
ZARZĄDZENIE   NR  125/GKM/17 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 20 listopada 2017 r. 

 

 

w sprawie kontroli podmiotu zajmującego się odbiorem i zagospodarowaniem stałych 

odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmży. 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 1 i ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz.1875), art. 9u i 9v ustawy z dnia 13 września 1996 r.   

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), w związku    

z art.379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 519, 785, 898, 1089, 1529, 1566 i 1888) oraz art. 79a ustawy z dnia 2 lipca 2004 r.   

o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1829,1948,1997 i 2255 oraz   

z 2017 r. poz. 460 i 819) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1.1  Wyznacza się pracowników zatrudnionych w Wydziale Gospodarki Miejskiej 

Urzędu Miasta Chełmży do przeprowadzania czynności kontrolnych w zakresie 

przestrzegania i stosowania przez podmiot zajmujący się odbiorem i zagospodarowanie 

stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmży obowiązków i wymagań 

wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, w zakresie objętym 

zawartą umową na odbiór i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych oraz obsługę 

Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

1.2   Do przeprowadzenia kontroli podmiotu zajmującego się odbiorem   

i zagospodarowaniem stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta Chełmży 

upoważniam: 

1)  Beatę Weber – specjalistę ds. remontów komunalnych zasobów mieszkaniowych   

i gospodarki odpadami komunalnymi, posiadającą legitymację służbową wydaną 

przez Burmistrza Miasta Chełmży Nr 3/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r.; 

2)  Beatę Siwek – inspektora ds. gospodarki odpadami komunalnymi oraz zarządzania 

mieniem komunalnym, posiadającą legitymację służbową wydaną przez Burmistrza 

Miasta Chełmży Nr 2/2013 z dnia 11 czerwca 2013 r. 

  

§ 2. Czynności kontrolne przeprowadzone zostaną w siedzibie podmiotu zajmującego się 

odbiorem i zagospodarowanie stałych odpadów komunalnych z terenu Gminy Miasta 

Chełmży w terminie do 15 grudnia każdego roku. 

 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Gospodarki Miejskiej. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

        BURMISTRZ MIASTA 

         

        /-/ mgr Jerzy Czerwiński 


