
Zarządzenie nr 0050.86.2020 
Wójta Gminy Słubice 

z dnia 29 lipca 2020 roku 

w sprawie: kontroli prawidłowości realizacji obowiązków przez podmiot odbierający 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słubice 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

Na podstawie art. 9u ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm. 1), w związku z §27 Regulaminu Organizacyjnego 
Urzędu Gminy Słubice wprowadzonego zarządzeniem Nr 0152/72/2005 Wójta Gminy 
Słubice z dnia 30 grudnia 2005 roku w sprawie nadania Urzędowi Gminy Słubice 
Regulaminu Organizacyjnego2, zarządzam co następuję: 

§1 
Powołuję komisję do przeprowadzenia kontroli prawidłowości realizacji obowiązków przez 
podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Słubice 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych. 

§ 2 
W skład komisji do przeprowadzenia kontroli, o której mowa w §1, zwanej dalej „komisją 
kontrolną", wchodzą: 
1) Przewodnicząca komisji kontrolnej - Martyna Czarnecka, 
2) Członek komisji kontrolnej - Kinga Maślanka. 

§ 3 
1. Komisji kontrolnej powierza się przeprowadzenie w dniu 31 lipca 2020 r., 

tj. w dniu odbioru odpadów zmieszanych, od godz. 6 0 0 kontroli prawidłowości realizacji 
obowiązków przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 
z terenu Gminy Słubice w zakresie odbierania odpadów komunalnych poprzez oględziny 
wybranych nieruchomości pod kątem wystawienia pojemników przez właścicieli 
nieruchomości zgodnie z harmonogramem oraz ustalenie, czy w odniesieniu do 
wystawionych pojemników odpady zostały odebrane przez firmę , a także sprawdzenie 
tonażu odebranych odpadów. 

2. Komisja kontrolna dokona wyboru nieruchomości kierując się w pierwszej kolejności 
skargami mieszkańców i pracowników firmy odbierającej odpady komunalne. 

§ 4 
Przewodniczący komisji sporządzi protokół z przeprowadzonej kontroli, który przedłoży 
Wójtowi Gminy Słubice w terminie do dnia 7 sierpnia 2020 r. 

§ 5 , / i 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Wtffly 

mgr Ja/eKKozlo\vski 

1 Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2019 r., poz. 1579 oraz w Dz.U. z 2020 r., poz.150ypoz.284 
oraz poz. 875. / / 
2 Zarządzenie Nr 0152/72/2005 Wójta Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie nadania Urzędowi 
Gminy Słubice Regulaminu Organizacyjnego zmieniane było zarządzeniem Nr 0152x23/2006 Wójta Gminy 
Słubice z dnia 18 maja 2006 r., zarządzeniem Nr 0152/58/2008 Wójta Gminy Słubice z dnia 26 listopada 2008 
r., zarządzeniem Nr 120/4/2011 Wójta Gminy Słubice z dnia 30 grudnia 2011 roku, zarządzeniem Nr 120/2/2013 
Wójta Gminy Słubice z dnia 20 maja 2013 roku 

http://poz.150ypoz.284

