
ZARZi\DZENIE NR 3412020 

WOJTA GMINY NOWE MIASTO 

z dnia 22 czerwca 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosow3nia pnepis6w w zakresie 
gospodarow8nia odpadami przez wldcicieli nieruchomo§ci niezamicszkalycb oa terenie 
Gminy Nowe Miasto. 

Na podstawie art. 30 ust. 1, art . 33 ust. 1 ustawy z dnia 8 marea 1990 r. 0 samo~dzie 

gminnym Ct.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. J ust.l, ust. J pkt J, art. 6 ust. 5a oraz art. 9u 
ustawy z dnia 13 WTZdnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i pOl"74dku w gminach (t.j . Dz. U. 
z 2019 r. poz. 2010 z poin. zm.) zarujdza s i~ co nast~puje: 

§ I. ZaTZCJdza sitr przeprowadzenie kontroli rea lizacj i obowi<p1<ow wlaScic ieli nieruchomosci, 
w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi przez wlasciciel i nieruchomosci 
niezamieszkalych na terenie Ominy Nowe Miasto. 

§ 2.1.Kontroli bcrd<} podlegali w!aSciciele nieruchomosci niezamieszkalych (domki letniskowe, 
dzialki rekreacyjne i inne budynki wykorzystywane na pobyt czasowy) znajdujBrcych si<;: na 
terenie Gminy Nowe Miasto. 
2. Kontrola nieruchomosci 0 kt6rej mowa w ust. ! , ~dzie przeprowadzana w okresie 
od Ollipca 2020 r. do dnia 15 wrzeinia 2020 r. 
3. Celetn kontroli jest sprawdzenie przestrzegania i stosowania przepisow w zakresie 
gospodarowania odpadami przez wtascicieli nieruchomoSci niezamieszkaJych na lerenie 
Gminy Nowe Miasto. 

§ 3. 1.Kontrola zostanie przeprowadzona przez upowa.znionych pracownik6w U~du Gminy 
w Nowym Miescie. 
2.Konlroli b~d'l podlegaly nizej wymienione dokumenty: 

I) aktualna umowa na odbieranie odpad6w komunalnych z nieruchomosci 
niezamieszkalych zawarta z uprawnionym przedsi<;:biorq wpisanym do rejestru 
dzialalnosci regulowanej, 

2) dow6d uiszczania oplaty za odbi6r odpad6w. 
3. Okresia si~ wz6r upowainienia stanowiC}cy zal'lcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia. 
4. Okrdia s i~ wz6r protokolu kontroli stanowi'lcy zalqcznik nr 2 do niniejszego zarz'ldzenia. 

§ 4. Wykonanie zar24dzenia powierza si~ Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej . 


Przestrzennej i Ochrony Srodowiska. 


§ S. Zarz'ldzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania. 



I 

• 


Zaltlcznik Nr 2 
do Zarzljdzenia Nr 34/2020 
W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 22 czerwca 2020 r. 

WZOR 


PROTOKOL Z KONTROLI 


przeprowadzonej na nieruchomosci niezamieszkalej w ................................................ . 


(dokladny adres nieruchomosci. na klore) przeprowadzanajest konlrola) 

w dniu ...................................................................................................... . 


Kontrole przeprowadzili: 

1. .......................................... . 


2 .................................................................................................................................................... . 


dzialaj'lc na podstawie upowatoienia do kontroli Nr .............. z dnia ....................................... . 


wydanego przez.......................................................................................................................... . 


(dokJadne okreilenie sygnalwy upowainienia do konlro/i, daly jego wydania, organu podalkowego). 

I. Kontrolowany (imiy i nazwisko I adres nieruchomosci): 

.11. Zakres przedmiotowy kontroli: 

III. Ustalenia kontroli: 

1. Opis stanu faktycznego stwicrdzonego w trakcie kontroli: 


