
Kontrole przeprowadzone w Przedsiębiorstwie Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. w Gliwicach 

- kontrole organów zewnętrznych 

Lp. 

 

Organ kontrolujący Przedmiot kontroli Data kontroli 

1 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Gliwicach 

Kontrola sanitarna składowiska odpadów przy 

ul. Rybnickiej w Gliwicach 

15.03.2004 r. 

2 Państwowa Inspekcja 

Pracy 

Prawna ochrona pracy, techniczne 

bezpieczeństwo i higiena pracy 

08-10.10.2004 r. 

3 Państwowa Inspekcja 

Pracy 

Prawna ochrona pracy, techniczne 

bezpieczeństwo i higiena pracy 

26.11-10.12.2004 r. 

07-21.01.2005 r. 

4 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Gliwicach 

Kontrola sanitarna składowiska odpadów przy 

ul. Rybnickiej w Gliwicach 

03.12.2004 r. 

5 Śląski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska 

Kontrola spełnienia wymogów ochrony 

środowiska 

9,12.12.2005 r. 

6 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Gliwicach 

Kontrola sanitarna składowiska odpadów przy 

ul. Rybnickiej w Gliwicach 

12.12.2005 r. 

7 Państwowa Inspekcja 

Pracy 

Prawna ochrona pracy, techniczne 

bezpieczeństwo i higiena pracy 

16-30.12.2005 r. 

8 Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych 

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek 

na ubezpieczenia społeczne oraz innych 

składek, do których pobierania zobowiązany 

jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 

ustalanie uprawnień do świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych 

świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego 

tytułu, prawidłowość i terminowość 

opracowywania wniosków o świadczenia 

emerytalne i rentowe, wystawianie 

zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów 

ubezpieczeń społecznych 

21.08 -18.09.2006 r. 

9 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Gliwicach 

Kontrola sanitarna ul. Zwycięstwa 36 

w Gliwicach 

23.11.2006 r. 

10 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Gliwicach 

Kontrola stanu sanitarno-technicznego 

składowiska odpadów komunalnych 

15 -19.12.2006 r. 

11 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Gliwicach 

Kontrola sprawdzająca 29.03.2007 r. 

12 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Gliwicach 

Kontrola sprawdzająca zarządzenia PPIS 

Gliwice 

08.06.2007 r. 

13 Śląski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska  

Przestrzeganie wymogów ochrony środowiska 

przez prowadzącego instalację wymagającą 

pozwolenia zintegrowanego 

09.10.2007 r. 

14 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Gliwicach 

Kontrola stanu sanitarno-technicznego 

składowiska odpadów przy ul. Rybnickiej 

w Gliwicach 

09.11.2007 r. 

15 Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w 

Gliwicach 

Kontrola podatku należnego VAT 24.06.2008 r. 



16 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Gliwicach 

Kontrola sanitarna na składowisku odpadów 

przy ul. Rybnickiej w Gliwicach 

13.10.2009 r. 

17 Śląski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska 

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji 

administracyjnych w zakresie ochrony 

środowiska w związku z eksploatacją 

składowiska odpadów innych niż 

niebezpieczne i obojętne, położnego 

w Gliwicach, przy ul. Rybnickiej 

16,17,20,24.11 i 

03.12.2009 r. 

18 Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w 

Gliwicach 

Sprawdzenie zasadności zwrotu różnicy 

podatku VAT 

24 - 29.06.2010 r. 

19 Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w 

Gliwicach 

Sprawdzenie zasadności zwrotu różnicy 

podatku VAT 

14 -19.07.2010 r. 

20 Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych 

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek 

na ubezpieczenia społeczne oraz innych 

składek, do których pobierania zobowiązany 

jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego 

ustalanie uprawnień do świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych 

świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego 

tytułu, prawidłowość i terminowość 

opracowywania wniosków o świadczenia 

emerytalne i rentowe, wystawianie 

zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów 

ubezpieczeń społecznych 

15.09 - 29.09.2010 r. 

21 Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w 

Gliwicach 

Sprawdzenie wykazanej nadwyżki podatku do 

zwrotu (VAT) 

17 - 25.10.2011 r. 

22 Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w 

Gliwicach 

Sprawdzenie zasadności zwrotu różnicy 

podatku VAT 

02 - 08.12.2011 r. 

23 Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w 

Gliwicach 

Sprawdzenie zasadności zwrotu różnicy 

podatku VAT 

03 - 09.01.2012 r. 

24 Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w 

Gliwicach 

Sprawdzenie zasadności zwrotu różnicy 

podatku 

08 -15.02.2012 r. 

25 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Gliwicach 

Kontrola sanitarna składowiska odpadów przy 

ul. Rybnickiej w Gliwicach 

25.10.2012 r. 

26 Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w 

Gliwicach 

Sprawdzenie zasadności zwrotu różnicy 

w podatku VAT 

21- 28.02.2013 r. 

27 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Gliwicach 

 

Kontrola w zakresie ogólnych wymogów 

bezpieczeństwa i higieny pracy 

20.08.2013 r. 

28 Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Katowicach 

Kontrola wykorzystania środków/realizacji 

umowy pożyczki w sprawie przyznania 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie 

,,Budowa IV kwatery na składowisku w 

Gliwicach przy ul Rybnickiej” 

16.10.2013 r. 



29 Najwyższa Izba Kontroli Kontrola wybranych aspektów funkcjonowania 

spółek z udziałem Miasta Gliwice tj.: 

tworzenie i przystępowanie do spółek przez 

Gminę oraz przez spółki komunalne; 

przedmiot, zakres i efekty działalności spółek 

z udziałem Gminy; zgłaszanie oraz 

powoływanie osób do zajmowania stanowisk 

w organach spółek; wynagrodzenia osób 

zasiadających w organach Spółek; składanie 

i udostępnianie informacji i oświadczeń osób 

prawnych i fizycznych; organizacja i 

sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad 

podległymi spółkami 

20.01 - 16.04.2014 r. 

30 Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w 

Gliwicach 

Zobowiązanie w podatku dochodowym. 

Badanie ksiąg podatkowych 

26.05 - 21.08.2014 r. 

31 Komendant Miejski 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Gliwicach 

Kontrola przestrzegania przepisów 

przeciwpożarowych 

24.09 - 26.09.2014 r. 

32 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny w 

Gliwicach 

 

Kontrola kompleksowa stanu sanitarno -

technicznego składowiska odpadów przy 

ul. Rybnickiej w Gliwicach 

25.11.2014 r. 

33 Śląski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska 

Kontrola przestrzegania przepisów i decyzji 

administracyjnych dotyczących ochrony 

środowiska 

31.08 - 06.11.2015 r. 

34 Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych 

Prawidłowość i rzetelność obliczania składek 

na ubezpieczenia społeczne oraz innych 

składek, do których pobierania zobowiązany 

jest Zakład oraz zgłaszanie do ubezpieczeń 

społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, 

ustalanie uprawnień do świadczeń z 

ubezpieczeń społecznych i wypłacanie tych 

świadczeń oraz dokonywanie rozliczeń z tego 

tytułu, prawidłowość i terminowość 

opracowywania wniosków o świadczenia 

emerytalne i rentowe, wystawianie 

zaświadczeń lub zgłaszanie danych do celów 

ubezpieczeń społecznych 

08.12-23.12.2015 r. 

35 Komendant Miejski 

Państwowej Straży 

Pożarnej 

 

Czynności kontrolno-rozpoznawcze w zakresie 

ochrony przeciwpożarowej na terenie 

składowiska przy ul. Rybnickiej w Gliwicach 

11.02.2016 r.  

36 Naczelnik Pierwszego 

Urzędu Skarbowego w 

Gliwicach 

Prawidłowość prowadzenia ksiąg 

podatkowych. Prawidłowość ustalenia 

przychodów podatkowych, kosztów uzyskania 

przychodów oraz zobowiązania podatkowego 

22.03-27.04.2016 r. 

37 Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w 

Katowicach 

Kontrola wykorzystania środków/realizacji 

umowy pożyczki w sprawie przyznania 

środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie 

,,Budowa II kwatery na składowiska w 

Gliwicach przy ul. Rybnickiej” 

12.06.2018 r. 

38 Komendant Miejski 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Gliwicach 

Czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej na składowisku 

odpadów przy ul Rybnickiej w Gliwicach 

29.06.2018 r. 



39 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

Kontrola w zakresie warunków pracy i oceny 

narażenia zawodowego pracowników 

zatrudnionych w zakładach gospodarki 

odpadami 

27.08.2018 r. 

40 Państwowy Powiatowy 

Inspektor Sanitarny 

Kontrola sanitarna interwencyjna w związku z 

pisemnym zgłoszeniem dotyczącym 

uciążliwości zapachowej pochodzącej ze 

składowiska 

25.09.2018 r. 

41 Komendant Miejski 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Gliwicach 

Czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej na składowisku 

odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne 

przy ul Rybnickiej w Gliwicach (kwatera II, 

kompostownia, plac magazynowy opon) 

27.04 -29.04.2020 r. 

42 Komendant Miejski 

Państwowej Straży 

Pożarnej w Gliwicach 

Czynności kontrolno - rozpoznawcze z zakresu 

ochrony przeciwpożarowej w obiekcie 

Sortownia odpadów wielkogabarytowych 

zlokalizowanej na terenie składowiska 

odpadów w Gliwicach przy ul. Rybnickiej 

05.02- 08.02.2021 r. 

43 Śląski Wojewódzki 

Inspektor Ochrony 

Środowiska  

Kontrola przestrzegania przepisów ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 

2020 r. poz. 797 z późn.zm.) w zakresie 

realizacji obowiązków podmiotów 

gospodarujących odpadami (wytwórców, 

zbierających, przetwarzających, 

transportujących, pośredników w obrocie 

odpadami i sprzedawców odpadów) 

13.04 -14.05.2021 r. 

 

 

 

 

 

 


