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PROTOKÓL KONTROLI NR

Przedstawiciela kontrolowanej jednostki (inwestora) poinformowano o odpowiedzialnosci karnej za
zatajenie prawdy lub mówienie nieprawdy oraz o mozliwosci odmowy zeznan (art. 233 Kodeksu
Karnego) jak równiez o odpowiedzialnosci karnej za udaremnianie lub utrudnianie czynnosci sluz-
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Sygnatura protokolu WI.MR.UW .50240/020399/1.1/2010

Podstawa do przeprowadzenia -art. 9 ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony
kontroli Srodowiska (Dz.U. z 2007 r. Nr 44, pOZo287, z póznozmianami)

Identyfikacja kontrolowanej gmin

Nazwagminy,adres/ Pelna nazwa i
dokladny adres (ul. nr /miasto/ Gmina Bierawa
miejscowosc! kod pocztowy/gmi-
na/powiat) z siedziba w Bierawie przy ulicy Wojska Polskiego 12

47-240 Bierawa

Typ gminy: (miejska, miejsko-wiejska, wieiska) - (wlasciwe podkreslic)

Adres kontrolowanej gminy 47 - 240 Bierawa

ul. Wojska Polskiego 12

Osobapoinformowanao podjeciu Barbara Gawlik - Sekretarz Gminy
kontroli -stanowisko sluzbowe

NIP gminy 7492055417

Regon gminy 53 14 12935

Telefon! fax. 77 - 4872 266/ fax 77 - 4872 262

Adres strony internetowej: www.bierawa.pl
:e-mail: ug@bierawa.pl

PosiadanecertyfikatyISO, -
EMAS

Przedstawicielgminy: Barbara Gawlik - Sekretarz Gminy

Imie i nazwisko, stanowisko
osoby/osób upowaznionej!
upowaznionych do
reprezentowania gminy

Udzielajacyinformacji:(imie, Waldemar Lembowicz - Kierownik Referatu Inwestycji,
nazwisko, stanowisko) -

Remontów, Zamówien Publicznych i Ochrony Srodowiskaprzedstawiciel/przedstawiciele
gminy upowazniony/upowaz-
nienido kontaktówlubudziela-
nia informacjiw trakciekontroli



Data kontroli Data rozpoczecia kontroli: 16.07.201Or.

Data zakonczenia kontroli: 16.07.201Or.

problemowa

pozaplanowa
2009

Charakter kontroli

Typ kontroli

Okres objety kontrola

Cel kontroli

1. Informacje ogólne w zakresie gospodarki odpadami w kontrolowanej gminie:
a) typ gminy: miejska, miejsko-wiejska, wiei ska (wlasciwepodkreslic),
b) liczba mieszkanców w gminie: ...
30.06.2010 r. - 7491

31.12.2009 r. - 7485 (wg danych Gminy)

3. Informacje w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi w kontrolowanej gminie:

a) procent objecia mieszkanców gminy (w 2009 r.) odbieraniem wszystkich odpadów komunalnych,
95 %- (wg danych Gminy dla 2175 nieruchomosci)

b) masa odpadów komunalnych zmieszanych zebranych na terenie gminy w 2009 r. (w Mg/rok),
* 2003 01 - 2234,34 Mg

c) masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie na terenie gminy w 2009 r. (w Mg/rok),
* 2003 01 - 2234,34 Mg
* 200133 (baterie) -104 kg
* 20 01 32 (leki) - 35 kg

d) masa odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji zebranych selektywnie na terenie gminy
w 2009 r. (w Mg/rok),
* O
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Przeprowadzajacy kontrole, [uczestniczacy w kontroli}:

Inspektor/inspektorzy upo- Imie i nazwisko Stanowisko !Nrupowaz-
waznieni do kontroli (imie i nieoia
nazwisko, stanowisko sluzbo- Mariola Rutkowska nspektor 13/2010
we, nr upowaznienia)

UrszulaWójcik Starszy specjalista 15/2010

Inspektor/inspektorzy wy- Imie i nazwisko Stanowisko Nr upowaz-
konujacy pomiary i badania oieoia
(imie i nazwisko, stanowi- - - -
sko sluzbowe, nr upowaz-
nienia)

Osoby uczestniczace w
Marek Bobinski - Dyrektor ZGKiM w Bierawiekontroli (imie i nazwisko,

stanowisko sluzbowe)



e) rodzaje odpadów selektywnie zbieranych na terenie gminy (szklo, papier, baterie, odpady ulega-
jace biodegradacji, niebezpieczne, itp.),
papier + tektura (1501 01) - 28,57 Mg
szklo (15 01 07) - 86,66 Mg
tworzywa sztuczne (150102) -15 Mg
baterie (201033) -104 kg

leki (20 01 32) - 35 kg
odpady wielkogabarytowe (20 03 07)- 28 Mg

f) czy odpady z terenu gminy sa kierowane do instalacji poza teren województwa opolskiego: f!J!f,
nie(wlasciwepodkreslic)-jezelitaktojakie rodzaje odpadów, do jakiego rodzaju instalacji, do któ-
rego województwa?)
odpady wysegregowane:

1501 02 opakowania Z tworzywa sztucznego - slaskie (IMPPolowatSp.z 0.0.ul. Konwojowa
96; 43- 346Bielsko- Biala)
1501 07 opakowania ze szkla - slaskie (Pol-Am-PackS.A.w KrakowieOddzialHutaSzkla
"Orzesze" ul. Gliwicka 59; 43 - 1800rzesze)

(\

4. Informacje w zakresie gospodarki odpadami ulegajacymibiodegradacji w kontrolowanej gminie:

a) masaodpadówulegajacychbiodegradacjiwytworzonychna tereniegminyw 1995r.w Mg/rok:
wg aktualizacji WPGO - 424 Mg/rok wg wskaznika wynoszacego 49 kg/mieszkanca/rok

dla 8642 mieszkanców w roku 1995

b) masaodpadówulegajacychbiodegradacjiwytworzonychnatereniegminyw2009r.w Mg/rok:
- 486,87 Mg/rok (wgprognozy firmy ,,Albeko" ze stycznia 2010 r.- aneks do Gminnego Pla-
nu Gospodarki Odpadami)

c) masa odpadów ulegajacych biodegradacji skierowana na skladowiska z terenu gminy w 2009 r.
w Mg/rok: brak danych

d) procent odpadów ulegajacych biodegradacji skierowanych na skladowiska w 2009 r. w odnie-
sieniu do odpadów wytworzonych w 1995 r.
- brak danych

e) procent odpadów ulegajacych biodegradacji skierowanych na skladowiska w 2009 r. w odnie-
sieniu do odpadów wytworzonych w 2009 r.
- brak danych

(' f) na jakiej podstawie dokonano powyzszych ustalen (w oparciu o jakie dokumenty):
-wg aktualizacji Wojewódzkiego Programu Gospodarki Odpadami,
-wg prognozy firmy "Albeko" ze stycznia 2010r.

5. Zasady prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

a) jakie odpady sa zbierane selektywnie na terenie gminy:
-1501 02

-1501 07

-150101

- 200132

-200133

- 200307

b) czy w ramach systemu wydzielane sa ze strumienia odpadów komunalnych odpady ulega-

jace biodegradacji: nie, tak (wlasciwepodkreslic) - dol.2009r.

-
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od roku 2010 zakupiono 170 kompostowników, z czegowiekszaczesczagospodarowanotj. prze-

kazano do 3 letniego uitYtkowania wlascicielom posesji.

c) czy w ramach systemu wydzielanesa ~ stnnnieniaodpadów komunalnych odpady opakowaniowe

oraz odDadv niebemieeme: tak, nie (wlasciwe podkreslic") -jezeli tak to jakie:

-150102

-150107

-150101

d) w jaki sposób/ wjakich instalacjach sa zagospodarowywane odpady powstajace z utrzymania
terenów zielonych:
- nie sa zbierane selektywnie

6. Obowiazki gmin i podmiotów realizujacych redukcje odpadów ulegajacych biodegradacji
na rzecz gminy:

6.1. Sposób realizacji przez kontrolowana gmine obowiazków wynikajacych z art. 16a ustawy
o odpadach w zakresie:

rl. a) zapewniania objecia wszystkich mieszkanców gminy zorganizowanym systemem odbierania
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych:

* uchwala Rady Gminy z 21 .05.2007r. wsprawieRegulaminu utrzymaniaczystosciiporzad-
ku na terenie Gminy Bierawa - zalaczniknr 1,
* uchwala Rady Gminy z 26.03.2009 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Regulaminie utrzy-

mania czystosci i porzadku na terenie Gminy Bierawa - zalaczniknr 2,
* zarzadzenie nr 301/09 Wójta Gminy Bierawa z 22.01.2009 r. w sprawie okreslenia zasad regu-
lujacych odbiór odpadów komunalnych przez zaklad budzetowy - zalacznik nr 3.

b) zapewnienia warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, aby bylo mozliwe:

- ograniczenia skladowania odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji .................................
zarzadzenie nr 301/09 Wójta Gminy Bierawa z22.01.2009r. wsprawieokresleniazasadregu
lujacych odbiór odpadów komunalnych przez zaklad budzetowy

-wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych
f' - nie wykonuje sie

- osiagniecia poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych
*Zalacznik nr 4 - sprawozdanieo rodzajachi iloscizebranychodpadówopakowaniowych...

c) zapewniania budowy, utrzymania i eksploatacji wlasnych lub wspólnych z innymi gminami lub
przedsiebiorcami instalacji i urzadzen do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urzadzen do od-
zysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiebiorców
-od 1996 r. prowadzone jest wlasne skladowisko odpadów innych niz niebezpieczne

w BierawielGrabówce

-przystapienie do Zwiazku Miedzygminnego "Czysty Region"

d) zapewniania warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji
kierowanych do skladowania:
do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie wiecej niz 75% wagowo calkowitej masy odpadów komu-
nalnych ulegajacych biodegradacji,
do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie wiecej niz 50% wagowo calkowitej masy odpadów komu-
nalnych ulegajacych biodegradacji,
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dodnia31grudnia2020r.- doniewiecejniz35%wagowocalkowitejmasyodpadówkomunaJnychulega-
jacychbiodegradacjiw stosunkudomasytychodpadówwytworzonychw 1995r.

- zakupiono 170 kompostowników iprzekazano na zasadzie umowy mieszkancom dopro-
wadzenia przydomowej zbiórki odpadów biodegradowalnych - spodziewany efekt roczny nie

mniej niz 68 Mg

6.2. W jaki sposób kontrolowana gmina realizuje zadania wlasne zwiazane z unieszkodliwianiem
odpadów (z udzialem srodków z funduszy ochrony srodowiska i gospodarki wodnej, o ile te
przedsiewziecia ujeto w planie gospodarki odpadami) -zgodnie z art. 16ustawy z dnia 27.04.
2001 r. o odpadach - (tekst jednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz. 251 z pózniejszymi zmianami):
-jak w pkt 6. 1. a

6.3. w jaki sposób gmina wyliczyla mase odpadów ulegajacych biodegradacji dopuszczonych do
skierowania na skladowiska:

-na podstawie Planu Gospodarki Odpadami Województwa Opolskiego

6.4. czy kontrolowana gmina zobowiazala podmioty dzialajace na jej terenie do dzialan majacych
na celu zredukowanie masy odpadów ulegajacych biodegradacji: nie,tJIk(wlasciwepodkreslic)-
jezelitaktojakiegorodzajuto dzialania:

6.5. liczba podmiotów realizujacych zadanie redukcji odpadów ulegajacych biodegradacji na rzecz
kontrolowanej gminy i ich wykaz, od roku 2010:
1) Zaklad Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Bierawie
2) REMONDIS Sp. z 0.0. Gliwice - zezwolenie udzielone decyl,ia Wójta Gminy Bierawa z

dnia 14.09.2007 roku znak IRZP/76/27RU1a/07 (zalacznik nr 5),
3) Zaklad Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach Konopiska, Filia K.-K. - zezwolenie udzielo-

ne decyl,ia Wójta Gminy Bierawa z dnia 15.10.2007roku znak IRZP/76/27/4a/07 (zalacznik nr 6),
4) Wywóz Nieczystosci oraz Przewóz Ladunków Wieslaw Strach Czestochowae - zezwolenie

udzielone decyl,ia Wójta Gminy Bierawa z dnia 18.09.2007 roku znak IRZP/76/27/5a/07 (zalacz-
nik nr 7),

2) Zaklad Oczyszczania I Wywozu Nieczystosci S.J. Bracia Strach Czestochowa Zaklad K.-K.
- zezwolenie udzielone decyl,ia Wójta Gminy Bierawa z dnia 14.09.2007 roku znak
IRZP/76/27/...2a/07 (zalacznik nr 8).

6.6. sposóbrealizacjipIZeZww.podmiotyobowiazkuredukcjiodpadówulegajacychbiodegradacji:
Zawieranie umów z wlascicielaminieruchomosci na stosowanie kompostowników (przez

ZGKiM w Bierawie) oraz zgloszenia o przystapieniu do programu zbiórki odpadów biodegrado-
walnych (REMONDIS).

6.7. sposób dokumentowania przez ww. podmioty powyzszego obowiazku:
1) roczne rozJk:zank umów przez podmioty swiadczqce uslugi na terenie gminy (system miesieczny)

2) karty przekazania odpadów wyselekcjonowanych

6.8. sposób dokumentowania przez gmine realizacji obowiazku redukcji odpadów ulegajacych
biodegradacji realizowanego przez ww. podmioty:
- karty przekazania odpadów wystawiane w zakladzie budzetowym

6.9. czy kontrolowana gmina rozlicza ww. podmioty z realizacji obowiazku redukcji odpadów
ulegajacych biodegradacji: tak, nie- (wlasciwe podkreslic) -Gezeli tak to wjaki sposób)

7. Czy kontrolowana gmina uwzglednia kompostowanie w przydomowych kompostownikach
na terenach o zabudowie jednorodzinnej: nie, tak (wlasciwe podkreslic) -Gezeli tak to w ja-
ki sposób dokonuje sie tej oceny):
-tak od 2010 roku poprzez coroczne oswiadczenia skladane przez wlascicieli nieruchomosci,

którym przekazano kompostowniki
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9. Opis problemów gminy w realizacji obowiazku wynikajacego z art. 16a ustawy o odpadach
w zakresie:

a) zapewniania objecia wszystkich mieszkanców gminy zorganizowanym systemem odbierania
wszystkich rodzajów odpadów komunalnych:

problemy z ustaleniem wlasnosci nieruchomosci, nieruchomosci opuszczone, praca
wlascicieli nieruchomosci za granica

b) zapewnienia warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, aby bylo mozliwe:

- ograniczenia skladowania odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji,
-wydzielania odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych,
- osiagniecia poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych

brak kompostowni w woj. opolskim

c) zapewniania budowy, utrzymania i eksploatacji wlasnych lub wspólnych z innymi gminami lub
przedsiebiorcami instalacji i urzadzen do odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych
albo zapewnienie warunków do budowy, utrzymania i eksploatacji instalacji i urzadzen do od-
zysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych przez przedsiebiorców
Gmina posiada wlasne skladowisko odpadów innych niz niebezpieczne, uczestniczy w projek-
cie ekologicznym" Czys(v Region"

d) zapewniania warunków ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegajacych biodegradacji
kierowanych do skladowania:
do dnia 31 grudnia 2010 r. - do nie wiecej niz 75% wagowo calkowitej masy odpadów komu-
nalnych ulegajacych biodegradacji,
do dnia 31 grudnia 2013 r. - do nie wiecej niz 50% wagowo calkowitej masy odpadów komu-
nalnych ulegajacych biodegradacji,
dodnia31grudnia2020r. - doniewiecejniz35%wagowocalkowitejmasyodpadówkomunalnychulega-
jacych biodegradacjiw stosunkudo masy tych odpadów wytworzonychw 1995r.

- Gmina czyni starania, aby spelnic wymagane warunki.

10. Inne zagadnienia w zakresie gospodarki odpadami

a) Pozwoleniena wytwarzanieodpadów, zgodniez art. 17ust 2 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadm:h -
(tekstjednolity z 2007 r. Dz. U. Nr 39, poz 251 z pózniejszymizmianami), (dec~a nr,data,organwydaia-
cy, realizacjaobowiazkówtej dec~i) realizacjaobowiazków d~i:

(powyzej 1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie lub powyzej 5 tysiecy Mg rocznie odpadów innych nii niebezpieczne)

-nie do(vczy

b) Decyzja zatwierdzajaca program gospodarki odpadami niebezpiecznymi art. 17 ust. 1 pkt. 1
ww. ustawy o odpadach realizacja obowiazków decyzji:

(powyzej 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych rocznie)

-nie do(vczy

c) Infonnacja o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami -art.

17ust 1pkt. 2 ustawy o odpadach - realizacjadanychzawartychw infonnacji:
(powyzej 5 Mg rocznie odpadów innych niz niebezpieczne lub do 0,1 Mg odpadów niebezpiecznych):

- nie do(vczy

Zgodnie z informacja udzielona przez przedstawiciela Gminy, UG w Bierawie w roku 2009 nie byl
wytwórca inny odpadów poza odpadami (vpu komunalnego.
Konserwacje urzadzen, remon(v sprzetu i urzadzen zlecane sa specjalis(vcznym firmom.
Budynek Urzedu ogrzewany jest piecem olejowym.
d) Decyzja zezwalajaca na prowadzenie dzialalnosci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania

odpadów - art. 26 ustawy o odpadach -realizacja obowiazków decyzji, zgodnosc wniosku o
wydanie zezwolenia (decyzji) z przepisami:
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-nie dotycl.Y
e) Decyzja zezwalajaca na prowadzenie dzialalnosci w zakresie zbierania lub transportu odpadów -

art.28 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach - realizacja obowiazków decyzji, zgodnosc
wniosku o wydanie zezwolenia (decyzji) z przepisami.

- nie dotyczy

f) Ewidencja odpadów (art. 36 ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach:

w roku 2009 odpadów nie wytworzono.

g) Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilosci odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi dla
marszalka województwa (art.37 ust. 1ww. ustawy o odpadach) przeslanew tenninie do konca I kwartalu
za poprzedni rok kalendarzowy: -

U.lnformacje koncowe

W wyniku stwierdzonych, w toku kontroli, naruszen lub okolicznosci wskazujacych na popelnienie
wykroczenia:
1. pouczono, zwrócono uwage, ostrzezono: -

(imie i nazwisko pracownika- stanowisko sluzbowe)

2. nalozono grzywne w drodze mandatu karnego -
Integralna czesc niniejszego protokolu stanowia nastepujace zalaczniki:
Zalaczniki nr 1 - 8 zgodnie z zapisami w tresci protokolu
Zalacznik nr 9 - strona tytulowa oraz str., 3-5 Aktualizacji GPGO
Zalacznik nr 10 - uchwala Rady Gminy Bierawa z dnia 1 lutego 2010 roku
Dane i informacje zastrzezone: NIE
(dane i informacje zastrze:rone stanowia odrebna czesc niniejszego protokolu)

Przedstawiciel kontrolowanej gminy przed podpisaniem protokolu wnosi/nie wnosi do ustalen pro-
tokolu, (w tym równiez: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek, wykonanych badan i pomiarów
kontrolnych) umotywowane/nych zastrzezen i uwag.
Nie dotyczy.
Przedstawiciel gminy ma prawoodmówicpodpisaniaprotokolui w takimprzypadkumozew tenninie
siedmiudniprzedstawicswojestanowiskona pismieWojewódzkiemuInspektorowiOchronySrodowiska
w Opolu.
Adnotacja przeprowadzajacego kontrole w przypadku odmowy podpisania protokolu przez

r kierownika kontrolowanej jednostki organizacyjnej:
Nie dotyczy.
Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z przedstawicielem kontrolowanej gminy.
Niniejszy protokól sporzadzono w 2 jednobrzmiacych egzemplarzach.

Po odczytaniu protokolu kazdy egzemplarz zostal podpisany, a w jednym z nich wszystkie strony
protokolu dwustronnie parafowano.

Jeden egzemplarzprotokoludoreczonoprzedstawicielem kontrolowanej gminy.

Dokonano wpisu w ksiazce kontroli pod pozycja nr 5.

Data i miejsce podpisania protokolu
Bierawa, dnia 16.07.2010 roku

Podpis i pieczec uprawnionego
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