
W Ó J T G M i i N * 6LUBICE-
u\. Płocka 32, 09-533 Słubice 
powiał płocki, woj. mazowieckie 

Słubice, 21 czerwca 2019r. 

GO.152.1.2019 

Szulc-Efekt Sp. z o.o. 
Prezes Zarządu: Adam Szulc 
ul. Poligonowa 1 
04-051 Warszawa 

W związku z otrzymaniem w dniu 7 czerwca 2019r. drogą e-mailową wniosku o 
udzielenie informacji publicznej informuję, że Gmina Słubice nie posiada parku maszynowego 
przeznaczonego do zadań oczyszczania Gminy i w najbliższej przyszłości nie planuje także 
żadnych zakupów w tym obszarze. Jednocześnie informuję, że pracownikiem prowadzącym 
sprawy z zakresu porządku i czystości w Gminie Słubice jest Pani Martyna Czarnecka -
podinspektor tel. 24 277 89 35. . 

Niniejsza informacja publiczna jest jednocześnie odpowiedzią na petycję (art.13 ust.l ustawy 
z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach - t j . Dz. U. z 2018r., poz. 870). 

Zgodnie z treścią wniosku został on w całości zamieszczony na stronie internetowej 
Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Słubice: 
http://ugslubice.bip.org.pl/?tree=41 l,Reiestr%20petycji. 

Z poważaniem 

http://ugslubice.bip
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