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Sygnatura protokofu
podstawa do
przeprowadzenia kontroli

llqtyfikacj

wI.1 024.40.20 1 4.JD.AM
art. 9 ustawy z dniażOlipca I99I r. o Inspekcji Ochrony Srodowiska (Dz.U.
z20l3 r. poz.686), w rwiązku z art.79a, art. 80 ust. 2 pkt 4, art. 8ż ust. I
pkt 4 i art. 83 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia2 |ipca}Oa4r. o swobodzie
działalnościgospodarczei (Dz. U. zż0I3 r., poz.672 zpoźn. zm.).

a kontrolowanego zakładu
Nazwa zakładu, adres
Gmina Baranów,
Rynek 14,24-105 Baranów Gmina Baranów (wieiska). Powiat ouławski
Rodzaj działalności,
o dzaje i Iiczb a instalacj i,
kod działalnościlub
r

instalacii
Adres kontrolowanej
działalności
Osoba poinformowana o
podięciu kontroli
NIP zakładu
Regon zakładu lub
PESEL podmiotu, który

Instalacje: inne

droga gminna w m. Sniadówka
Robert Gagoś, Wójt Gminy

71627ż6989
43 1019891

nie posiada regonu (np.
rolnicv indr.rvidualni)

PKD/EKD
KodNACE

841lZ l 8411
84.1

1

Uchwała Nr IV 3ż12007 Rady Gminy Baranów z dniaZl sĘcznia200] r. w
sprawie statutu Gminy Baranów

Rejestracja
Telefon/ fax
Adres strony

81 88 34 0ż,7
http ://www.

internetowej:
email
Posiadane cer§fikaty

81 88 34 041

gminabaranow.pl

gmina@ gminabaranow. pl

rso. EMAS

przedstawiciel zakładu

_

Robert Gagoś, Wójt Gminy Baranów

wg KRS dla spółek prawa handlowego
(lub wpisu do ewidencji działalności
gospodarczej - w pozostałyclr

orzwadkachJ

Udzielaj ący informacj
(imię i nazwisko,

stanowisko)

o

i

:

Osoba

stanowisko
Wójt Gminy
sekretarz

Robert Gagoś
Robert Litwinek

kontroli
08-05-2014

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bez pisemnej zgoĘ kierownika komórki inspekcji, przez którą został
niż w ctlłości.
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kontroli

Datazakończenia
kontroli
charakter kontroli
Rodzai kontroli
Typ kontroli
okres obiętv kontrola
cel kontroli

08-05-2014
problemowa
Interwencyjna
Pozaplanowa
stan podczas kontroli
3. Ocena wypełniania wymogów w zakresie postępowania z odpadami

w tym zodpadami niebezpiecznymi.

Przeprow adzaj ący

ntrolę, uczestniczqcv w ko ntroli
spektor/inspektorą,
Anna Manaj, specjalista, 15l20II
upoważnieni do kontroli
Janina Daciuk, starszy specjalista, 15lż0l2
(imię i nazwisko,
stanowisko słuzbowe, nr
upoważnienia)
ko

In

Inspektor/inspektorzy

wykonujący pomiary i
badania (imię i nazwisko,
stanowisko słuzbowe, nr

upowżnienia)
Osoby uczestniczące w
kontroli (imię i
nazwisko, stanowisko
służbowe, insMucia)
1.

Ustalenia kontroli

Opis przedmiotu interwencji lub przedmiot wniosku
W dniu 29 kwietnia 2014 r. do tut. Inspektoratu wpłynąłwniosek Regionalnej Dyrekcji Ochrony
Środowiska w Lublinie informujący o wykoizystaniu odpaóów zawierającycńazbest ło utwardzania drogi
w miejscowości Śniadówka gmina Baranów.
Powyższa kontrola związana jest z bezpośrednim zagrożeniem środowiskanaturalnego wobec powyższego
nie powiadomiono Pana Roberta Gagoś - Wójta Gminy Baranów, o zamiarze wszczęcia kontroli
działalnościgospodarczej.
Opis stanu faktycznego (oględziny, dokumenty zeznania świadków).
Według oświadczenia Wójta Gminy Baranów pod koniec kwietnia b.r. w miejscowości Śniadówka zostŃy

utwardzone dwa odcinki drogi gminnej o dfugości 0,5 km, i 1,5 km. Drogi utwardzono gruzem
budowlanym pochodzącym z rozbiórki budynków po byĘm SKR (budyŃi zostŃy przejęte przez gminę)
jak również gruzem pochodzącym zę zbiórki od mieszkańców gminy. Kontrolującym okazano dokumenty
potwierdzające wykonanie prac rozbiórkowych przez firmę VMG POLSKA Sp.z o.o. w Warszawie,
RÓwnież ta fitma dokonała kuszenia pozyskanego gluzu. Na utwardzenie wykorzystano 4000 Mg odpadu
gruz|J. Burzone budynki pokryte byĘ eternitem. Dach zostŃ zdemontowany przez firmę,,Środowisko i
Innowacje" Sp. zo.o., Dobrów 8, 28-14ż Tuczępy. Okazano kartę przekazania odpadu 17 06 05'r materiĄ konstrukcyjne zaw. azbestw ilości 5,860 Mg (zał.3).
W dniu kontroli dokonano oględzin obu odcinków drogi i stwierdzono:
- droga utwardzona róznego rodzaju gruzem: w masie odpadów widoczne kawałki cegĘ czerwonej i białej,
rozdrobniony beton, kamienie, rozkuszony tynk,
- odpady rozprowadzone równomiernie na całej powierzchni drogi,
- widoczne śladypracy walca drogowego,
- wierzchniąwarstwę utwardzenia stanowi gruz wymieszany zziemią
- nie zaobserwowano pylenia podczas ruchu pojazdu,
Niniejsąl protokół kontroli nie może być powielany

bez

pisemnej zgody kierownika komórki inspekcji, przez którą został
niż w całości.
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- nie stwierdzono obecności odpadów azbestu.

Z og|ędzin sporządzono dokumentację fotograficzną która stanowi zŃ. nr 4 do protokófu.
2. Naruszenia i nieprawidłowości
Lp.

Dokładnie dla każdego rodzaj nieprawidłowości Dowód (dokumentacja
audiowizualna, protokół
oględzin, wyniki

pomiarów, dokumenty
zakładu, opinia eksperta
itp.)

Wymienienie punktu
pozwolenia lub
przytoczenie aktu
prawnego (art., par., ust.,
pkt.) lub innego
dokumentu (zgłoszenia,

informacie itn.)

3. Zastosowane sankcje (pouczenie, grzywna w drodze mandatu karnego)
Lp.

Nazwa wykroczenia

Artykul z przepisu

Osoba, która
popełniławykroczenie

zastosowana
sankcja (mandat,
nouczenie)

4. Inne zagadnienia - nie rozpatrywano
5. Informacje końcowe
Integralną częśćniniejszego protokołu stanowią następujące załączniki:
1, Tabela cz}nności konkolnych
2, Upowaznienie do kontroli
3. Kartaprzekazaniaodpadu
4. Dokumentacjafotograficzna
Protokółnieza-wierainformacjizastrzeżonych.

Kierownik kontrolowanej jednostki organizacyjnej, Robert Gagoś- Wójt Gminy, przed podpisaniem
protokofu nie wnosi do ustaleń protokofu (w łm równiez: miejsca, sposobu, czasu poboru próbek,

wykonanych badań i pomiarów kontrolnych) zastrzeżeń i uwag.

Kierownik kontrolowanej jednostki ma prawo odmówić podpisania protokołu i w takim prrypadku, może w
terminie siedmiu dni przedstawió swoje stanowisko na piśmie właściwemuorganowi lnspekcji Ochrony
środowiska.

Wyniki i ustalenia kontroli omówiono z kierownictwem kontrolowanej jednostki,
Niniej szy protokół sporządzono w dwóch j ednobrzmiących egzemplarzach.

aw egzemplarzu dla WIOS wsrystkie
strony protokołu dwustronnie parafowano.
Jeden egzemplarz protokofu doręczono kierownikowi kontrolowanej jednostki organizacyjnej.

Po odcrytaniu protokołu każdy egzemp|arz został podpisany,

Zgodnie zart.8| ust.2 ustawy z dn.ż lipca 2004 r. o swobodzie działalnościgospodarczej (Dz.U. z
ż0l3 r.,poz.672 zpóźn. zm.) dokonano wpisu w książce kontroli pod porycją: nie dokonano wpisu.
Data i miejsce podpisania protokołu: Baranów, 08-05-2014r.

sTARs
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Daciuh

SPECJALI§TA
^g,W!i(:{,Mcnaj

Niniejszy protokół kontroli nie może być powielany bezpisemnej ąotly kierownika komórki inspekcji, przez którązostal
niżw całości.
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