
 

Załącznik nr 7 do Regulaminu Kontroli 

przyjętego Uchwałą Nr 4467/2021 

Zarządu Województwa Opolskiego 

z dnia 22 marca 2021 r. 

Departament Ochrony Środowiska 
 (nazwa departamentu) 

DOŚ-ROP.7034.11.2022.ALe 
(znak sprawy) 

Opole, dnia 19 października 2022 r. 
(miejscowość) 

Informacja o przebiegu kontroli – AMIGOS Joachim Sperlich z siedzibą ul. 

Klasztorna 13, 47-325 Kamień Śląski 

Charakterystyka kontroli i jej przebieg 

Rodzaj kontroli: problemowa 

Termin przeprowadzenia: 11.07.2022 r. do 13.07.2022 r.  

data rozpoczęcia: 11.07.2022 r. 

data zakończenia: 13.07.2022 r. 

Kontrolowany okres działalności: rok 2020. 

Dokumentacja: 

Upoważnienie do kontroli nr 107/2022 z dnia 30.06.2022 r. 

Program kontroli z dnia 30.06.2022 r. 

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 26.07.2022 r. 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 28.07.2022 r. 

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 10.10.2022 r. 

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ - zawiadomienie o zamiarze 

wszczęcia kontroli działalności gospodarczej z dnia 09.06.2022 r. (doręczono 14.06.2022 r.) 

Nota służbowa z dnia 19.10.2022 r. 

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki 

Temat: Przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. 

U. z 2021 poz. 1973 ze zm.) dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska - wprowadzanie gazów 

i pyłów do powietrza. 

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości: 

1) W przedłożonym w dniu 11.07.2022 r. wykazie za rok 2020 podmiot kontrolowany błędnie 

zakwalifikował eksploatowany piec jako kocioł z rusztem mechanicznym, z urządzeniem 

odpylającym >3 MW i< 5MW 

2) Na podstawie okazanych faktur oraz zestawienia faktur na podstawie których ustalono 

opłatę z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza za rok 2020 stwierdzono 



 

nieprawidłowości związane z wyliczonym zużyciem oleju napędowego. 

3) Na podstawie okazanych faktur oraz zestawienia faktur na podstawie których ustalono 

opłatę z tytułu emisji zanieczyszczeń do powietrza za rok 2020 stwierdzono 

nieprawidłowości związane z wyliczonym zużyciem benzyny. 

Skutki finansowe nieprawidłowości: 2.809,25 zł (w tym 298,25 zł należnych odsetek podatkowych). 

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy. 

Czynności pokontrolne 

Ilość poleceń pokontrolnych: 3 

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: nie dotyczy. 

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: nie dotyczy. 

Aleksandra Lewicka 

Inspektor 

(sporządziła) 

Dyrektor 

Departamentu Ochrony Środowiska 

Manfred Grabelus 

(zatwierdził) 

Całość dokumentacji o kontroli jest udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej. W myśl 

artykułu 5 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2022 

roku, pozycja 902, tekst jednolity) 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. 
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