Zarządzenie Nr WAO.0050.186.2020 r.
Burmistrza Łomianek
z dnia 9 października 2020 roku
w sprawie wprowadzenia ogólnego schematu procedury kontroli przedsiębiorców
Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.) w związku z art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990
r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz § 10 pkt 1 i § 50 pkt 1
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Łomiankach wprowadzonego
Zarządzeniem Nr WAO.0050.116.2020 Burmistrza Łomianek z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie wprowadzenia do stosowania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego
w Łomiankach, zarządzam co następuje:
§1
Wprowadza się ogólny schemat procedury kontroli przedsiębiorców zgodnie z załącznikiem
Nr 1.
§2
Wykonanie powierza się komórkom organizacyjnym Urzędu realizującym zadania z zakresu
kontroli przedsiębiorców.
§3
Nadzór nad wykonaniem powierza się właściwym dla tych komórek zastępcom Burmistrza
Łomianek.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Nr WAO.0050.186.2020
z dnia 9 października 2020 r.
OGÓLNY SCHEMAT PROCEDURY KONTROLI PRZEDIĘBIORCÓW
na podstawie ustawy z dnia 6 marca 2018 r. prawo przedsiębiorców
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1292 ze zm.)
Kontrola
planowana

Kontrola
doraźna

Analiza prawdopodobieństwa naruszenia prawa

Zawiadomienie przedsiębiorcy o zamiarze wszczęcia kontroli z
wyłączeniem przypadków określonych w art. 48 ust. 11 ustawy
prawo przedsiębiorców

Przystąpienie do czynności kontrolnych przez upoważnionych
pracowników organu kontroli po okazaniu przedsiębiorcy albo
osobie upoważnionej upoważnienia do przeprowadzenia kontroli1

Kontrolę rozpoczyna się od poinformowania kontrolowanego
przedsiębiorcy lub osoby, wobec której podjęto czynności
kontrolne, o jego prawach i obowiązkach

Sporządzenie protokołu kontroli

Doręczenie kontrolowanemu przedsiębiorcy lub osobie
upoważnionej dokumentów z kontroli

Postępowanie pokontrolne (wystąpienia pokontrolne, zarządzenia
pokontrolne)
1

Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni od dnia
doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Na wniosek przedsiębiorcy kontrola może być
wszczęta przed upływem 7 dni od dnia doręczenia

