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SWIETOKRZYSKI WOJEWODZKI INSPEKTOR OCHRONY SRODOWISKA
Wojew6dzki lnspektorat Ochrony Srodowiska w Kie]cach

ZARZADZENIE POKONTROLNE
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maja i czerwca 2017 r. w Gminie Wilczyce, Wilczyce 174, 27-612 Wilczyce,
udokumentowanych protokofem kontroli Nr WIOS-KIELC 116/2017 z dnia 02.06.2017 r.
(sygn. IK.703 .0.125.2017)

zARzapzAM:
`,

1. Utworzy6 stacjonamy punlct selektywnego zbierania odpad6w komunalnych.
Termin realizacji: do dnia 30.09.2017 r.

2. Prowadzi6 weryfikacj? danych zawartych w p6iroc2nych sprawozdaniach podmiot6w
odbieiajacych odpady komunalne od wla§cicieli nieruchomo§ci.
Termin rea]izacji: na biezapo po otrzymaniu zarzqdzenia.

Wyznaczam termin przeslania pisemnej infomacji o zakresie podj?tych i zrealizowanych
dzialah shizapych wyeliminowaniu wskazanych w zarzqdzeniu namszeh na dzich
06.10.2017 I.

UZASADNIENIE
Na podstawie ustaleh kontroli plzeprowadzonej przez inspcktora Wojew6dzkiego
Ins|)ektoratu Ochrony Srodowiska w Kielcach w dniach 11,15, 25 maja oraz 2 czerwca
2017 r., w Gminie Wilczyce, stwierdzono nieprawidiowo§ci w zakresie przestrzegania
wymagah ochrony §rodowiska.

W zwiapku z powyzszym Swi?tokrzyski Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska
zarzadzil w punkcie 1 -2 ich usuni?cie.
Ad 1. Kontrola wykazala, Ze na terenie Gminy Wilczyce nie funkcjonuje punlct
selektywnego zbierania odpad6w komunalnych (PSZOK), a odbi6r odbywa sic na zasadzie
„mobilnej zbi6rki". Zgodnie z art. 3 ust. 2b ustawy z dnia 13 wrze§nia 1996 r. o utrzymaniu
i czystosci porzqdku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z p6in. zm.), gmina jest
obowiazana utworzy6 co najmniej jeden stacjonarny punlct selektywnego zbierania odpad6w
komunalnych, sarnodzielnie lub wsp6lnie z inng gming lub gminami. W czasie kontroli
ustalono, Ze Gmina jest na etapie tworzeria punktu selcktywnej zbi6rki odpad6w, kt6ry

powstanie na dzialee o nr ewidencyjnym 369/6 w miejscowosci Wilczyce. Teren pod
inwestycje zostal jut ogrodzony i przygotowany pod utwardzenie placu.
Ad 2. Dodatkowo w trakcie czyrmosci kontrolnych stwierdzono, 2e Gmina Wilczyce nie
weryfikowala danych zawartych w p6hocznych sprawozdaniach, kt6re otrzymywala od

podmiot6w odbierajapych odpady komunalne. R6whie2 nie wzywala do okazywania
dokument6w sporzqdzonych na potrzeby ewidencji odpad6w oraz dokument6w
potwierdzajapych osiqgni?cie okre§lonych poziom6w recyklingu, przygotowania do
ponownego uzycia i odzysku innymi metodani. Zgodnie z art. 9 p ustawy z dnia 13 wrze§nia
1996 r. o utrzymaniu i czysto§ci porzadku w gminach (tj.: Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z p6in.
zm.), W6jt moze zobowiqza6 podmioty odbierajape odpady komunalne do okazania ww.
dokument6w a w przypadku gdy sprawozdanie jest sporzadzone nierzetelnie do jego
uzupeinienia lub poprawy w teminie 14 dni. Przedmiotowa weryfikacja jest wymagana
w celu okre§lenia faktycznego sposobu zagospodarowania odpad6w opakowaniowych
odebranych z terenu danej Gminy i potwierdzenia, 2e zostaly one przekazane do recyklingu.
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ograniczenia wolnosci lub grzywny, na zasadach olneslonych w Kodeksie postapowania w sprawach o wykroczenia.
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