
 

Załącznik Nr 7b  

do Zarządzenia Nr 53/2014 

Marszałka Województwa Podlaskiego  

 z dnia 4 września 2014 r. 

Informacja kontrolach przeprowadzonych przez Urząd 

Nazwa jednostki 
kontrolowanej: 

AUTO-HANDEL „Tysiąclecia” Jacek Jackowski 

al. Tysiąclecia Państwa Polskiego 39, 15-111 Białystok 

Numer  sprawy zgodny z 
Jednolitym Rzeczowym 
Wykazem Akt Organów 
Samorządu Województwa i 
Urzędów Marszałkowskich: 

DOS-I.1710.2.8.2017 

 

Numer umowy/decyzji o 
dofinasowanie ze środków UE  
lub budżetowych: 

(jeśli dotyczy)nie dotyczy 

Tytuł projektu/nazwa zadania 
podlegającego kontroli: 

Podstawa prawna: art. 379 ust. 1  ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska  (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 519 ze zm.), w związku z art. 

79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. 

Dz. U. z 2016 r., poz. 1829 ze zm.). 

Miejsce i termin 
przeprowadzenia kontroli: 

10 czerwca 2017 r., Białystok 

Zakres /przedmiot  kontroli: 
 

ustawa z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie 
gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowe  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 1478 ze zm.),   

Ustalenia kontroli: 
 

Podmiot zawiadomił w dniu 16.08.2016 r.   Marszałka Województwa 
Podlaskiego o wprowadzaniu na rynek krajowy produktów  
oraz o sposobie realizacji obowiązków odzysku i recyklingu odpadów 
poużytkowych. 

Zalecenia pokontrolne: 
 

Zobowiązano kontrolowanego do przedłożenia Marszałkowi Woj. 
Podlaskiego zaległych przedmiotowych sprawozdań  za lata 2013 i 2014 oraz 
do wpłacenia należnej opłaty produktowej wraz z odsetkami za zwłokę 

Akta sprawy: 

 upoważnienie do przeprowadzania kontroli,  
 pismo zawiadamiające o podjęciu czynności kontrolnych,  
 korespondencję z jednostką kontrolowaną,  
 protokół z kontroli, 
 Informacja pokontrolna wraz z załącznikami,  
 zalecenia / wystąpienie pokontrolne,  
 inne ................ 

Osoby przeprowadzające 
kontrolę: 

Piotr Łęczycki   inspektor referat Opłat środowiskowych Departament Ochrony 
Środowiska. 
Aneta Wojciak – główny specjalista r referat Opłat środowiskowych Departament 
Ochrony Środowiska. 

Opracował informację:  

 Aneta Wojciak – główny specjalista r referat Opłat środowiskowych Departament 
Ochrony Środowiska. 

Data opracowania: 

17.11.2017 



Dokumenty związane z 
kontrolą dostępne są w 
godzinach pracy Urzędu w : 

Departament Ochrony Środowiska ul. Wyszyńskiego 1 15-888 Białystok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


