
 
 

Informacja o przebiegu kontroli  –Adoors Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                           
ul. Kamienna 4, 47-300 Krapkowice 

 
 

Znak sprawy: DOŚ-I.7034.2.2019.WM 
 

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI   
I JEJ PRZEBIEG 

ZAKRES KONTROLI, JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI CZYNNOŚCI  
POKONTROLNE 

Rodzaj kontroli:problemowa 

Termin przeprowadzenia 

- data rozpoczęcia:24.01.2019 r. 

- data zakończenia:30.01.2019 r. 

Kontrolowany okres działalności: 

 2017 r. 

Temat: Przestrzeganie przepisów ustawy  z dnia 27 kwietnia 2001 r. 

Prawo ochrony środowiska (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 799 z 

późn. zm.). Opłaty za korzystania ze środowiska. 

Stwierdzone nieprawidłowości:                            

W wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie  
korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2017 r. 
przesłanym do Marszałka Województwa Opolskiego nie 
uwzględniono wielkości emisji pyłów do powietrza z procesów 
szlifowania i cięcia. 

W wykazie zawierającym zbiorcze zestawienie informacji o zakresie  
korzystania ze środowiska oraz o wysokości należnych opłat za 2017 r. 
przesłanym do Marszałka Województwa Opolskiego wykazano 
mniejszą ilość opału (brykiet) niż wykazała kontrola przedłożonych 
dokumentów. 

 

Skutki finansowe nieprawidłowości :   nie dotyczy 

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa:  nie dotyczy 

 

Wystąpienie 
pokontrolne:   

Ilość wniosków: 2( ilość 
pkt zalecenia 
pokontrolnego) 

 

 

Zawiadomienie do 
rzecznika dyscypliny 
finansów publicznych: 
nie dotyczy 

 

 
 
Zawiadomienia 
organów ścigania: nie 
dotyczy 

 Dokumentacja: 

1. Upoważnienie do kontroli:                    
nr 11/2019 z dn. 18.01.2019 r. 

2. Protokół z kontroli wraz                                
z załącznikami - podpisany dn. 
15.02.2019 r. 

3. Wystąpienie pokontrolne – 
08.03.2019 r. 

4. Informacja o realizacji zaleceń 
pokontrolnych –  28.03.2019 r. 

5. Nota służbowa – 03.04.2019 r. 

6. Inne dokumenty:  

zawiadomienie  o zamiarze 
wszczęcia kontroli działalnosci 
gospodarczej z dn. 10.01.2019r. 

 

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 
04.04.2019 r. 
(sporządził - data)   

                            
   


