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ZGŁOSZENIA INTERWENCYJNE

W 2016 roku przyjęto do realizacji 94 314 

zgłoszeń interwencyjnych 
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•63 224 (63%)
Bezpieczeństwo 

i porządek w komunikacji

•14 246 (14%)Alkohol

•9 590 (9%)

Urządzenia 
użytku 

publicznego

•4 166 (4%)
Obyczajność

publiczna

•3 047 (3%)
Czystość

i porządek 
w gminach

KATEGORIE ZGŁOSZEŃ



CZYSTOŚĆ I ESTETYKA MIASTA

Graffiti

• 1201 miejsc 
gdzie 
doprowadzono 
do usunięcia 
graffiti 

Uprzątnięte 
miejsca

• 1 425 miejsc 
doprowadzonych 
do uprzątnięcia 
poprzez działania 
strażników

Pojazdy 
nieużytkowane

• 729 usuniętych 
pojazdów 
nieużytkowanych



KONTROLE GOSPODARKI ODPADAMI

• 3 766 kontroli 
Zintegrowanego 
Systemu Gospodarki 
Komunalnymi na terenie 
miasta

Kontrole 
gospodarki 
odpadami 

stałymi

• 2 211 kontroli sposobu 
pozbywania się ścieków 

Kontrole 
gospodarki 
odpadami 
ciekłymi

• 3 338 kontroli 
przestrzegania zakazu 
termicznego 
przekształcania 
odpadów

Kontrole 
spalania 
odpadów



PROBLEM WYCINKI DRZEW

63

528

IV kw 2016 r. I kw 2017 r.

Zgłoszenia dotyczące 

wycinki



POZOSTAŁE KONTROLE

parki, rezerwaty przyrody, obszary, chronionych 

miejsca nielegalnego umieszczania plakatów i ulotek

czystości cieków i obszarów wodnych

wycinki drzew

skupy surowców wtórnych

nielegalne wysypiska śmieci

tereny podatne na zaśmiecanie

gniazda selektywnej zbiórki odpadów 

współpraca WIOŚ, Wydziały UMK, Policja



ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW

30 strażników 
przez 6 miesięcy w roku (sezon 
grzewczy) od października do 
marca stale prowadzi kontrolę

zakazu spalania odpadów

~ 100 strażników posiada 

przeszkolenie w zakresie kontroli, 

podejmują działania gdy poziom 

zanieczyszczenia powietrza osiąga 

poziom alarmowy



• odebrano zgłoszeń interwencyjnych 2472

• pobrano próbek popiołów do analizy chemicznej 33

• stwierdzono spalanie odpadów w instalacjach 364

• nałożono mandatów karnych 202

• kwota mandatów 22800

• pouczenia 146

• skierowano wniosków o ukaranie do sądu 16

kontrola 
zakazu 

spalania 
odpadów

3338

ZAKAZ SPALANIA ODPADÓW



CO SPALANO !

zużyte meble 60%

stolarka budowlana 20 %

odpady zielone 10 %

odpady komunalne 5 %

przewody elektryczne 3 %

zużyty olej samochodowy 2 %



IDZIEMY NA KONTROLE



A MOŻE ZZA BIURKA ?



UPOWAŻNIENIE



• USTAWA

• z dnia 27 kwietnia 2001 r.

• Prawo ochrony środowiska

Art. 379. [Kontrola przestrzegania i stosowania przepisów 

o ochronie środowiska] 

1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub 

prezydent miasta sprawują kontrolę przestrzegania

i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie 

objętym właściwością tych organów.

2. Organy, o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do 

wykonywania funkcji kontrolnych pracowników podległych im 

urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub 

gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych.



3. Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest uprawniony do:

1) wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez 

całą dobę na teren nieruchomości, na których prowadzona jest 

działalność gospodarcza, a w godzinach od 6 do 22 

- na pozostały teren;

2) przeprowadzania badań lub wykonywania innych 

niezbędnych czynności kontrolnych;

3) żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania 

i przesłuchiwania osób w zakresie niezbędnym do ustalenia 

stanu faktycznego;

4) żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich 

danych mających związek z problematyką kontroli.



4. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta,

marszałek województwa lub osoby przez nich

upoważnione są uprawnieni do występowania

w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach

o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie

środowiska.

§















(…) obecność rzeczoznawcy mogłaby 

przyczynić się do znacznego ograniczenia 

zakresu kontroli i w większości przypadków 

mogłaby być uznana za zbędną. 



Art. 380 Prawo ochrony środowiska

Z czynności kontrolnych kontrolujący

sporządza protokół, którego jeden egzemplarz

doręcza kierownikowi kontrolowanego

podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej.

DOKUMENTOWANIE KONTROLI



Art. 68. KPA [Elementy składowe protokołu] 

§ 1. Protokół sporządza się tak, aby z niego wynikało:

• kto, 

• kiedy, 

• gdzie, 

• kto i w jakich czynności dokonał, 
• kto i w jakim charakterze był przy tym obecny, 

• co i w jaki sposób w wyniku tych czynności ustalono, 

• jakie uwagi zgłosiły obecne osoby.

§ 2. Protokół odczytuje się wszystkim osobom obecnym, 

biorącym udział w czynności urzędowej, które powinny następnie 

protokół podpisać. Odmowę lub brak podpisu którejkolwiek 

osoby należy omówić w protokole.





Praktyczne uwagi:

• z każdej kontroli sporządzić protokół,

• sporządzić co najmniej 2 egzemplarze,

• podpisać protokół,

• wpisać uwagi i zastrzeżenia kontrolowanego,

• odnotować informacje o odmowie podpisania 

protokołu,

• poinformować kontrolowanego o prawie do

przedstawienia swojego stanowiska w ciągu 7 dni

na piśmie do wójta, burmistrza, prezydenta.



UDAREMNIENIE LUB UTRUDNIENIE 
KONTROLI

• Art. 225. § 1. Kto osobie uprawnionej do 

przeprowadzania kontroli w zakresie ochrony 

środowiska lub osobie przybranej jej do pomocy 

udaremnia lub utrudnia wykonanie czynności 

służbowej,

• podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.



Udaremnianie to całkowite uniemożliwienie 

wykonania czynności kontrolnych. 

• niewpuszczeniu na dany teren,

• zniszczeniu lub ukryciu przedmiotów,

• uniemożliwieniu pobrania próbek,

• niedopuszczeniu do pewnych materiałów lub 

urządzeń,

• odmowa złożenia zeznań.



Utrudnianie to zakłócenie przebiegu czynności 

kontrolnych uniemożliwiające w całości lub w części 

osiągnięcie jej celu, którym jest zazwyczaj ustalenie stanu 

faktycznego.

Nie można mówić o realizacji ustawowych znamion czynu 

zabronionego opisanego w art. 225 k.k. wówczas, gdy 

utrudnienie jest zakłóceniem, które wpływa na przebieg 

kontroli, ale nie ogranicza w żaden sposób 

osiągnięcia jej celów np. gdy dana osoba odmówiła 

udziału w czynnościach kontrolnych dla przeprowadzenia, 

których jej obecność nie była konieczna.





Sprawdzeniu 
podlegają:

• urządzenia 
grzewcze –
piec, kominek

• najbliższe 
otoczenie 
pieca

• skład opału

PROWADZENIE KONTROLI



ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

zachować zasady BHP, (rękawice, buty)

stosować urządzenia ochrony osobistej (czad)

kontrolowany wykonuje polecenia strażnika,

wejście tylko z osobą pełnoletnią,

samodzielnie nie otwierać urządzenia 
grzewczego,

poruszać się tylko w pomieszczeniach związanych 
z kontrolą



ODPOWIEDZIALNOŚĆ KARNA

Ustawa o odpadach
Art. 191. Kto, wbrew przepisowi art. 155, termicznie przekształca odpady 

poza spalarnią odpadów lub współspalarnią odpadów podlega karze 

aresztu albo grzywny.

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
Art.  10. 

2. Kto nie wykonuje obowiązków wymienionych w art. 5 ust. 1, podlega 

karze grzywny.

2a. Karze określonej w ust. 2 podlega także ten, kto nie wykonuje 

obowiązków określonych w regulaminie.

Prawo ochrony środowiska
Art.  334. Kto nie przestrzega ograniczeń, nakazów lub zakazów, 

określonych w uchwale sejmiku województwa przyjętej na podstawie 

art. 96, podlega karze grzywny.



Uchwała Sejmiku Województwa Malopolskiego z dnia 24 
kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze Gminy 
Miejskiej Kraków, w okresie od dnia 1 lipca 2017 roku do dnia 

31 sierpnia 2019 roku, zakazów w zakresie eksploatacji 
instalacji, w których następuje spalanie paliw

Podmiot eksploatujący instalację jest zobowiązany do 
wykazania spełniania wymagań poprzez przedstawienie 

organom uprawnionym do kontroli dokumentów 
potwierdzających spełnienie tych wymagań, 

w szczególności certyfikatu jakości stosowanego paliwa.

ZASADY NA TERENIE KRAKOWA



Kontrola certyfikatu jakościowego 
paliwa stałego  SM

JEST

BRAK

wizualny brak 
zastrzeżeń 

zakończenie 
kontroli

wniosek do sądu

dostarczenie 
certyfikatu do SM

zakończenie
kontroli

JEST

zastrzeżenia wizualne

pobór próbki 
do badania jakościowego 

dobry wynik
badania jakościowego

zły wynik 
badania jakościowego

zakończenie
kontroli

powiadomienie inspekcji 
handlowej 

(towar niezgodny z umową)

JESTBRAK



REALIZACJA ZGŁOSZEŃ
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KOGO KONTROLOWAĆ ?



KOGO KONTROLOWAĆ ?



ZGŁOSZENIA MOBILNE



Kraków 429

Skała 11

Modlniczka 11

Wieliczka 7

Skawina 7

Zabierzów 6

Głogoczów 5

Zielonki 4

Słomniki 4

Brzeźnica 4



PROFILAKTYKA

• 3 070 godzin lekcyjnychZajęcia lekcyjne 
w szkołach

• Konkursy podsumowujące działania profilaktyczne 
w szkołach podstawowych i gimnazjach

„Prawo i my” oraz
„Prawo, ratownictwo, 

bezpieczeństwo”

• Cykl zajęć edukacyjnych dla dzieci i rodziców (średnio 40 
dzieci na każdym z 9 spotkań)

„Akademia 
Barbakusa”

• Pilotażowy projekt, skierowany do uczniów szkół
podstawowych z klas I-III 

„Akademia Młodego 
Krakowianina”

• 113 imprez profilaktycznych
Konkursy, turnieje 

i festyny



Dziękuję za uwagę :)


