Zarzadzenie

Nr ..?J..I..9..~...........

Starosty Poznanskiego

z dnia

~.,..O.~.,..~D.Qs.~:........

w sprawie: wewnetrznej procedury kontroli w Wydziale Ochrony Srodowiska, Rolnictwa
i Lesnictwa."

Na podstawie art. 35 ust 2 Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorzadzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. Nr 142, poz. 1592 z pózn. zm.) w zwiazku z § 26 pkt.13 Regulaminu
Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu, stanowiacego zalacznik do Uchwaly
nr VIII/61/1I/2003Rady
Powiatu Poznanskiego z dnia 28 maja 2003 roku zarzadzam, co
,
nastepuje:
§1
Zatwierdzam wewnetrzne procedury kontroli w Wydziale Ochrony Srodowiska, Rolnictwa

i Lesnictwa, stanowiace zalacznik do niniejszegozarzadzenia.
§2
Wykonanie

zarzadzenia

powierzam

Dyrektorowi Wydzialu

Ochrony Srodowiska,

Rolnictwa

i Lesnictwa.

§3
Traci moc zarzadzenie Starosty Poznanskiego nr 50/2003 z dnia 30.12.2003 r. w sprawie
wewnetrznych

procedur kontroli w Wydziale

Ochrony Srodowiska,

Starostwa Powiatowego w Poznaniu.

§4
Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

~'

~

Rolnictwa

i Lesnictwa

Zalacznik do Zarzadzenia Nr ...?~..IP~..............
Starosty Poznanskiego
z dnia ...~:.Q})QQ~.'!.:...................

1. Cele

kontroli wewnetrznej:

pracowników

.

sprawdzanie

zgodnosci

Wydzialu z prawem oraz zasadami

czynnosci

rzetelnosci,

wykonywanych

celowosci,

przez

starannosci

i

sprawnosci dzialania.
2. Osoby upowaznione:
a) dyrektor wydzialu
b) zastepca dyrektora wydzialu.
3. Rodzaje kontroli:
1) wstepna:

-

zgodnosc

wplywajacych

do

wydzialu

spraw

z zakresem

dzialania

wynikajacym

z

Regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Poznaniu.
2) biezaca:
zgodnosc

prowadzonych

ustalonymi

procedurami

przez

pracowników postepowan administracyjnych z

realizacji poszczególnych zadan wyszczególnionych w

zalacznikach nr 1-53,
prawidlowosc przygotowania przez pracowników dokumentów do wydania przez staroste
przestrzegania

przez

pracowników

regulaminu

pracy

Starostwa

Powiatowego

w

Poznaniu.
3) dorazna:
-

w przypadku stwierdzenia nieprawidlowosci na danym stanowisku pracy

4) okresowa:
przeprowadzona jeden raz w roku na poszczególnych stanowiskach pracy
ocena realizacji zadan przez poszczególnych pracowników dokonywana na podstawie
kontroli dokumentacji prowadzonej w zalatwianych sprawach.
4. Sposób przeprowadzenia kontroli
Porównanie sposobu zalatwienia spraw z przepisami regulujacymi w sposób formalny oraz
merytoryczny dane zagadnienie oraz z procedurami realizacji okreslonych zadan.
5. Wnioski z kontroli:
1) kontrole dorazne i okresowe dokumentowane sa w formie protokolu kontroli,
2) w przypadku uchybien dyrektor wydzialu udziela instruktazu ustnego lub pisemnego,
wydaje polecenie sluzbowe, a w sytuacji powtarzajacych sie uchybien moze wnioskowac
do starosty o zastosowanie kary porzadkowej,
3) w razie ujawnienia przestepstwa lub uzasadnionego

podejrzenia o jego popelnienie

dyrektor wydzialu zglasza ten fakt staroscie i zabezpiecza material dowodowy.
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WYDZIAL OCHRONY SRODOWISKA, ROLNICTWA I LESNJ~'fWA

DECYZJEW ZAKRESIEGOSPODARKI ODPADAMI

;...

-
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PROCEDURY:
1. ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIALALNOSCI W ZAKRESIE

TRANSPORTU I/LUB ZBIERANIA ODPADÓW - 7648

.

Rozpatrywanie sprawy w oparciu o art. 28 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku
(Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pózniejszymi zmianami)
'-'..
WNIOSEK (ZAREJSTROWANY)

l
sprawdzenie wlasciwosci miejscowej

i IZ1W'<i

organu

Nie

.

postanowienie o przekazaniu sprawy
wedlug wlasciwosci
(art. 65 KPA)

administraaji

sprawdzanie kompletnosci wniosku (art. 28 ust. 4)
Nie
Tak
wezwanie do uzupelnienia (art. 64 § 2
KPA) w tenninie 7 dni od daty
doreczenia wezwania

~
wniosek kompletny

- nastepuje

sprawdzenie

l Nie

pod wzgledem merytorycznym w oparciu
o obowiazujace przepisy

sprawa bez rozpatrzenia

\

przeslanie wniosku do zaopiniowania,
do wlasciwego Urzedu Gminy/Miasta (art. 28 ust.2.)

!
po otrzymaniu opinii z Urzedu Gminy/Miasta,
przygotowanie decyzji zaparafowanej imiennie

l

~ warunki negatywnego
zalatwienia sprawy (art. 29)

i Nie

przedstawienie do akceptacji
przez przelozonego przygotowanego projektu decyzji

l

Tak

wydanie decyzji, wezwanie o oplate skarbowa i przekazanie kopii decyzji
marszalkowi województwa oraz wlasciwemu organowi gminy (art. 28 ust.7)

l
wpis do rejestru wydanych decyzji
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1. 4al.atwienie sprawy powinno nastapic w okresie 1 miesiaca.zgodnie z art. 35 KPA § 3
jedn~e w przypad\ql w~ZWania4.0uzupelnienia wniosku lubkóniecznosci uzyskania opinii
inpych Órganówadtp)nlstfacji, in~ zast9sow~pie § 5 Ww..artykulu KPA.
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Oplata skarbowa:
- za' *~aa~y
wri~osek - 5 zl.
- za kazgy :z;~JaczpiJ(4p sJ<ladanego \V11iosl}u- 0,5 zl,

- zeZW91enieWyamjew Zwiazkuz prowadzoI1aazialaJppsciagospodarcza - 600,00 zl.

- zm~~a decyzji- 30Q,00zl.

-pozostale zezwolenia -76,00 zl.
'
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2. WYDAWANIEZEZWOLENNA PROWADZENIEDZIALALNOSCIW ZAKRESIE
ODZYSKULUB UNIESZKODLIWIANIAODPADÓW - 7648
Rozpatrywanie sprawy w oparciu o art. 26 i art. 27 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001
roku (Dz. U. Nr 62, poz. 628 z pózniejszymi zmianami)
WNIOSEK (ZAREJSTROW ANY)

!
spra\Jldzenie wlasciwosci miejscowej
i rzeczowej organu administracji

Nie

.

postanowienie o przekazaniu sprawy
wedlug wlasciwosci
(art. 65 KPA)

l
sprawdzanie kompletnosci wniosku (art. 27 ust 1.)
Nie
Tak
wezwanie do uzupelnienia (art. 64 § 2
KPA) w terminie 7 dni od daty
doreczenia wezwania

~

wniosek kompletny - nastepuje sprawdzenie
pod wzgledem merytorycznym w oparciu
o obowiazujace przepisy

1 Nie
sprawa bez rozpatrzenia

\

przeslanie wniosku do zaopiniowania,
do wlasciwego Urzedu Gminy/Miasta (art. 26.ust6)

l
po otrzymaniu opinii z Urzedu Gminy/Miasta,
przygotowanie decyzji zaparafowanej imiennie

~

warunki negatywnego
zalatwienia sprawy (art. 29)

l r Nie
przedstawienie do akceptacji

przez przelozonego

przrolowanego

projektn decyzji

wydanie decyzji, wezwanie o oplate skarbowa i przekazanie kopii decyzji
marszalkowi województwa oraz wlasciwemu organowi gminy (art. 26.ust7.)

!
wpis do rejestru wydanych decyzji

~

~

I

Uwagi:
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1. Zalatwienie sprawy' powiqno ~nastapic w okresie 1 miesiaca zgodnie z art. 35 KPA § 3
je,dt;1~~ w przyP~Q!<uwe.~~a do ~p,eh}.i~ia wnio,sku lub ko~ecznosci uzyskania opinii
innych organów aag1inis,ti~cjifma za,~tQsowani,e
§ 5 ww. ~ykulu Kl?A.
2. W przypa,9~ 'gayp.oaifi4aG~Q,dpadów,~,~iep;a lacZl1ieprowadzic dzialalnosc w zakresie
oPzysJgl ~~b JU;lie~~k()aliwi~a od~a~6w oraz zbierania lup transportu odpadów. W takiej
sytuaGji ~olniony jest z pbawiaz.Jq.Juzy~k~~a zezwolenia, na prowadzenie dzialalnosci w
z~es,ie zJ).i~a11jal1lbtransp'ortu,jesH 'uwzgled~i we Wn~osJruo wydanie zezwolenia na odzysk
lub unie~zkodli~ianie wytpagania przew,idziane dla' wniosku o wydanie zezwolenia na
prowadz8ma zbierania i transportU odpadów. T~a p~ocedu:rawynika z art. 32 ustawy o
odpadac~ z ~ia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 6?8 z pózniejszymi zmianami).
"./0

. r if ;, li,;

Oplata skarbowa: "

,

- za s~la,dany wniosek - 5 ,zl.

- za kazdy zalacznik do sJdadanegoWniosku-; 0,5 zl.
- ze.~olep,ie wydane w zWi~ z prowad?:ana4zialalposcia gospodarcza - 600,00
- zmiana decyzji - 30Q,00 zl.
-po~ostalezezWolenia - 76,00 zl.
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3. ZATWIERDZANIE PROGRAMU GOSPODARKI oDJiA\§~I~lI
NIEBEZPIECZNYMI DLA WYTWARZAJACYCH ODPJ.(PY'W ILOSCI OD 100

KG/ROK - 7647

.

Rozpatrywanie sprawy w oparciu o art. 17, art. 19 i art. 20 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia

2001roku(Dz.U.Nr62,poz.628z pózniejszymi
zmianami)

.

WNIOSEK (ZAREJSTROWANY)

.1
sprawdzenie wlasciwosci miejscowej

Nie

i rzeczowej
organuadministracji ---.

postanowienie o przekazaniu sprawy
wedlug wlasciwosci
(art. 65 KPA)

l
sprawdzanie kompletnosci wniosku (art. 20)
Nie
Tak
wezwanie do uzupelnienia (art. 64 § 2
KPA) w terminie 7 dni od daty
~1c ./

T~

wniosek kompletny - nastepuje sprawdzenie
pod wzgledem merytorycznym w oparciu
o obowiazujace przepisy

doreczenia wezwania

l Nie
sprawa bez rozpatrzenia

przeslanie wniosku do zaopiniowania,
do wlasciwego Urzedu Gminy/Miasta
(art. 19.ust.5)

~

~
w przypadku gdy wnioskodawca zamierza uzyskac
jednoczesnie zezwolenie na zbieranie i /lub transport
i/lub i lubi odzysk i/lub unieszkodliwianie postepowanie zgodnie z procedurami o uzyskanie
ww. zezwolen (patrz uwagi)

po otrzymaniu opinii z Urzedu Gminy/Miasta,
przygotowanie decyzji zaparafowanej imiennie

l

r Nie

przedstawienie do akceptacji
przez przelozonego przygotowanego projektu decyzji

l
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wydanie decyzji, we,zwanieo Ophlteskarbowai prz~kazaniekopJrae~yzjimarszalkowi
wojewóp.ztwa or~'wlasciweI11u ()rg~oWi gminy (art. 19 ust.6) "i.~

,

"

J
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wpis do rejest:n.1wy4anych decyzji'
Uwagi:\'

.

1. Zalatwietlie sprawy powinn,o Ilastap~9 w olcresi~

l miesiaca zgodnie z art. 35 KPA § 3

jednakze..w przypadku wezwani~.do ~pept~~nia wnioslq} lub koniecznosci uzyskania opinii
iIlIlych org~t>.w a.aPltiIlistnlcj,i,ma z~~t?~<?'Y~J?ie
§ ?~.,~Y.twlu!<rA..
2..Ne.1e~yql9-:e~li1~il9~cjq~1?ad?w.wyt~~~yy)},W \VYI?-.itqI
fu~cjonawania iQ.s~a1acji.Jesli t~

ilosc pr2;ekroczy111g/rQ~.towtedy
wytwórca jest zobowiazany uzyskac pozwolenie na
,
.",
wytw~88~e

~dp~d~w.".;

,,' ,H'""

l~;

3. Decyzje zatwierdzajaca program gospo<l:m:k.i
odpadami otrzymuja równiez firmy dzialajace
uslugowo na terenie calego powiaa.l.Wystepuja tutaj pastepujace przypadki:
- firmy, zajI1J..\1jace
'sie' usuwariiew ~besf.1.! i je~o :za,gospodarowaniem zgodnie z
rozporzadzeIJiami:
'...
.
..
a) Rozporzadzeru.eMinistra Pracy i Polityki Socjalnej z dma 2 lcwietnia 1998 r. w sprawie
zasad bezp~eczenstwa i ,.hi~eny pracy przy zabezpieczanju i usuwaniu wyrobów
zawi~ajacyc4~aest oraz prOgf~~ szkolenia w zakresie bezpiecznego uzytkowania takich
,
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wyrO~0\y (Dz. U. Nr 45,PQ~. 2~D~.,-

b) R9zporZadzenie MiJ?istfaGospodarki, Pracy i polityki Spolec~ej z dnia 23 pazdziernika
2003 r.' w sprawie wymagan w' :z.al,ae~iewykorzystywania i przemieszczania azbestu oraz
wykorzystY'V~a i pczys.zczapia';'inst.~lacji l\1b urzad~.e.n, w których byl lub jest
wykorzystywany azbest (Dz.U. Nr 192, Pqz. 18}~).
c) Rozporzadz~~ie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r.
w sp~awies'p()sobów i warunk9W bezpiecznego uz~kowanja i usuwania wyrobów
zawierajacych azbest (Dz. U. Nr 71; poz. 649).
- firmy zajmujace sie oc:zys:zczaniemseparatorów i innych urzadzen (np. zawierajacych PCB)
'

lub serwis~jaceakumulatory
.
Przy takjej . decyzji \VYIl1agane
jest uzy~kanie opinii ze ws:zystkichgmin powiatu
poznanskiego. Poniewaz p;rocedl!fawydlu*a sie w c~asie w przypadku braku opinii z gminy
opinie uznaje sie za pozytywna.
4. Wydaje sie ra~ei: decyzje ~at\v~erdzaja,ceprogram gospodarki odpadami, które moga
obejmowac zyzwolenie pa zbie~ani,e,iIl\1btransport i/lub i lubI odzysk i/lub
uniesz1c°d!hviani.~.
Wtedy we ~io~Jru o zatwierdzenie programu gospodarki odpadami
\Vl1ia*pgawca ujmuje r~)Vni,~zelewenty wniosku dotyczacego o1creslonegozezwolenia.
Taka procedwa \vypil;<az art. ]l u~~~y o ódpadacl}..
z dPia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr
62, poz.jj28 z pó~jejszymi zmiari~i). Jednocze$mewnioslcodawcazostaje zwolniony z
oplaty skarbowej ~au:zyskanieWW.ze~ole*.
Oplata skarbowa:
- za skladany wn~osek- 5 zl.
- za kazdy zalacznik 40 skladaIlegownios,Jru- 0,5 zl.

- decyzja- bezoplat.'

'

