Łużyckiej 42; 45-035 
Opole 

 Przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną pod adresem ePUAP: /4dweg163m4/SkrytkaESP  
  Telefonicznie pod numerem: 774530069

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Z wyznaczonym inspektorem ochrony danych można się skontaktować pod adresem: rodo@opole.pios.gov.pl 

CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA
Dane osobowe przetwarzane są w celu wykonywania ustawowych uprawnień WIOŚ w związku z przeprowadzoną kontrolą,  
wynikających z przepisów Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz później w celach archiwalnych zgodnie 
z ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach2. Obowiązek podania danych wynika z powyższych 
ustaw.

ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH
W związku ze sprawowaniem kontroli nad działalnością inspekcyjną WIOŚ,  dostęp do danych posiada Główny Inspektor Ochrony 
Środowiska. Dane osobowe, w uzasadnionych przypadkach, mogą zostać udostępnione także innym organom administracji publicznej, 
innym podmiotom zgodnie z przywołaną Ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska, oraz innym podmiotom, zgodnie z przepisami 
Ustawy z dnia 3 października 2008 r.  o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Ustawą z dnia 6 września 2001 r o dostępie do informacji publicznej. 
Dostęp do danych mogą także posiadać podmioty realizujące wsparcie techniczne lub organizacyjne dla WIOŚ na podstawie zawartych 
umów.

ŹRÓDŁO I KATEGORIE ODNOŚNYCH DANYCH
W związku z koniecznością ustalenia stanu faktycznego w toku prowadzonych działań WIOŚ pozyskuje dane osobowe z 
ogólnodostępnych źródeł i prowadzonych rejestrów, od innych organów administracji publicznej, innych podmiotów lub od innych stron 
i uczestników postępowania. Zakres danych obejmuje w szczególności imię i nazwisko i adres zamieszkania.

OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Dane przechowywane są  przez okres nie krótszy niż 10 lat z uwzględnieniem Jednolitego rzeczowego wykazu akt (JRWA).

1 Rozporządzenie 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
2 Podstawa prawna: art. 6 ust 1 lit c) RODO - przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
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PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE DOTYCZĄ
Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

a) Prawo dostępu do swoich danych i otrzymania ich kopii;
b) Prawo do sprostowania (poprawy) swoich danych;
c) Prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie wynika z obowiązku prawnego lub 

sprawowania władzy publicznej;
d) Prawo do sprzeciwu lub ograniczenia przetwarzania danych – w przypadkach przewidzianych w RODO.

PRAWO DO SKARGI
W przypadku podejrzenia, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO, każdemu przysługuje prawo złożenia skargi do organu 
nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych. W Rzeczpospolitej Polskiej organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony 
Danych Osobowych.
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