
Zarządzenie Nr 322/2013 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia  28  października 2013 roku 

w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie  Gminy Sieroszewice  w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi  

 

Na podstawie art. 3  ust.2 pkt 3 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 

czystości  i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.) oraz  załącznika nr 1 do 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Sieroszewice  nadanego   zarządzeniem Wójta Gminy 

Sieroszewice  Nr 242/2013  z dnia 26 lutego 2013 roku,   zarządzam: 

§1. Przeprowadzenie kontroli  problemowej  w   zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi na 

terenie gminy Sieroszewice.               

 2. Przedmiot kontroli obejmuje realizację zadań:  

1) należących do obowiązków  stanowiska  ds. gospodarki odpadami komunalnymi w Urzędzie Gminy 

Sieroszewice  z zakresu systemu  gospodarowania odpadami komunalnymi,  

2)  powierzonych podmiotowi odbierającemu odpady komunalne od właścicieli nieruchomości                       

z terenu gminy Sieroszewice wynikającej z zawartej umowy NR ZP.PN 02.2013.  

 

§2. Kontrola, o której mowa w §1  zostanie przeprowadzona w terminie od 30  października                  

2013 roku do 20 listopada 2013 roku. 

§3. Kontrolę  problemową  przeprowadzą osoby działające  na podstawie imiennego upoważnienia 

udzielonego przez Wójta Gminy Sieroszewice. 

 

§4. Z przeprowadzonych czynności kontrolujący sporządzą  protokół   pokontrolny i przedłożą 

Wójtowi Gminy w terminie 10 dni od daty zakończenia kontroli.   

§5.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE  

do zarządzenia Nr 322/2013 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia  28 października 2013 roku 

w sprawie przeprowadzenia kontroli problemowej w Urzędzie  Gminy Sieroszewice  w zakresie 

gospodarki odpadami komunalnymi  

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku               

w gminach ( Dz. U. z 2012 r,. poz. 391 ze zm.) Gminy zapewniają czystość i porządek  na swoim 

terenie i tworzą warunki niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności  obejmują wszystkich 

właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania odpadami komunalnymi oraz nadzorują 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom 

odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości. W związku z powyższym Wójt Gminy 

Sieroszewice zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy 

Sieroszewice nadanego przez Wójta Gminy Sieroszewice  zarządzeniem Nr 242/2013 z dnia 26 lutego 

2013 roku powołał  zespół kontrolny  do przeprowadzenia kontroli problemowej w zakresie 

gospodarki  odpadami komunalnymi. 

 Wydanie niniejszego zarządzenia jest konieczne  i uzasadnione. 

 

 

 


