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WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT OCHRONY ŚRODOWISKA 
W ZIELONEJ GÓRZE 

DELEGATURA W GORZOWIE WLKP. 
ul. Kostrzyńska 48,  66-400 Gorzów Wlkp.,  tel. 95 735 52 20, 21,  faks 95 735 52 22,   

 e-mail: gorzow@pios.gov.pl 

 
         Gorzów Wlkp. 2014-04-29 
 
 
 

Zestawienie informacji dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi  
na obszarze województwa lubuskiego w odniesieniu do funkcjonowania znowelizowanej 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 
 

1. Województwo lubuskie, Uchwałą nr XXX/281/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego  
z dnia 10 września 2012 r. w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami  
dla województwa lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku oraz 
Uchwałą nr XXXIII/351/12 Sejmiku Województwa Lubuskiego z dnia 19 grudnia 2012 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 
lubuskiego na lata 2012-2017 z perspektywą do 2020 roku, zostało podzielone na cztery 
regiony gospodarowania odpadami komunalnymi (północny, centralny, wschodni, 
zachodni). 
Region północny obejmuje 11 gmin, tj.: Bogdaniec, Deszczno, Gorzów Wielkopolski, 
Kłodawa, Lubiszyn, Santok – tworzące Związek Celowy Gmin MG-6; Dobiegniew, 
Drezdenko, Stare Kurowo, Strzelce Krajeńskie, Zwierzyn – tworzące Celowy Związek 
SGO5 (). Region północny posiada jedną regionalną instalację do przetwarzania odpadów 
komunalnych (RIPOK) jest to Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o. o. w Gorzowie Wlkp.  
Region centralny obejmuje 16 gmin, tj.: Bledzew, Cybinka, Górzyca, Kostrzyn  
nad Odrą, Krzeszyce, Lubniewice, Łagów, Międzyrzecz, Ośno Lubuskie, Rzepin, Słońsk, 
Słubice, Sulęcin, Torzym, Witnica oraz gmina Dębno z województwa 
zachodniopomorskiego. Region centralny nie posiada RIPOK. Do obsługi regionu 
wyznaczono dwie instalacje zastępcze są to: Celowy Związek Gmin CZG-12 Zakład 
Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Długoszynie oraz ZUO International Sp.  
z o.o. w Kunowicach. 
Region wschodni obejmuje 30 gmin i 2 miasta. Na terenie regionu wschodniego istnieje 
porozumienie gmin obejmujące: Miasto Zielona Góra, gmina Zielona Góra, gmina 
Czerwieńsk, gmina Świdnica. Dla powyższych gmin wyznaczono obszar obsługiwany 
przez ZZO Zielona Góra. Ponadto w regionie funkcjonuje też związek międzygminny 
Eko-Przyszłość, do którego należą gminy: Bojadła, Bytom Odrzański, Kargowa, Kolsko, 
Kożuchów, Nowa Sól, Miasto Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Otyń, Siedlisko, Sława, 
Szlichtyngowa i Wschowa. Region wschodni posiada pięć RIPOK są to: Sita Zachód Sp.  
z o.o. we Wrocławiu, Wexpool Sp. z o. o. w Dąbrówce Wlkp., TEW Gospodarowanie 
Odpadami Sp. z o.o. w Kiełczu, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Zielonej Górze, Agmarex Sp. z  o.o. Zakład Utylizacji Odpadów w Nowym Świecie. 
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Region zachodni obejmuje 20 gmin. Na terenie regionu istnieje Łużycki Związek Gmin, 
w skład którego wchodzą gminy: Brody, Gozdnica, Gubin – Miasto, Iłowa, Jasień, Lipinki 
Łużyckie, Lubsko, Łęknica, Trzebiel, Tuplice, Wymiarki, Żagań, Żary, a także związek 
„Odra-Nysa-Bóbr” tj.: Krosno Odrzańskie, Bobrowice, Bytnica, Maszewo, Gubin – gmina 
wiejska. Region Zachodni nie posiada RIPOK do obsługi regionu wyznaczono instalacje 
zastępcze. Składowisko odpadów komunalnych w m. Klesno, Miejski Zakład Gospodarki 
Komunalnej - Składowisko odpadów w m. Kiełcz, Składowisko Odpadów Komunalnych 
USKOM w m. Stypułów, Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej – 
Składowisko odpadów w m. Racula, Składowisko odpadów komunalnych w m. Gozdnica, 
Miejskie Składowisko Odpadów w m. Żary, Składowisko Odpadów Komunalnych  
w m. Drzeńsk Mały, Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Lubsko, 
Mikroregionalne Składowisko Odpadów Komunalnych w m. Klępina. 

2. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Zielonej Górze oraz Delegatura WIOŚ  
w Gorzowie Wlkp. w ramach ogólnokrajowego cyklu kontrolnego w 2013 r. 
przestrzegania przez gminy przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach wytypowały do kontroli 8 gmin i 4 związki międzygminne zrzeszające łącznie 
28 gmin: Gminę Gubin o statusie miejskim; Gminę Brody (gmina wiejska); Gminę Łagów 
(wiejska); Gminę Gozdnica (miejska); Zielonogórski Związek Gmin zrzeszający gminy: 
Miasto Zielona Góra, Gmina Zielona Góra (wiejska), Gmina Świdnica (wiejska), Gmina 
Czerwieńsk (miejsko-wiejska); Związek Międzygminny „EKO-PRZYSZŁOŚĆ” 
zrzeszający gminy: Miasto Nowa Sól, Gmina Nowa Sól (wiejska), Gmina Siedlisko 
(wiejska), Gmina Bytom Odrzański (miejsko-wiejska), Gmina Kolska (wiejska), Gmina 
Nowe Miasteczko (miejsko-wiejska), Gmina Otyń (wiejska), Gmina Kargowa (miejsko-
wiejska), Gmina Bojadła (wiejska), Gmina Kożuchów (miejsko-wiejska), Gmina 
Wschowa (miejsko-wiejska), Gmina Szlichtyngowa (miejsko-wiejska), Gmina Sława 
(miejsko-wiejska); Celowy Związek Gmin SGO5 zrzeszający gminy: Strzelce Krajeńskie 
(miejsko-wiejska), Drezdenko (miejsko-wiejska), Dobiegniew (miejsko-wiejska), 
Zwierzyn (wiejska), Stare Kurowo (wiejska); Związek Celowy Gmin MG-6 zrzeszający 
gminy: Bogdaniec (wiejska), Deszczno (wiejska), Gorzów Wlkp. (miejska), Kłodawa 
(wiejska), Lubiszyn (gmina wiejska), Santok (wiejska); Gmina Krzeszyce (wiejska); 
Gmina Słubice (miejsko-wiejska); Gmina Lubniewice (miejsko-wiejska); Gmina Cybinka 
(miejsko-wiejska). Przy wyborze gmin objętych cyklem kontrolnym zwrócono szczególną 
uwagę na usytuowanie gminy, informacje o niezorganizowaniu przetargu na odbieranie 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz charakter gminy (wiejski, 
wiejsko-miejski bądź miejski). Kontrolą objęto razem 36 gmin, co stanowi 43,4% spośród 
83 gmin województwa lubuskiego. 

3. Wnioski i spostrzeżenia: 
− nie wszystkie gminy (związki międzygminne) zorganizowały wystarczającą ilość 

punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, tzw. PSZOK, ale podkreślić 
należy, że nie było zastrzeżeń do funkcjonowania już istniejących punktów. Niektóre 
gminy ustaliły ograniczenia ilościowe przyjmowanych do PSZOK odpadów komunalnych 
(np. leki i chemikalia, gruz budowlany i rozbiórkowy, zużyte opony), ustalając 
dopuszczalną ilość odpadów dostarczonych przez jednego mieszkańca  
na rok. Ponadto w gminach organizowane są dodatkowo zbiórki odpadów 
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wielkogabarytowych czy zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpośrednio 
z nieruchomości; 

− Zielonogórski Związek Gmin zrzeszający 4 gminy z powiatu zielonogórskiego  
nie zorganizował przetargu na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów. 
Po przeprowadzeniu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Zielonogórski 
Związek Gmin podpisał umowę z terminem obowiązywania od 1 lipca 2013 r., z Miastem 
Zielona Góra, na rzecz którego działa Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej  
w Zielonej Górze, zgodnie z którą powierzył ZGKiM w Zielonej Górze zadanie 
polegające na odbiorze i zagospodarowaniu stałych odpadów komunalnych z terenu gmin 
tworzących Zielonogórski Związek Gmin. Odbiorem odpadów na terenie działania 
Związku (miasto Zielona Góra, gmina Zielona Góra, gmina Czerwieńsk, gmina Świdnica) 
zajmuje się zatem od 1 lipca 2013 r. Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
w Zielonej Górze będący samorządowym zakładem budżetowym; 

− część skontrolowanych gmin nie osiągnęła wymaganych poziomów odzysku i recyklingu 
wybranych frakcji odpadów w 2012 r.; 

− dane zawarte w sprawozdaniach z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi za 2012 r. przekazywanych do WIOŚ były nierzetelne i wymagały korekt; 

− w większości kontrolowanych gmin nie umieszczono na stronie internetowej wszystkich 
wymaganych informacji dotyczących gospodarowania odpadami komunalnymi; 

− uchwalone w gminach stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi zachęcały 
mieszkańców gmin do segregacji odpadów – większość mieszkańców zadeklarowała 
selektywną zbiórkę odpadów. Uchwalone w gminach stawki opłat prawdopodobnie 
ulegną zmianom w związku z tym, że przyjęta do obliczenia ww. opłaty za 
gospodarowanie odpadami ilość mieszkańców  zamieszkujących daną gminę lub związek 
międzygminny była większa od liczby mieszkańców podanych w deklaracjach. Różnica 
wynosi nawet do 30%;  

− we wszystkich gminach przyjęto miesięczną opłatę stanowiącą iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty; 

− wszystkie gminy prowadziły działalność informacyjną i edukacyjną w zakresie 
prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi m. in. w formie: spotkań  
z mieszkańcami miejscowości, publikacji artykułów informacyjnych w lokalnej prasie, 
dostarczaniu mieszkańcom ulotek informacyjnych, organizowania pogadanek 
i prezentacji w szkołach, umieszczania na stronie internetowej informatora jak 
segregować odpady itd. 

Kontrole przeprowadzone w ramach cyklu kontrolnego obejmujące 43,4% gmin 
województwa lubuskiego, a także informacje napływające od mieszkańców w trakcie 
trwania cyklu wykazały, że najlepiej z wprowadzeniem nowego systemu gospodarowania 
odpadami  komunalnymi poradziły sobie małe gminy nie zrzeszone w związkach 
międzygminnych. Natomiast duże związki międzygminne zrzeszające po kilkanaście gmin 
obejmujących większy obszar działania związku, miały od 1 lipca 2013 r. problemy 
związane z wdrożeniem nowego systemu. Problemy te to przede wszystkim nie 
wywiązywanie się operatorów odbierających odpady komunalne od mieszkańców, np.: 
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niedostarczenie pojemników, niedostarczenie worków do selektywnej zbiórki odpadów, 
niewystarczająca częstotliwość odbioru odpadów powodująca zaleganie odpadów wokół 
pojemników, brak oznakowań na pojemnikach. Nie wszystkie firmy były wystarczająco 
przygotowane do obsługi tak dużej liczby mieszkańców. 

4. W efekcie działań kontrolnych wydano 11 zarządzeń pokontrolnych oraz jedną decyzję 
wymierzająca karę pieniężną w wysokości 50.000,00 zł (dla Zielonogórskiego Związku 
Gmin) za niewykonanie obowiązku zorganizowania przetargu określonego w przepisie 
art. 6 d ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach, na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których 
mowa w art. 6c tej ustawy albo przetargu na odbieranie i zagospodarowanie tych 
odpadów.  
W zarządzeniach pokontrolnych zobligowano kontrolowane gminy m.in. do: 

− osiągania wymaganych przepisami prawa poziomów recyklingu i przygotowania  
do ponownego użycia frakcji: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła; 

− ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania; 

− osiągania wymaganych przepisami prawa poziomów recyklingu, przygotowania  
do ponownego użycia i odzysku innymi metodami inne niż niebezpieczne odpady 
budowlane i rozbiórkowe;  

− udostępniania na stronie internetowej wszystkich informacji wymienionych w art. 3 ust. 2 
pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach; 

− zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
z operatorem wyłonionym w drodze przetargu; 

− nadesłania korekty nieprawidłowo sporządzonych sprawozdań z realizacji zadań  
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok; 

− utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy. 

5. W związku z obowiązkiem sporządzania przez wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 
rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi i przekazywania tych sprawozdań marszałkowi województwa  
i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowiska w terminie do 31 marca roku 
następującego po roku którego dotyczy. Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska 
zweryfikował dane zawarte w sprawozdaniach, pod uwagę wzięto terminowość  
i rzetelność sprawozdań. Zobowiązane ustawą do składania sprawozdań są 83 gminy. 
Ustalono że: 70 gmin przekazało sprawozdanie w obowiązującym terminie, w tym 
również gminy Słubice, Górzyca, Ośno Lubuskie, a 13 gmin przekazało sprawozdania po 
terminie, w tym gminy: Cybinka 8 dni po terminie, Rzepin 1 dzień po terminie. 
W całym województwie lubuskim sprawozdania rzetelne i w terminie wniosło 7 gmin 
(8,4%), a sprawozdania z błędami (nierzetelne) wniosły aż 74 gminy. Poprawione 
sprawozdania wniosło 58 gmin. Łącznie w województwie lubuskim do 26 sierpnia 2013 r. 
wniesiono 65 rzetelnych sprawozdań (78,3%). 
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Gmina Słubice złożyła sprawozdanie w terminie. Sprawozdanie za 2012 r. było 
wykonane nierzetelnie. Błędy spostrzeżono w dziale II – Informacja o masie 
poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych oraz 
sposobie ich zagospodarowania brak jest wymienienia odpadów z grupy: 15, 17 i 19.  
W dniu 3.10.2013 r. Gmina złożyła korektę sprawozdania. 
Gmina Cybinka złożyła sprawozdanie nieterminowo – 8 dni po ustawowym terminie. 
Sprawozdanie wykonane nierzetelnie, w dziale II – Informacja o masie poszczególnych 
rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych oraz sposobie ich 
zagospodarowania błędnie umieszczono odpady komunalne ulegające biodegradacji.  
W dniu 31.12.2013 r. Gmina złożyła korektę sprawozdania.  
Gmina Rzepin złożyła sprawozdanie nieterminowo – 1 dzień po ustawowym terminie. 
Sprawozdanie wykonane nierzetelnie. Błędy spostrzeżono w dziale II – Informacja  
o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru gminy odpadów komunalnych 
oraz sposobie ich zagospodarowania błędnie umieszczono odpady komunalne ulegające 
biodegradacji oraz nie wpisano nazwy i adresu instalacji do której zostały przekazane 
odpady komunalne. W dniu 16.04.2013 r. Gmina złożyła korektę sprawozdania.  
Gmina Górzyca złożyła sprawozdanie w terminie. Sprawozdanie wykonane nierzetelnie,  
w dziale II błędnie wpisano informacje dot. odpadów ulegających biodegradacji. 
Informacje te powinny zostać umieszczone w dziale III. W dniu 28.06.2013 r. Gmina 
złożyła korektę sprawozdania.  
Gmina Ośno Lubuskie złożyła sprawozdanie w terminie. Sprawozdanie wykonane 
rzetelnie. 

6. Osiągnięte poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia niektórych frakcji 
odpadów komunalnych. 
 
Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. docelowy poziom recyklingu  
i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo. 
Oczekiwany poziom w 2012 r. to 10% wagowo. Weryfikacja sprawozdań wykazała, że  
4 gminy nie podały danych, 27 gmin nie osiągnęło oczekiwanego poziomu 10%, a 52 
gminy osiągnęły oczekiwany poziom 10%.W tym: 4 gminy – osiągnęły poziom docelowy 
ponad 50%. Gmina Słubice osiągnęła poziom 27,48%, Cybinka 12,24%, Rzepin 
10,11%, Górzyca 19,96%, a Ośno Lubuskie 16,28%. 
 
Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r. docelowy poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 
niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% 
wagowo. Oczekiwany poziom w 2012 roku to 30% wagowo. Weryfikacja sprawozdań 
wykazała, że 42 gminy nie podały danych, 6 gmin nie osiągnęło oczekiwanego w 2012 r. 
poziomu 30%, w tym Górzyca (poziom 0%), 35 gmin osiągnęło oczekiwany w 2012 
roku poziom 30%. W tym: Ośno Lubuskie 42%, a Słubice, Cybinka i Rzepin 100%.  

 
Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. do nie więcej niż 
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35% wagowo całkowitej masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych  
w 1995 r. Wymagany poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 roku to nie więcej niż 75%. 
Weryfikacja sprawozdań wykazała, że 1 gmina nie podała danych, 13 gmin – 0% tzn. 
100% zebranych odpadów biodegradowalnych jest zagospodarowywana – nic nie trafia 
do składowania, 38 gmin poniżej 75% – osiągnęły oczekiwany w 2012 r. poziom 
ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 
składowania w tym Ośno Lubuskie 66,9%. 10 gmin osiągnęło poziomy od 36% do 50% 
(poniżej progu przewidywanego na dzień 16 lipca 2013 r.), w tym Słubice osiągnęła 
poziom 40,33%. 8 gmin osiągnęło poziomy od 1% do 35% (poniżej progu docelowego na 
dzień 16 lipca 2020 r.) w tym Cybinka osiągnęła poziom 23,6%. 34 gminy w 2012 roku 
nie osiągnęły oczekiwanego poziomu ograniczenia masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w tym również gmina 
Rzepin, która wykazała poziom 84,88% i Górzyca – poziom 218,058%. 
Siedem gmin (Bytnica, Krosno Odrzańskie, Maszewo, Tuplice, Zielona Góra  
o statusie miejskim, Cybinka, Rzepin) oraz Związek Celowy Gmin MG-6 złożyło  
po ustawowym terminie sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji 
zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2012 rok. W związku  
z powyższym Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska wymierzył  
8 administracyjnych kar pieniężnych za nieterminowe złożenia sprawozdania wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi za 2012 rok. Wymierzono m.in. karę pieniężną w wysokości 800 zł 
gminie Cybinka i 100 zł gminie Rzepin za przekazanie po ustawowym terminie 
sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 
za rok 2012. 
Podsumowując należy zaznaczyć, że podstawowe zadania wyznaczone ustawą z dnia  
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach tj. odbiór odpadów od 
wytwórców i zagospodarowanie są realizowane na bieżąco we wszystkich gminach 
województwa lubuskiego. Stwierdzone podczas kontroli uchybienia posiadają charakter 
formalno-prawny, nie wpływający zasadniczo na funkcjonowanie systemu. 

7. W 2013 r. przeprowadzono 2 kontrole funkcjonowania ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku na terenie powiatu słubickiego, tj. w gminie Słubice i Cybinka.  
Kontrola w gminie Słubice wykazała następujące nieprawidłowości: 

− w rocznym sprawozdaniu z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 
komunalnymi wykazano niekompletne dane oraz popełniono błędy w obliczeniach: w 
dziale II nie podano danych o odpadach z grupy 15, 17 i 19, błędnie wyliczono poziom 
recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych  
i szkła oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazywanych do składowania, 

− brak utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 

− brak udostępnienia na stronie internetowej urzędu gminy informacji o punktach 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
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− brak zawarcia umowy na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami kontrolowana gmina została 
zobowiązana zarządzeniem pokontrolnym do usunięcia ww. nieprawidłowości.  
Kontrola w gminie Cybinka wykazała następujące nieprawidłowości: 

− brak utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób 
zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 

− nie osiągnięcie przez gminę Cybinka poziomu 75% ograniczenia masy odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w 2012 r. 

− błędnie wyliczony poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia frakcji: 
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła – 10% za 2012 r.,  

− nieterminowe przekazanie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 
odpadami komunalnymi za 2012 r., 

− brak udostępnienia na stronie internetowej informacji o punktach selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 
W związku ze stwierdzonymi nieprawidłowościami kontrolowana gmina została 

zobowiązana zarządzeniem pokontrolnym do ich usunięcia.  
 

Zgodnie z planem kontroli na 2014 r. i ogólnopolskim cyklem kontrolnym w II kwartale 2014 
r. kontrolą zostanie objęta gmina Górzyca. 

 


