
          Opole, dnia 28 lutego 2020 roku 
 

Znak sprawy: DOŚ-I.7034.27.2019.WM  
 

Informacja o przebiegu kontroli – Firma Handlowa „EURO-STANDARD” Spółka Cywilna Antoni Król, 

Andrzej Król (adres: Opole, ul. Strzelecka 53A) Regon: 531587132, NIP: 7542626107 

 

CHARAKTERYSTYKA KONTROLI   
I JEJ PRZEBIEG 

ZAKRES KONTROLI, JEJ WYNIKI ORAZ SKUTKI CZYNNOŚCI  
POKONTROLNE 

Rodzaj kontroli:problemowa 

Termin przeprowadzenia 

- data rozpoczęcia:02.12.2019 r. 

- data zakończenia:06.12.2019 r. 

Kontrolowany okres działalności: 

 2017 r., 2018 r. 

Temat: Przestrzeganie przepisów ustawy Prawo ochrony środowiska 

(tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.) dot. opłat za 

korzystanie ze środowiska 

Stwierdzone nieprawidłowości:                            

W wykazach za 2017 r. oraz 2018 r. zawierających zbiorcze 
zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz 
o wysokości należnych opłat przesłanych do marszałka 
województwa wykazano mniejsze zużycie paliwa na terenie 
Polski niż wykazała kontrola przedłożonych dokumentów. 
 
W wykazach za 2017 r. i 2018 r. zawierających zbiorcze 
zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz 
o wysokości należnych opłat przesłanych do marszałka 
województwa w tabeli D ze względu na rodzaj silnika 
spalinowego nie wykazano wszystkich posiadanych pojazdów i 
maszyn roboczych. 
 
W wykazach za 2017 r. i 2018 r. zawierających zbiorcze 
zestawienie informacji o zakresie korzystania ze środowiska oraz 
o wysokości należnych opłat przesłanych do marszałka 
województwa nie uwzględniono wielkości emisji z procesów 
spawania, przeładunku ON do zbiornika oraz ze zbiornika do 
pojazdów, emisji do powietrza spalania paliwa gazowego w 
kotle, emisji z użytkowania butli gazowych. 
 
Nie uwzględniono emisji z paliwa olejowego gromadzonego w 2 
zbiornikach – jeden zbiornik mobilny dowożący ON na budowy 
w celu tankowania maszyn roboczych, drugi natomiast jest 
zbiornikiem naziemnym. 
 

Skutki finansowe niepłowości :   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 179/2019 z dnia 22.11.2019 r. 

2. Program kontroli z dnia 
22.11.2019 r. 

3. Protokół z kontroli wraz                                
z załącznikami - podpisany w dniu 
08.01.2020 r. 

4. Wystąpienie pokontrolne z dnia – 
22.01.2020 r. 

5. Informacja o realizacji zaleceń 
pokontrolnych z dnia – 
26.02.2020 r. 

6. Nota służbowa z dnia – 
28.02.2020 r. 

7. Inne dokumenty:  

Zawiadomienie  o zamiarze 
wszczęcia kontroli działalnosci 
gospodarczej z dnia 14.11.2020 
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 2019 r., poz. 1429) 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)    
                            

                                        


