
Zarz~dz.ni~ nr 0050.17.2019 
W(Jjta Gmin)' Siubicc 


z dnia 12 'Tarca 20J9 roku 

, 

w sprawie: 	 kontroli prawidlowu§d reatlzaCji obowil.tzk6w prz("z PQdmiot odbicrnj'lcy 
odpady komunalue od wta- t;icieli nieruchomosci z terenu Gminy Slubice 
w zakresie odbierania odpa, ow komunahll'ch. 

I 
1\;a podstawie art 9u U5tuWY 0 lItr*ymaniu czystosci i pOrL<!dku '.v gminach 
(tj. Dz. U. z 2018 f., poz. 1454 ze zm.l ),! w zwiqzku z §27 ReguJaminu Organizacyjnego 

Urz;ydu Gminy Slubice wprowadzoncgo! zarzqdzeniem Nr 0152/72/2005 W6jta Gminy 

Slubice z dnJa 30 grudnia 2005 roku I'" sprawle nadania LJrzt;dmvi Gminy Slubice 

Regulaminu Organizac}jnego1
, zarz4dzaIT'I'ico nast~pu}::: 

§1 
Powoluj~ kom(sje do przeproviitdzenia kqntroli prawid1owosc! realizacj~ obmviqzko\\ przez 

podmiQt odbierahcy otipaJy komunalne 0T wlascicieli nieruchomosci z terenu Grniny Slubice 

w zakresie odbierania odpado\', kOJ1lUna!nrh, 

. §2 
W skfad komisji do przeprowadzenia koptroH. 0 klorej mowa w § L lwanej dalej "komisj~ 
kontrolm(. wchudzq: 
I} przewodniczztca komisji kontrolne~ - Martyna Czarnecka, 
2) Cztonek korn/sji kontrulnej '- Monika \Vojtalewicz 

, §3 
Komisji kontrolnej powierza siy pr;r.eprovvadzenie w dniu 13 milfca 2019 r., tj. w dnlu 

odbioru odpadow segregowanYcIl, 0 godz. ]i)(j oral 0 godzinie 13°0 kontroli: 

pr8widlowos.c1 realizacji obowiqzk6w p:-zez podmiot odbieraj"cy odpady kO!11unalne ! 
od wrascicieli meruchomosci z terenu Gminy Slubice w zakresie odbieranl~ odpad6w ! 
komunalnych poprzez og!ydziny wybrany-.:h nieruchomosci pod kqtcm wystawienia I 
work6v,- przez w!ascicid i nicruchomn:ki zgodnl~ z haml000gramem oraz uSiok'nle, ezy i 
W odniesieniu do wystawionych work6w Qdpady zostaly odebrune przez nnn~. ' 

2. Komjsja kOl1tro!na dokona wyboru nieruchomosci kierujlic sly W pierw5zej kolejno$ci! 

skargami mieszkanc6w i pracowDik:6w firmy odbic!'aj'lccj odpady komunalne, 


§4 

Przewodnk-z~cy komi:;ji sporz4dzi pr~tok61 z prLcprowadzonej kontro:i, ktory przedlozy 

W6jtoWt Gminy Slubice \v tCl'minie do ania 19 mal'ca 2019 r. 
§S 

Zarzi}dzenie wchodzi w z}'dc z dniem podpisanla, 

1 Zmiany u~tawy opuiJlikowa:1o \\. Df U z 20 je: i'., ;mz ;62t)_ 
? Zarz1!tlzenie:'-Jr n152,72.,'2iJO~ 'N6jTil Gmmj Sbbic.: L dnlil 30 gr;!(.lflia 2UGS r. w sprawie nadania Urz¢owi 
Gminy Slubice ReRulmni;,u OrgUl:iJ.acyjnegp Lmieniane Cylo l.arzlfdLeniem N: t; 152.:23/2006 W.jjta Gm:riy 
SIubl~e z dnia )8 maja 2006 L, zarl.qdzcmeni Nr 0152158-'2008 W6jta Gminy Stubici: Z doi3 26liswpada 201J3 
L, zarZ4GZeniern t-:r 120/4,201 j W6jta G'-niny' Slubke z d:lia}0 gfuonia 201 J ro!w. zarzqdze'liem Nr 120:'2/2013 
W6jta Ominy Shlbice z dola 20 maja 20 13 rc-ku 

http:pr8widlowos.c1
http:Zarz~dz.ni

