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Z.rz~dzenie ~r 0050.16.2019 

W6jta Gniiny Slubi"" 


z dni. 261i~c. 2019 roku 

i 

w sprawie: 	 kontroli prawidkmrosci real~aeji Qbowhp:k6w pnez podmiot odbieraj'lcy 
odpady komuname od Wblsc~cieli nierucbGmosci z terenu Gminy Siubice 
w zakresi. odbicra .. ia odpadt)w komunalnych. 

[ 
Na podstawie art. 9u ustawy 0 urrzyinaniu czysto5ci i porzadku w gminach 

(t.j, Dz, U, z2018r.. poz, 1454 z£ zm,' ). ~ zwiqzku z §2i Regulamin~ Organiz.cyjnego 
Urz¢u Gmmy Slublce wprowadzunego ~arZ'ldzemem Nr 0152/72/2005 W6Jta Gnuny, 
Slubi"" z dnia 30 grudnia 2005 roku wI sprawie nadania Urz¢owi Ominy Slubice 
Rcgulaminu Organizacyjnego2

, zarZljdzam cq nas";pui.' 

• 
§I 

Poworujtf komisj(( do przeprowadzcnia kontroli prawidlowosci realizacji obowi¢<6w przez 
podmiot odhieraj~y odpady komunalne od JtascicieH nieruchomoScl z terenu Gminy Slubice 
w zakresie odbierania odpadow komunalnyc'. 

1§2 
W sklad komisji do pl7,eprow.dzenia kontr~li, 0 kt6rej mow. w §J, zwanej dalej "komisj~ 
kontroln~", wchodZlj: 
1) Przewodniczqca komisji kontrolnej ~ Martvua Czamecka, 
2) Czlonek komisji kontrolnej ~ Agat~ Gosciniak 

'§3, 
L KQmisji kootrolnej pO\\1erza sit( przepltowadzenie w dniu 31 Hpca i I sierpnia 2019 r" 

q. w dniu odbioru odpad6w segrego~ych) 0 godz. 700 oraz 0 godzinie 13(JO kontroli 
prawidlowosd reaHzacji obowittZk6w: przez podmiot odbieraj(}.cy odpady komunalne 
od whcicicieli nieruchomosci z terenu Gminy Slubice w zakresie odbjerania odpadow 
komunalnych poprzez ogl¢ziny wybtanych nieruchomosci pod k~tem wystawienia 

work6w ze szktem przez wlascicieli nieruchomoSci zgodnie z hannonogramem oraz 
usta1enie, czy W odniesieniu do \vystawionych work6w odpady zostaly odebrane przez 
firm~, 

2. 	 Komisja kontrolna dokona wyborn nieruchomosci kierujllc sj~ w pierwszej kolejnoScl 
skargami mieszkailc6w i pracownlk6wl'tlmlY odbieraj~cej odpady komunalne, 

§4 
Przevlodnicz<lcy komisji spofZ<}dzi proto~61 z przeprowadzonej kontroli; kt6:ry przedlo:ty 
W6jtowi Gminy Slubke w terrninie do dni4 8 sierpnia 2019 r. 

, §5 
Za1'z<!.d7.enie wchodzi WZycie z dniem podpisania. !l 

- -	 1" "~I' ",/ 
i Zmlany ustawy QPublikowano w Dz U. z 201 gr., poz, 1629 i poz.730 ! 

2l.arn!dzenie Nr 015217212005 W6jra Gminy SJUtice z dma 30 grudnia 2005 r. w sprawic nadan18 Ur~dowi 
Gmmy Siubl(}e Regulaminu Orgamzacyjnego lJll cniane bylo zarl!J.dzelilem Nr 0152/23/2006 W6jta Gminy 
Siubice z dnia 18 maja 2006 r" zal'Z/ldzemem Nr 152/58./2008 WOJUl Gmmy $iubJce z dnia 26 listopada 2008 
r., z.atzl!dzeniem Nr 12014i2f}11 W6jta Gminy Slubl<;e z dnia 30 grudnia 20l ! roku, zarzttdzeniem Nr 120J2i2013 
Wojta Gminy Slubice z dnia 20 maja 2013 roku . 
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