
 

Departament Ochrony Środowiska 

Opole, dnia 10 stycznia 2023 roku 

DOŚ-ROP.7250.36.2022 

Informacja o przebiegu kontroli MASARNIA "DZIER-MIĘS" SPÓŁKA JAWNA  DZIERGAS 

KAZIMIERZ I JÓZEF adres: ul. Nyska 2, 49-223 Skoroszyce, REGON 531040149, NIP 

7531009948 

Charakterystyka kontroli i jej przebieg: 

Rodzaj kontroli: problemowa. 

Termin przeprowadzenia: od 26.09.2022 r. do 30.09.2022 r. 

data rozpoczęcia: 26.09.2022 r. 

data zakończenia: 30.09.2022 r. 

Kontrolowany okres działalności: 2019 r. 

Dokumentacja: 

Upoważnienie do kontroli nr 149 z dnia 22.09.2022 r. 

Program kontroli z dnia 22.09.2022 r. 

Protokół z kontroli wraz z załącznikami podpisany dnia 20.10.2022 r. 

Wystąpienie pokontrolne z dnia 14.11.2022 r. 

Informacja o realizacji zaleceń pokontrolnych z dnia 16.11.2022 r. 

Inne dokumenty /np. zawiadomienia, pisma dot. uwag, zastrzeżeń/ nie dotyczy. 

Nota służbowa z dnia 09.01.2023 r. 

Zakres kontroli (temat), jej wyniki oraz skutki: 

Temat: Przestrzeganie i stosowanie przepisów ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce 

opakowaniami i odpadami opakowaniowymi dot. przedsiębiorców prowadzących recykling lub inny 

niż recykling proces odzysku odpadów opakowaniowych. 

Stwierdzone uchybienia, nieprawidłowości:  

1. Przedsiębiorca nie wykonał obowiązku zapewnienia odzysku w tym recyklingu odpadów 

opakowaniowych takiego samego rodzaju jak odpady opakowaniowe powstałe z tego 

samego rodzaju opakowań jak opakowania, w których wprowadził produkty art. 17 ust.1 

ustawy z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1114 z późn.zm.) 

2. Przedsiębiorca nie złożył Rocznego sprawozdania o produktach, opakowaniach oraz 

gospodarce odpadami z nich powstającymi za rok 2019. Nie zrealizowano tym samym 

obowiązku, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 

2022 r., poz. 699 z późn.zm.) 

3. Przedsiębiorca nie przeznaczył na publiczne kampanie edukacyjne lub nie przekazał na 

odrębny rachunek marszałka województwa łącznie 2% wartości netto opakowań 

wprowadzanych do obrotu w roku 2018, co jest niezgodne z art. 19 ustawy z dnia 13 czerwca 

2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. 

4. Przedsiębiorca w Rocznym sprawozdaniu o produktach, opakowaniach oraz gospodarce 

odpadami z nich powstającymi za 2020 r. wykazał błędną kwotę 2% wartości netto opakowań 

wprowadzanych do obrotu w 2019 r. 

Skutki finansowe nieprawidłowości /w zł./: nie dotyczy. 

Nieprawidłowości noszące znamiona przestępstwa: nie dotyczy. 



Czynności pokontrolne: 

Ilość poleceń pokontrolnych: 3. 

Zawiadomienie rzecznika dyscypliny finansów publicznych: /z dnia/ nie dotyczy. 

Zawiadomienie innych organów lub instytucji: /z dnia/ nie dotyczy. 

Małgorzata Wójcik 

Inspektor 

(sporządził) 

Z-ca Dyrektora Departamentu Ochrony Środowiska 

Małgorzata Juszczyszyn-Pieczonka 

(zatwierdził) 
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