ZARZĄDZENIE NR 42/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
w sprawie przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz prawidłowości spalania paliw w paleniskach
domowych na terenie Gminy Mszczonów
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U z 2020r.
poz. 713 z póź. zm.), art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 797 z póź.
zm.), w związku z art. 9 u ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1439 z póź. zm.), art. 379 i art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo
ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219 z póź. zm.) oraz uchwały nr 162/2017 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 9600) zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się do stosowania:
1) procedurę przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz prawidłowości spalania
paliw w paleniskach domowych na terenie Gminy Mszczonów, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego
zarządzenia;
2) wzór protokołu z czynności kontrolnych realizowanych w ramach kontroli przestrzegania zakazu spalania
odpadów oraz prawidłowości spalania paliw w paleniskach domowych na terenie Gminy Mszczonów,
stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia,
3) wzór protokołu niewykonania kontroli spalania odpadów oraz prawidłowości spalania paliw w paleniskach
domowych na terenie Gminy Mszczonów, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Gminnej.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Mszczonowa
mgr inż. Józef
Grzegorz Kurek
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 42/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
Procedura przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu spalania odpadów oraz prawidłowości
spalania paliw w paleniskach domowych na terenie Gminy Mszczonów
§ 1. Do przeprowadzania kontroli uprawnieni są pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,
posiadający imienne upoważnienie Burmistrza Mszczonowa.
§ 2. W razie konieczności, w szczególności w przypadku uzasadnianego podejrzenia naruszenia zakazu
spalania odpadów oraz niestosowanie się do uchwały antysmogowej, upoważnieni pracownicy Urzędu
Miejskiego w Mszczonowie mogą do udziału w przeprowadzeniu kontroli zaprosić rzeczoznawcę z zakresu
ochrony środowiska oraz celem pobrania próbek popiołu z paleniska- pracownika akredytowanego
laboratorium wykonującego badania.
§ 3. Ilekroć w niniejszym zarządzeniu jest mowa o piecu, należy przez to rozumieć instalacje, o jakich
mowa w § 2 uchwały nr 162/2017 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017r.
w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie
eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017r. poz. 9600).
§ 4. Upoważnieni pracownicy Urzędu Miejskiego w Mszczonowie, w ramach przeprowadzanej kontroli,
maja prawo do:
1) wstępu (w razie potrzeby wraz z rzeczoznawcami oraz pracownikami akredytowanego laboratorium
i niezbędnym sprzętem) na teren nieruchomości, obiektu lub ich części w godzinach od 6.00 do 22.00;
2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych, w tym żądania
pisemnych i ustnych informacji, wzywania, przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia
stanu faktycznego, pobierania próbek popiołu, wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych;
3) żądania udostępnienia dokumentów i wszelkich danych mających związek z problematyka kontroli.
§ 5. Zakres przedmiotowy kontroli obejmuje przestrzeganie zakazu spalania odpadów komunalnych
w paleniskach domowych, odpadów zielonych oraz prawidłowości spalania paliw w paleniskach domowych na
terenie Gminy Mszczonów, stosownie do zakazów, o jakich mowa w uchwale nr 162/2017 Sejmiku
Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze
województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje
spalanie paliw.
§ 6. Kontroli podlegają osoby fizyczne będące właścicielami, użytkownikami wieczystymi, dzierżawcami,
najemcami lub posiadające inny tytuł prawny do nieruchomości położonych na terenie Gminy Mszczonów.
§ 7. 1. Kontrole przeprowadzane są według, zatwierdzonego przez Burmistrza Mszczonowa harmonogramu
działania, lub na podstawie zdarzeń wymienionych w ust. 2.
2. Podstawą podjęcia kontroli mogą być:
a) zgłoszenie do Urzędu Miejskiego w Mszczonowie:
- osobiste,
- telefoniczne,
- mailowe,
- pisemne,
b) własne obserwacje pracowników Urzędu Miejskiego w Mszczonowie,
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c) brak odbioru odpadów z nieruchomości, stwierdzony na podstawie dokumentów lub danych będących
w posiadaniu Urzędu Miejskiego w Mszczonowie w związku z realizacją zadań w ramach systemu
gospodarki odpadami, prowadzonego w oparciu o ustawę z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach,
d) inne zdarzenia uzasadniające podejrzenia spalania odpadów w palenisku domowym lub niestosowanie się
do uchwały antysmogowej.
§ 8. 1. Pracownicy prowadzący kontrolę posiadają w czasie kontroli aktualne upoważnienie udzielone przez
Burmistrza Mszczonowa.
2. Czynności kontrole wykonywane są w obecności Kontrolowanego lub jego przedstawiciela (dorosłego
domownika).
3. Kontrolowany, zgodnie z art 379 ust. 6 ustaw z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowiska, ma
obowiązek umożliwić przeprowadzenie kontroli.
4. W sytuacji, gdy Kontrolowany, jego przedstawiciel (dorosły domownik) odmawia wpuszczenia
pracowników upoważnionych do przeprowadzenia kontroli na teren nieruchomości, obiektu lub ich części, lub
z innego powodu nie przeprowadzono kontroli - informacje na ten temat odnotowuje się w protokole
stanowiącym załącznik nr 3 do zarządzenia.
5. Kontrolowanego, lub jego przedstawiciela (dorosłego domownika) poucza się o treści art. 225 Kodeksu
karnego.
6. Podczas kontroli sprawdzeniu podlega :
1) barwa dymu,
2) zawartość pieca,
3) materiały przygotowane do spalenia,
4) popiół.
7. W przypadku stwierdzenia, że w piecu, ognisku lub bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się odpady
komunalne i/lub zielone lub opał niezgodny z przepisami uchwały antysmogowej, które z dużym
prawdopodobieństwem użyte zostaną do spalenia, wykonuje się dokumentację fotograficzną.
8. Z paleniska mogą zostać pobrane próbki, celem przekazania ich do specjalistycznych badań
laboratoryjnych, niezależnie od ustaleń co do zawartości paleniska i przygotowanego do spalenia materiału.
9. Próbki popiołu pobiera się do naczyń pochodzących z akredytowanego laboratorium wykonującego
badania. Pobieranie popiołu następuje bezpośrednio do naczynia poprzez zaczerpnięcie odpowiedniej ilości
popiołu podbierakiem. Naczynie wraz z próbką musi zostać zamknięte w czasie kontroli zabezpieczone plombą
z numerem w obecności Kontrolowanego lub jego przedstawiciela (dorosłego domownika).
10. W przypadku stosowania węgla jako opału, należy poprosić o okazanie świadectwa jakości paliwa
i faktury. Następnie konieczne jest ustalenie, czy paliwo spełnia wymagania Ustawy o systemie monitorowania
i kontroli jakości paliw lub uchwały sejmiku województwa mazowieckiego. Jeżeli kontrolujący powziął
przypuszczenie, że jakość paliwa nie spełnia ww. wymagań, należy ustalić podmiot, który kontrolowanemu
sprzedał to paliwo. O sytuacji należy następnie poinformować Inspekcję Handlową.
11. W przypadku stosowania drewna jako opału, należy poinformować kontrolowanego o zapisach
odpowiedniej uchwały antysmogowej z zakresu wilgotności drewna (do 20%).
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12. Z czynności kontrolnych sporządza się protokół, według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do
zarządzenia, który podpisują kontrolujący oraz Kontrolowany lub jego przedstawiciel (dorosły domownik).
Przed podpisaniem protokołu należy odczytać go na głos w obecności Kontrolowanego lub jego
przedstawiciela (dorosłego domownika). Do protokołu Kontrolowany lub jego przedstawiciel (dorosły
domownik) może wnieść uwagi, zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem. Dokumentacja fotograficzna
stwierdzonych nieprawidłowości stanowi załącznik do protokołu. Protokół sporządza się w dwóch
jednobrzmiących egzemplarzach. Jeden egzemplarz protokołu otrzymuje Kontrolowany. Odmowa podpisania
protokołu przez Kontrolowanego lub jego przedstawiciela (dorosłego domownika) skutkuje umieszczeniem tej
informacji w protokole, a odmawiający podpisu może w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na
piśmie Burmistrzowi Mszczonowa.
13. W protokole zamieszcza się informację o nieprawidłowościach, uwagi i zastrzeżenia oraz zalecenia
pokontrolne.
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 42/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
PROTOKÓŁ Z CZYNNOŚCI KONTROLNYCH REALIZOWANYCH W RAMACH KONTROLI
PRZESTRZEGANIA ZAKAZU SPALANIA ODPADÓW ORAZ PRAWIDŁOWOŚCI SPALANIA
PALIW W PALENISKACH DOMOWYCH NA TERENIE GMINY MSZCZONÓW
Spisany w dniu .................... o godzinie ................., na nieruchomości przy ul. ...............................
w miejscowości ................................................
Typ nieruchomości: □ budynek mieszkalny, □ budynek gospodarczy, □ zakład usługowy,
□ zakład produkcyjny, □ inna........................................................................................................
□ kontrola planowana □ kontrole interwencyjna □ kontrola ponowna
I. Przedmiot kontroli
…………………………………………………………..……………...............................................
.……………………………………………………………………………………...............................
II. Dane kontrolujących
Kontrolę przeprowadzili na podstawie upoważnienia Burmistrza Mszczonowa pracownicy Urzędu
Miejskiego w Mszczonowie w składzie:
1) ........................…………………nr upoważnienia .........................
2) ................................................. nr upoważnienia .........................
przy udziale ..........................................................................................................................................
III. Kontrolowany lub jego przedstawiciel (dorosły domownik):
1) ………………………………..………...
2) ……………………………………….....
3) …………………………………………..
Przebieg kontroli
1. W przebiegu kontroli stwierdzono źródła ogrzewania:
□ kocioł węglowy, □ kocioł automatyczny na ,,ekogroszek”, □ kocioł gazowy, □ kocioł olejowy, □
kocioł na biomasę, □ kominek, □ piec kaflowy, □ piec kuchenny, □ piec typu ,,koza”, □ ogrzewanie
elektryczne, □ OZE, □ Inne ........................................................
□ Urządzenie spełnia/ □ nie spełnia wymagań 5 klasy lub Ekoprojektu
Informacje dodatkowe:
………………………………………………………………………………………................................
……….......………………………………………………………………………………………….......……
……………................................................................................. (producent, model, moc, klasa)
2. W przebiegu kontroli stwierdzono obecność zgromadzonego paliwa:
□ węgla, □ biomasy(pelety), □ drewna, □ oleju opałowego, □ odpadów komunalnych,
□ odpadów innych ................................................, □ inne...............................................
Informacje dodatkowe:
………………………………………………………………………………………................................
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……….......………………………………………………………………………………………….......
3. Przeprowadzono czynności:
□ dokumentacja fotograficzna, □ pobrano próbki opału, □ pobrano próbki popiołu,
□ inne
………………………………………………………………………………………................................
……….......………………………………………………………………………………………….....……
……………………………………………...............…………………………………………
4. Okazana dokumentacja, złożone wyjaśnienia
□ dokumentacja urządzenia grzewczego, □ faktura zakupu paliwa, □ certyfikat jakości paliwa,
□ inne
………………………………………………………………………………………...............................
……….......………………………………………………………………………………………….......
…………………………………………………………...............………………………………………
………………………………………………………………………………………................................
Wnioski i zalecenia pokontrolne
□ stwierdzono następujące nieprawidłowości i zalecono wykonanie następujących czynności:
………………………………………………………………………………….......................................
...........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Pouczenie osoby kontrolowanej
□ kontrolowanego pouczono o zapisach uchwały nr 162/2017 Sejmiku Województwa Mazowieckiego
z dnia 24 października 2017r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego
ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.
□ kontrolowanego pouczono, iż kto osobie uprawnionej do przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony
środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności służbowej,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3 (art. 225 § 1 Kodeksu karnego)
5. Zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem zgłoszone przez osobę kontrolowaną:
………………………………………………………………………………………...............................
…….......………………………………………………………………………………………….......….
Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, dn .................................. o godz.
..........................., jeden egzemplarz przekazano Kontrolowanemu lub jego przedstawicielowi (dorosłemu
domownikowi).
Na tym protokół zakończono i podpisano:
Podpis Kontrolowanego lub jego przedstawiciela (dorosłego domownika)
1. ..................................................... (imię i nazwisko)
2. ....................................................... (imię i nazwisko)
Podpis kontrolujących:
1. ....................................................... (imię i nazwisko)
2. ......................................................... (imię i nazwisko)
Przy udziale:
.....................................................................................
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□ osoba kontrolowana odmówiła podpisania protokołu z powodu:
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
POCZENIE:
Kontrolowany odmawiając podpisania protokołu, może w terminie 7 dni przedstawić swoje stanowisko
na piśmie Burmistrzowi Mszczonowa (art. 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
środowiska (t.j. Dz.U. z 2020r. poz. 1219).
INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH
Na podstawie art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 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 (Dz.U.UE.L. z 2016r.
Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informuję, że:
1. Administratorem Państwa danych jest Gmina Mszczonów reprezentowana przez Burmistrza
Mszczonowa (Plac Piłsudskiego 1, 96-320 Mszczonów, email: urzad.miejski@mszczonow.pl, tel: +48 46 858
28 40)
2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym mogą się Państwo kontaktować we
wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych za pośrednictwem adresu email:
inspektor@cbi24.pl lub pisemnie na adres Administratora.
3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzania kontroli przestrzegania zakazu
spalania odpadów oraz prawidłowości spalania paliw w paleniskach domowych
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych,:
- art. 6 ust. 1 lit. c RODO ,
- art. 6 ust. 1 lit. e RODO,
- art. 379 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska,
- art. 9 u ustawy z dnia z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach,
- art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,
- uchwała nr 162/2017 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 października 2017r. w sprawie
wprowadzenia na obszarze województwa mazowieckiego ograniczeń i zakazów w zakresie eksploatacji
instalacji, w których następuje spalanie paliw.
5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres 10 pełnych lat kalendarzowych, licząc od
1 stycznia roku następnego po roku, w którym nastąpiło zakończenie spraw (11 lat) zgodnie
z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej,
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów
zakładowych lub do czasu cofnięcia zgody.
6. Państwa dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym nie będą podlegać
profilowaniu.
7. Państwa dane osobowych nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmujący
Unię Europejską, Norwegię, Liechtenstein i Islandię).
8. W związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych, przysługują Państwu następujące prawa:
a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
b) prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
c) prawo do ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
d) prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych
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(ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych
narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
9. Podanie przez Państwa danych osobowych wynikających z ustawy o ochronie środowiska jest
obowiązkowe. Nieprzekazanie danych skutkować będzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
10. Dane Wnioskodawców będą przekazywane organom uprawnionym, na podstawie przepisów prawa.
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Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 42/21
BURMISTRZA MSZCZONOWA
z dnia 14 kwietnia 2021 r.
Protokół z niewykonania kontroli spalania odpadów oraz prawidłowości spalania paliw w paleniskach
domowych na terenie Gminy Mszczonów
W dniu ...................... o godzinie ................., na nieruchomości przy ul. ...............................
w miejscowości ................................................ nie przeprowadzono kontroli spalania odpadów oraz
prawidłowości spalania paliw w paleniskach domowych
I. Dane kontrolujących
Na miejscu kontroli stawili się na podstawie upoważnienia Burmistrza Mszczonowa pracownicy
Urzędu Miejskiego w Mszczonowie w składzie:
1) ........................…………………nr upoważnienia .........................
2) ................................................. nr upoważnienia .........................
przy udziale
.............................................................................................................................................
II. Kontrolowany (imię i nazwisko lub nazwa)
.................................................................................................................................................................
III. Powód niewykonania kontroli:
□ odmowa wpuszczenia pracowników upoważnionych do kontroli,
□ inny powód ..........................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
Podpis kontrolujących
1. ....................................................... (imię i nazwisko)
2. ......................................................... (imię i nazwisko)
Przy udziale:
.....................................................................................
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