
Zarządzenie nr 0050.404 .2015 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 7 grudnia 2015 r. 

 

w sprawie:  kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nędza w roku 2016  

 

Na podstawie art.13 § 1 pkt 1), art. 281 §1 i § 2 oraz art. 283 §1 pkt 2) ustawy z dnia 

29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 613 ze zm.)   

 

zarządzam, co następuje: 

 

§1 

1. Określa się plan kontroli właścicieli nieruchomości w zakresie opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nędza w roku 2016 zgodnie 

z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

2. Wyznacza się następujących pracowników do przeprowadzenia kontroli podatkowej u 

podatników w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Nędza w roku 2016 : 

 

1) Pani Michalina PAWLICZEK – referent; 

2) Pani Irmina GOŻDZIEWICZ – podinspektor; 

3) Konrad KOGUT – podinspektor 

 

3. Celem kontroli jest weryfikacja danych dotyczących liczby osób zamieszkujących daną 

nieruchomość wykazanych w deklaracjach o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi lub określonych w decyzji wydanej na podstawie art. 6o 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. 

Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z póżn. zm.), z rzeczywistym stanem faktycznym w tym 

zakresie.  

 

4. W ramach kontroli wyznaczeni pracownicy Michalina PAWLICZEK, Irmina 

Goździewicz oraz Konrad Kogut upoważnieni są w szczególności do wstępu na daną 

nieruchomość w celu dokonania oględzin oraz w razie takiej potrzeby do żądania od 

podatnika udostepnienia dokumentów związanych z przedmiotem kontroli i do 

sporządzenia z nich odpisów, kopii, wyciągów, notatek, jak również do zbierania 

innych niezbędnych materiałów w zakresie objętym kontrolą. 

 

5. Z kontroli podatkowej sporządzony zostanie protokół zawierający dane określone w art. 

290 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz 613 ze zm.).   Protokół kontroli podatkowej zostanie sporządzony w dwóch 

egzemplarzach, z których jeden przeznaczony jest dla organu podatkowego, drugi 



przeznaczony jest dla kontrolowanego podatnika. Wzór protokołu kontroli podatkowej 

określa załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

§2 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy  

 

§3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Załącznik Nr 1  

do Zarządzenia Nr 0050 .404 . 2015 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 7 grudnia 2015 r. 

 

 

Plan kontroli podatkowej u podatników w zakresie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie Gminy Nędza w roku 2016 

 

lp sołectwo ilość podatników 

objętych kontrolą 

miesiąc 

 

1. Babice 8 marzec 

 

2. Ciechowice 8 

 

maj 

3. Górki Śl.  6 

 

czerwiec 

4. Szymocice 6 

 

czerwiec 

5. Łęg 6 

 

wrzesień 

6. Zawada Ks. 8 

 

wrzesień 

7. Nędza 8 

 

listopad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 0050 .404 . 2015 

Wójta Gminy Nędza 

z dnia 7 grudnia 2015 r. 

 

 

PROTOKÓŁ KONTROLI PODATKOWEJ 

 

1) WSKAZANIE KONTROLOWANEGO 

………………………………………………………………………………………………

( imię i nazwisko) 

……………………………………………………………………………………………… 

( miejsce zamieszkania) 

 

2) WSKAZANIE OSÓB KONTROLUJĄCYCH 

1) ………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko ) 

………………………………………………………………………………………… 

(stanowisko służbowe) 

………………………………………………………………………………………….. 

(nr upoważnienie do przeprowadzenia kontroli) 

2) ………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko ) 

………………………………………………………………………………………… 

(stanowisko służbowe) 

………………………………………………………………………………………….. 

(nr upoważnienie do przeprowadzenia kontroli) 

3) ………………………………………………………………………………………….. 

(imię i nazwisko ) 

………………………………………………………………………………………… 

(stanowisko służbowe) 

………………………………………………………………………………………….. 

(nr upoważnienie do przeprowadzenia kontroli) 

 

3) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU I ZAKRESU KONTROLI 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

4) OKREŚLENIE MIEJSCA I CZASU PRZEPROWADZENIA KONTROLI 

………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 



……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

5) OPIS DOKONYWANYCH USTALEŃ FAKTYCZNYCH 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

6) DOKUMENTACJA DOTYCZĄCA PRZEPROWADZONYCH DOWODÓW 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

7) OCENA PRAWNA SPRAWY BĘDĄCEJ PRZEDMIOTEM KONTROLI 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………… 

 

8) POUCZENIE O PRAWIE ZŁOŻENIA ZASTRZEŻEŃ LUB WYJAŚNIEN ORAZ 

PRAWIE ZŁOŻENIA KOREKTY DEKLARACJI 

Kontrolowany, który nie zgadza się z ustaleniami protokołu, może w terminie 14 dni od dnia jego 

doręczenia przedstawić zastrzeżenia lub wyjaśnienia, wskazując równocześnie stosowne wnioski 

dowodowe. 

Kontrolujący jest obowiązany rozpatrzyć zastrzeżenia, o których mowa wyżej, i w terminie 14 dni od 

dnia ich otrzymania zawiadomić kontrolowanego o sposobie ich załatwienia, wskazując w 

szczególności, które zastrzeżenia nie zostały uwzględnione, wraz z uzasadnieniem faktycznym i 

prawnym. 

W przypadku niezłożenia wyjaśnień lub zastrzeżeń w terminie określonym w zdaniu pierwszym, 

przyjmuje się, że kontrolowany nie kwestionuje ustaleń kontroli. 

(art. 291 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 613 ze zm.)   

 

Kontrolowany podatnik ma prawo do złożenia po zakończeniu kontroli podatkowej korekty deklaracji 

(art. 81b § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2015 r. poz 613 ze 

zm.)   

 



9) POUCZENIE O OBOWIĄZKU ZAWIADOMIENIA ORGANU 

PODATKOWEGO PRZEZ KONTROLOWANEGO O KAŻDEJ ZMIANIE 

SWOJEGO ADRESU DOKONANEJ W CIĄGU 6 MIESIĘCY OD DNIA 

ZAKOŃCZENIA KONTROLI PODATKOWEJ, JEŻELI W TOKU 

KONTROLI PODATKOWEJ UJAWNIONO NIEPRAWIDŁOWOŚCI, ORAZ 

O SKUTKACH NIEDOPEŁNIENIA TEGO OBOWIĄZKU 

Jeżeli w toku kontroli podatkowej ujawniono nieprawidłowości, kontrolowany ma obowiązek 

zawiadomienia organu podatkowego o każdej zmianie swojego adresu dokonanej w ciągu 6 miesięcy od 

dnia zakończenia kontroli podatkowej. W razie niedopełnienia tego obowiązku postanowienie o wszczęciu 

postępowania podatkowego uznaje się za doręczone pod adresem, pod który doręczono protokół 

kontroli.(art. 291 b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz. U. z 2015 r. 

poz 613 ze zm.)   

 

PODPISY OSÓB KONTROLUJĄCYCH 

1) …………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) (podpis) 

2) …………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) (podpis) 

3) …………………………………………………………. 

(imię i nazwisko) (podpis) 

 

 

POKWITOWANIE DORĘCZENIA EGZEMPLARZA PROTOKOŁU 

KONTROLOWANEMU 

……………………………………………………………………………………………… 

(imię i nazwisko podatnika lub osoby reprezentującej podatnika) 

 

 

 

 

 

 


