
 
 

Informacja o przebiegu kontroli  –„COTON” PPUH IMPORT-EXPORT ZDZISŁAW KOTOWICZ  
Brzeg ul. Błonie 4, 49-306 Brzeg 

 
 

Znak sprawy: DOŚ-I.7250.6.2019.WM 
 

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI   
I JEJ PRZEBIEG 

ZAKRES KONTROLI, JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI CZYNNOŚCI  
POKONTROLNE 

Rodzaj kontroli: problemowa 

Termin przeprowadzenia 

- data rozpoczęcia:21.05.2019 r. 

- data zakończenia:28.05.2019 r. 

Kontrolowany okres działalności: 

 2016 r., 2017 r., 2018 r. 

Temat: Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o 

obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania niektórymi 

odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 poz. 

1932). 

Stwierdzone nieprawidłowości:                            

• Brak wpisu w rejestrze  podmiotów wprowadzających produkty, produkty 
w opakowaniach i gospodarujących odpadami w zakresie przedsiębiorcy 
wprowadzającego na terytorium kraju produkty (art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 
11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (tekst jednolity: Dz. U. z 
2018 poz. 1932). 

• Numer rejestrowy nie jest umieszczany na dokumentach sporządzanych w 
związku z prowadzoną działalnością (art. 9 ust.2 1 ustawy z dnia 11 maja 
2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej). 

 

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 54/2019 z dnia 10.05.2019 r. 

2. Program kontroli z dnia 10.05.2019 r. 

3. Protokół z kontroli wraz                                
z załącznikami – podpisany w  dniu 
14.06.2019 r. 

4. Wystąpienie pokontrolne z dnia – 
25.06.2019 r. 

5. Informacja o realizacji zaleceń 
pokontrolnych z dnia –  5.07.2019 r. 

6. Nota służbowa z dnia – 16.07.2019 r. 

7. Inne dokumenty:  

zawiadomienie  o zamiarze wszczęcia 
kontroli działalnosci gospodarczej z 
dnia  29.04.2019 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)   

                                                                                   
   

  
                            

                                 


