
 

Opole, dnia 31 lipca 2019 r. 
 
 

Informacja o przebiegu kontroli  - AXOMAN Dorota Kosztowniak, adres: Opole, ul. Jana 
Adamka nr 9 

 
Znak sprawy: DOŚ-I.7025.55.2019.WM 

 

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI   
I JEJ PRZEBIEG 

ZAKRES KONTROLI, JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI CZYNNOŚCI  
POKONTROLNE 

Rodzaj kontroli: problemowa 

Termin przeprowadzenia 

- data rozpoczęcia:04.06.2019 r. 

- data zakończenia:11.06.2019 r. 

Kontrolowany okres działalności: 

 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r. 

Temat: przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 

gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (tekst jednolity: 

Dz. U. z 2019 r. poz. 542) 

Stwierdzone nieprawidłowości:                            

•Nie złożono do Marszałka Województwa Opolskiego Rocznych sprawozdań 
o produktach w opakowaniach, opakowaniach i gospodarowaniu odpadami 
opakowaniowymi za 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r. (art. 45 ust. 1 ustawy z 
dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi). 

•W 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r. nie przeprowadzano publicznych 
kampanii edukacyjnych (art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o 
gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). 

•Nie zapewniono odzysku, w tym recyklingu odpadów opakowaniowych 
takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego samego 
rodzaju opakowań jak opakowania, w których produkty wprowadzono na 
rynek (art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 
opakowaniami i odpadami opakowaniowymi). 

• Nie wniesiono na rachunek Marszałka Województwa Opolskiego opłaty 
produktowej wynikającej  z niewykonania obowiązku określonego w  art. 17 
ust. 1 za 2013 r., 2014 r., 2015 r., 2016 r. (art. 36 ust. 2 ustawy z dnia 13 
czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi) 

•Brak wpisu w rejestrze  podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach  i gospodarujących odpadami w zakresie przedsiębiorcy 
wprowadzającego produkty w opakowaniach oraz dokonującego 
wewnątrzwspólnotowej dostawy produktów w opakowaniach (art. 10 
ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami 
opakowaniowymi) 

Skutki finansowe nieprawidłowości :   nie dotyczy 

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:  nie dotyczy 

 

Wystąpienie pokontrolne:   

Ilość wniosków: 4                
(ilość pkt zalecenia 
pokontrolnego) 

 

 

Zawiadomienie do 
rzecznika dyscypliny 
finansów publicznych: nie 
dotyczy 

 

 
 
Zawiadomienia organów 
ścigania: nie dotyczy 

 Dokumentacja: 

1. Upoważnienie do kontroli:                      
nr 61/2019 z dnia 21.05.2019 r. 

2. Program kontroli z dnia 21.05.2019 r. 

3. Protokół z kontroli wraz                                
z załącznikami – podpisany w  dniu 
13.06.2019 r. 

4. Wystąpienie pokontrolne z dnia – 
25.06.2019 r. 

5. Informacja o realizacji zaleceń 
pokontrolnych z dnia –  24.07.2019 r. 

6. Nota służbowa z dnia – 31.07.2019 r. 

7. Inne dokumenty:  

zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia 
kontroli działalnosci gospodarczej z 
dnia  26.04.2019 r. 

 

 

 

 

 

 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl art. 5 ustawy z dnia 6 września 2001 
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 tj.) prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu w 
zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo 
chronionych, a także ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. 

 

 
 
 
 
Małgorzata Wójcik 
Departament Ochrony Środowiska UMWO 
(sporządził)   

                            
                                 


