
ZARZĄDZENIE NR 56/2017
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 22 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 50/2016 z dnia 28 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego 
planu kontroli na 2017 r.

Na podstawie art. 35 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) 
oraz § 7 ust. 1 Zarządzenia nr 47/2010 Starosty Nowosądeckiego z dnia 17 listopada 2010 r. zarządzam co 
następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany do rocznego planu kontroli na 2017 rok, jak w załączniku nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorom i Kierownikom komórek organizacyjnych Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Starosta Nowosądecki

Marek Pławiak
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Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2017

Starosty Nowosądeckiego

z dnia 22 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie kontroli

Lp. Nazwa i adres  
kontrolowanej 

jednostki
Temat kontroli (rodzaj, zakres i przedmiot) Sposób zmiany

1 Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 
w Krakowie,

ul. Głowackiego 56,
30-085 Kraków

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w  zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a  także realizacji tych 
pozwoleń zgodnie z  ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL-II.6341.18.2013 z  dnia 18.03.2013 r.)

Usunąć z planu kontroli

2
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich 
w Krakowie

ul. Głowackiego 56
30-085 Kraków

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w  zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a  także realizacji tych 
pozwoleń zgodnie z  ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL-II.6341.115.2013 z  dnia 09.09.2013 r. oraz decyzja 
Dyrektora RZGW znak: ZU-431-1-123/13 z  dnia 
16.07.2014 r.)

Usunąć z planu kontroli

3 Zarząd Dróg
Wojewódzkich 
w Krakowie,

ul. Głowackiego 56, 30-
085  Kraków

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w  zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a  także realizacji tych 
pozwoleń zgodnie z  ustawą Prawo wodne (decyzja 
Dyrektora RZGW znak: ZU-431-1-122/13 z dnia 
26.06.2014 r.)

Usunąć z planu kontroli

4 Zarząd Dróg 
Wojewódzkich 

w Krakowie
ul. Głowackiego 56

30-085 Kraków

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w  zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a  także realizacji tych 
pozwoleń zgodnie z  ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL-II.6341.228.2013 z  dnia 20.12.2013 r.)

Usunąć z planu kontroli

5 Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w  

Krakowie ul.  
Głowackiego 56,
44-101 Kraków

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w zakresie 
gospodarki wodno- ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a także realizacji tych 

pozwoleń zgodnie z ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL.I.6223-15/09 z dnia 08.04.2009 r.)

Usunąć z planu kontroli

6 Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w  

Krakowie ul.  
Głowackiego 56,
44-101 Kraków

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w zakresie 
gospodarki wodno- ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a także realizacji tych 

pozwoleń zgodnie z ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL.I.6223-6/09 z  dnia 15.04.2009 r.)

Usunąć z planu kontroli

7 Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w  

Krakowie ul.  
Głowackiego 56,
44-101 Kraków

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w zakresie 
gospodarki wodno- ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a także realizacji tych 

pozwoleń zgodnie z ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL.I.6223-40/09 z dnia 25.09.2009 r.)

Usunąć z planu kontroli

8 Zarząd Dróg 
Wojewódzkich w  

Krakowie ul.  
Głowackiego 56,
44-101 Kraków

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w zakresie 
gospodarki wodno- ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a także realizacji tych 

pozwoleń zgodnie z ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL.I.6223-55/09 z dnia 16.11.2009 r.)

Usunąć z planu kontroli

9 Miasto i Gmina 
Uzdrowiskowa Muszyna,

ul. Rynek 31,
33-370 Muszyna

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w  zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a  także realizacji tych 
pozwoleń zgodnie z  ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL-II.6341.24.2013 z  dnia 18.02.2013 r.)

Usunąć z planu kontroli

10 Firma PARKIET-GRAN- Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w  zakresie Usunąć z planu kontroli
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PROFIL Czesław Smoła,
38-312 Ropa 657

gospodarki wodno-ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a  także realizacji tych 
pozwoleń zgodnie z  ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL-II.6341.69.2013 z  dnia 10.05.2013 r.)

11 Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Krynicy 

Zdroju,
ul. Kraszewskiego 37,
33-380 Krynica Zdrój

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w  zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a  także realizacji tych 
pozwoleń zgodnie z  ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL-II.6341.79.2013 z  dnia 31.05.2013 r. oraz decyzja 
znak: ORL-II.6341.188.2015 z dnia 26.10.2015 r.)

Usunąć z planu kontroli

12 Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji w Krynicy 

Zdroju,
ul. Kraszewskiego 37,
33-380 Krynica Zdrój

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w  zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a  także realizacji tych 
pozwoleń zgodnie z  ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL-II.6341.113.2013 z  dnia 15.07.2013 r.)

Usunąć z planu kontroli

13 Zakład Wodociągów            
i Kanalizacji Jednostka 

Budżetowa
ul. Kraszewskiego 37 
33-380 Krynica-Zdrój

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w zakresie 
gospodarki wodno- ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a także realizacji tych 

pozwoleń zgodnie z ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL.I.6223-35/09 z dnia 07.08.2009 r.)

Usunąć z planu kontroli

14

Gmina Łącko,
33-390 Łącko 445

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w  zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a  także realizacji tych 
pozwoleń zgodnie z  ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL-II.6341.110.2013 z  dnia 26.07.2013 r.)

Usunąć z planu kontroli

Stwierdzono wygaśnięcie 
pozwolenia wodnoprawnego

15 Spółka Elfeco Inwestycje 
Feil,

Piwko Sp. J.
ul. Towarowa 67
84-230  Rumia

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w  zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a  także realizacji tych 
pozwoleń zgodnie z  ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL-II.6341.183.2013 z  dnia 04.10.2013 r.)

Usunąć z planu kontroli

16
Pan Wojciech Błażusiak
33-323 Lipnica Wielka 

400

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w  zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a  także realizacji tych 
pozwoleń zgodnie z  ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL-II.6341.186.2013 z  dnia 09.10.2013 r.)

Usunąć z planu kontroli

17
Gmina Krynica Zdrój
ul. Kraszewskiego 7

33-380 Krynica Zdrój

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w  zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a  także realizacji tych 
pozwoleń zgodnie z  ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL-II.6341.222.2013 z  dnia 31.12.2013 r.)

Usunąć z planu kontroli

18 Generalna Dyrekcja Dróg 
Krajowych i Autostrad, 
Oddział w Krakowie, 

ul. Mogilska 25,
31-542 Kraków

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w  zakresie 
gospodarki wodno-ściekowej - przegląd ustaleń 
pozwoleń wodnoprawnych a  także realizacji tych 
pozwoleń zgodnie z  ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 
ORL-II.6341.227.2013 z  dnia 23.12.2013 r.)

Usunąć z planu kontroli

19 Gmina Uzdrowiskowa 
Muszyna
Rynek 31

33-370 Muszyna

Przestrzeganie zasad ochrony środowiska w zakresie 
gospodarki wodno- ściekowej - przegląd ustaleń 

pozwoleń wodno-prawnych a także realizacji tych 
pozwoleń zgodnie z ustawą Prawo wodne (decyzja znak: 

ORL.I.6223-51/09 z dnia 22.10.2009 r.)

Usunąć z planu kontroli

20. Import Samochodów 
„MEKPOL” Eugeniusz 

Mężyk
Cieniawa 27

33-333 Ptaszkowa

Kontrola w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę 
uprawnień z tytułu udzielonej koncesji 
(art. 158 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze) Usunąć z planu kontroli

21. Wydziały Starostwa 
Powiatowego 
w Nowym Sączu

Udzielanie i rozliczanie dotacji zgodnie z ustawą 
z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 
publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 
2016 poz. 1817).

Usunąć z planu kontroli

22. Zespół ds. Osobowych ZFŚS – naliczanie odpisu, planowanie                             
i realizacja planu. Usunąć z planu kontroli

23. Urząd Miasta i Gminy  Kontrola z zakresu realizacji zadań Obrony Cywilnej Dodano do planu kontroli
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w Piwwnicznej Zdroju
ul. Rynek 20

33-350 Piwniczna Zdrój

(ochrony ludności)
Kontrola sprawdzająca

24. Przedsiębiorstwo 
Eksploatacji Kruszyw 
Lesław Stawowy ul. 
Wyspiańskiego 13,
 33-300 Nowy Sącz

Kontrola w zakresie wykonywania przez przedsiębiorcę 
uprawnień z tytułu udzielonej koncesji 
(art. 158 pkt 2 ustawy Prawo geologiczne i górnicze) Dodano do planu kontroli
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