
 

 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie  

Departament Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych 

Al. Solidarności 61, 03-402 Warszawa 

Telefon: 22-59-79-481, e-mail: gospodarka.odpadami@mazovia.pl 

 

 

Sygnatura akt/znak sprawy: PZ-I.1711.2.2022.IP 

Informacja z kontroli 

Kontrolowany 

ALU-KOLOR sp. z o.o., ul. Płocka 37,  09-500 Gostynin 

Rodzaj kontroli 

Planowa 

Zakres czasowy kontroli 

Data rozpoczęcia: 28 stycznia 2022 r. 

Data zakończenia: 21 lutego 2022 r. 

Kontrolowany okres 

Od 1 stycznia 2020 r. do 21 lutego 2022 r. 

Dokumentacja kontroli 

1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli z 13 stycznia 2022 r., 

2. Upoważnienia do kontroli: 

• nr 539/2018 z 4 września 2018 r., 

• nr 538/2018 z 4 września 2018 r., 

• nr 301/2021 z 21 czerwca 2021 r., 

3. Wskazania do kontroli, PZ-I.1711.2.2022.IP z 28 stycznia 2022 r., 

4. Program kontroli, znak: PZ-I.1711.2.2022.IP, 

5. Protokół kontroli z 21 lutego 2022 r., 

6. Pozostałe dokumenty – w tym dowody z kontroli. 

Zakres tematyczny kontroli 

Przestrzeganie warunków decyzji Marszałka Województwa Mazowieckiego: 

1. Nr 54/08/PŚ.Z z dnia 15 września 2008 r., znak: PŚ.V/KS/7600-50/08 (ze zm.) 

 

Wyniki kontroli 

Sporządzono protokół  kontroli zawierający ustalenia stanu faktycznego, zgodnie z art. 380 

ustawy Prawo ochrony środowiska. Protokół został podpisany przez Kontrolowanego 21 lutego 

2022 r. 

Uwagi 

Brak  
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Podstawa prawna 

1. Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. 

3. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców - Rozdział 5. 

Pouczenie 

Dokumentacja kontroli udostępniana jest na wniosek zainteresowanego. Dokumenty 

podlegają ograniczeniu w zakresie i na zasadach określonych w przepisach o ochronie 

informacji niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych, a także 

ze względu na prywatność osób fizycznych lub tajemnicę przedsiębiorcy. 
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