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1. Odebrane ilości odpadów 

Na podstawie dokumentacji rozliczeniowej, o której mowa w pkt. 2 sporządzono 

zestawienie ilości odebranych odpadów komunalnych z terenu I i II Sektora. Poniższa 

tabela przedstawia ilości odpadów odbieranych regularnie, tj. zmieszanych odpadów 

komunalnych, segregowanych odpadów opakowaniowych, komunalnych odpadów 

biodegradowalnych. 

SEKTOR I 2014 r. 

Rodzaj 

odpadów 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII RAZEM  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Odpady komunalne 
zmieszane lub 
pozostałe po 
segregacji 

597,86 631,36 597,88 606,70  548,60 509,10 512,54 597,76 607,59 680,90 675,73 653,66 6015,10 

Odpady komunalne 
opakowaniowe 
segregowane 

126,22 120,22 131,37 126,58 249,47 220,78 161,08 182,97 129,52 152,77 155,07 129,84 1627,94 

Odpady komunalne 
biodegradowalne 

0,26 0,00 8,06 20,65 34,04 29,62 22,30 56,64 25,12 31,34 43,64 28,58 271,54 

Inne niewymienione 
frakcje zebrane w 
sposób selektywny 

            75,20 31,76   4,32 16,60 22,84 150,72 

RAZEM Mg 724,34 751,58 0,00 0,00 832,11 759,50 771,12 869,13 762,23 869,33 891,04 834,92 8065,30 

SEKTOR II 2014 r. 

Odpady komunalne 
zmieszane lub 
pozostałe po 
segregacji 

282,60 272,77 303,49 302,99 311,53 266,20 323,39 351,04 285,33 327,67 306,18 328,63 3661,82 

Odpady komunalne 
opakowaniowe 
segregowane 

58,82 49,78 62,34 71,71 79,70 43,15 63,16 53,23 66,12 71,18 74,03 74,11 767,32 

Odpady komunalne 
biodegradowalne 

0,00 0,00 0,00 0,00 8,15 4,87 7,04 7,90 6,49 13,50 10,63 0,00 58,58 

RAZEM Mg 341,42 322,55 365,83 374,70 399,38 314,22 393,59 412,17 357,94 412,35 390,84 402,74 4487,72 

RAZEM  
Sektor I + 

Sektor II Mg 

1065,76 1074,13 365,83 374,70 1231,49 1073,72 1164,71 1281,30 1120,17 1281,68 1281,88 1237,66 12553,02 

 

Ilości odpadów zebranych podczas mobilnych zbiórek w podziale na rodzaj odpadów 

przedstawia tabela: 
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Odpady z betonu 
oraz gruz 

betonowy z 
rozbiórek i 
remontów 

Odpady 
wielkogabarytowe 

Urządzenia 
zawierające 

freony 

Zużyte 
urządzenia 

elektryczne, 
elektroniczne 

(*kod 20 01 35 i 
20 01 36) 

Zużyte opony 

opakowania 
zawierające 
pozostałości 
substancji 

niebezpiecznych 

Sektor I Mg 5,44 231,10 0,72 5,23 20,37 0,31 

Sektor II Mg 10,88 342,97 0,00 3,44 63,02 0,00 

Suma I i II 
Sektor  Mg 

16,32 574,07 0,72 8,67 83,39 0,31 

 

2. Rozliczenie realizacji umów z wykonawcami I i II sektora 

Zgodnie z zapisami Działu II pkt IX Umowy nr 53/O/2013 zawartej z Wykonawcą 

I Sektora Konsorcjum firm Remondis Sp. z o.o., Sita Płocka Gospodarka Komunalna 

Sp. z o.o. oraz umowy numer 58/O/2013 zawartej z Wykonawcą II Sektora firmą 

Veolia Usługi dla Środowiska S.A., Wykonawca zobowiązany jest w terminie do 7 dni 

po zakończeniu okresu rozliczeniowego przedstawić dokumentację dotyczącą 

realizacji umowy, tj. miesięczną kartę bilansu wraz z raportami wagowymi z instalacji 

i bazy oraz karty przekazania odpadów w podziale na gminy, a w ich obrębie na 

nieruchomości zamieszkałe i niezamieszkałe. Dział Gospodarki Odpadami 

przeprowadza weryfikację dokumentów i przedstawia Zarządowi informację o kwocie 

należnej Wykonawcy. Po wystawieniu przez Wykonawcę faktury, weryfikowana jest 

jej zgodność z zapisami umowy oraz z informacją o kwocie należnej Wykonawcy.  

Z uwagi na braki w dokumentacji rozliczeniowej przekazanej w terminie określonym 

umową, uzupełnionej przez Wykonawców w późniejszym terminie i złożonymi 

wnioskami o ponowne rozliczenie, Dział Gospodarki Odpadami przedstawił 

Zarządowi rekomendację ponownego rozliczenia Wykonawcy I Sektora za miesiąc 

luty 2014r., za miesiąc kwiecień 2014r., za miesiąc czerwiec 2014r., za miesiąc 

sierpień 2014r., za miesiąc październik 2014r., oraz Wykonawcy II Sektora za miesiąc 

luty 2014r.  

Ponadto Dział Gospodarki Odpadami rekomendował Zarządowi zgodę na łączny 

odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych przez 

Wykonawcę I Sektora firmę Sita PGK Sp. z o.o. oraz Wykonawcę II Sektora firmę 

Veolia usługi dla Środowiska S.A., a także sporządzenie aneksu do Umowy nr 

53/O/2013 rozszerzającego katalog odpadów objętych umową o odpad o kodzie 

20 03 99 – inne odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach. 

 

Kwoty wypłacone Wykonawcom I i II Sektora za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych w roku 2014 przedstawia poniższa 

tabela.  
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Miesiąc Firma 
Kwota należna 

zamieszkali 
Kary zamieszkali 

Kwota należna 

niezamieszkali 

RAZEM  

kwota należna 

zamieszkali i 

niezamieszkali 

I Konsorcjum Remondis SITA 384 000,91 zł 0,00 zł 62 391,04 zł 446 391,95 zł 

I Veolia 240 765,06 zł 0,00 zł 7 766,58 zł 248 531, 64 zł 

I RAZEM 624 765,97 zł 0,00 zł 70 157,62 zł 694 923,59 zł 

II Konsorcjum Remondis SITA 384 000,91 zł 0,00 zł 60 788,58 zł 444 789,49 zł 

II Veolia 78 970,94 zł 0,00 zł.  5 166,49 zł 84 137,43 zł 

II RAZEM 462 971,85 zł 0,00 zł 70 157,62 zł 533 129,47 zł 

III Konsorcjum Remondis SITA 384 000,91 zł 0,00 zł 62 977,09 zł 446 978,00 zł 

III Veolia 240 765,06 zł 0,00 zł 8 507,75 zł 249 272,81 zł 

III RAZEM 624 765,97 zł 0,00 zł 71 484,84 zł 696 250,81 zł 

IV Konsorcjum Remondis SITA 384 000,91 zł 0,00 zł 72 654,75 zł 456 655,66 zł 

IV Veolia 240 765,06 zł 0,00 zł 10 586,76 zł 251 351,82 zł 

IV RAZEM 624 765,97 zł 0,00 zł 83 241,51 zł 708 007,48 zł 

V Konsorcjum Remondis SITA 384 000,91 zł 0,00 zł 71 588,58 zł 455 589,49 zł 

V Veolia 240 765,06 zł 0,00 zł 13 926,66 zł 254 691,72 zł 

V RAZEM 624 765,97 zł 0,00 zł 85 515,24 zł 710 281,21 zł 

VI Konsorcjum Remondis SITA 382 196,67 zł 0,00 zł 74 255,18 zł 456 451,85 zł 

VI Veolia 240 765,06 zł 0,00 zł 9 971,17 zł 250 736,23 zł 

VI RAZEM 622 961,73 zł 0,00 zł 84 226,35 zł 707 188,08 zł 

VII Konsorcjum Remondis SITA 384 000,91 zł 0,00 zł 71773,04 455 773,95 zł 

VII Veolia 240 765,06 zł 0,00 zł 11 542,57 252 307,63 zł 

VII RAZEM 624 765,97 zł 0,00 zł 83 315,61 zł 708 081,58 zł 

VIII Konsorcjum Remondis SITA 384 000,91 zł 0,00 zł 57 082,20 zł 441 083,11 zł 

VIII Veolia 240 765,06 zł 0,00 zł 13 660,71 254 425,77 zł 

VIII RAZEM 624 765,97 zł 0,00 zł 70 742,91 zł 695 508,88 zł 

IX Konsorcjum Remondis SITA 384 000,91 zł 0,00 zł 58 800,81 zł 442 801,72 zł 

IX Veolia 240 765,06 zł 0,00 zł 11 520,98 zł 252 286,04 zł 

IX RAZEM 624 765,97 zł 0,00 zł 70 321,79 zł 695 087,76 zł 



 

Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2014 rok 

 

 
Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, Budynek S 
tel./fax 24 366 03 00  |  www.zgrp.pl  |  zgrp@zgrp.pl     

6 |  S t r o n a  
 
 

Miesiąc Firma 
Kwota należna 

zamieszkali 
Kary zamieszkali 

Kwota należna 

niezamieszkali 

RAZEM  

kwota należna 

zamieszkali i 

niezamieszkali 

X Konsorcjum Remondis SITA 382 954,81 zł 0,00 zł 60 900,08 zł 443 854,89 zł 

X Veolia 240 765,06 zł 0,00 zł 12 017,76 zł 252 782,82 zł 

X RAZEM 623 719,87 zł 0,00 zł 72 917,84 zł 696 637,71 zł 

XI Konsorcjum Remondis SITA 384 000,91 zł 0,00 zł 53 708,64 zł 437 709,55 zł 

XI Veolia 240 765,06 zł 0,00 zł 10 940,45 zł 251 705,51 zł 

XI RAZEM 624 765,97 zł 0,00 zł 64 649,09 zł 689 415,06 zł 

XII Konsorcjum Remondis SITA 384 000,91 zł 0,00 zł 61 573,50 zł 445 574,41 zł 

XII Veolia 240 765,06 zł 0,00 zł 10 548,94 zł 251 314,00 zł 

XII RAZEM 624 765,97 zł 0,00 zł 72 122,44 zł 696 888,41 zł 

  RAZEM 2014 rok 7 332 547,18 zł 0,00 zł 898 852,86 zł 8 231 400,04 zł 

 

3. Sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi 

Zgodnie z art. 9n ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (jt. Dz.U.z  

2013r. poz. 1399 z późn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne jest 

zobowiązany do sporządzania kwartalnych sprawozdań i przekazywania ich wójtowi, 

burmistrzowi, prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po 

kwartale, którego dotyczy. W związku z realizacją przez Związek Gmin Regionu 

Płockiego zadań własnych Gmin-Członków Związku, polegających na utrzymaniu 

czystości i porządku na terenie Gmin-Członków Związku, sprawozdania kwartalne 

sporządzone przez podmioty odbierające odpady komunalne przekazywane są do 

Związku Gmin Regionu Płockiego. Dział Gospodarki Odpadami przeprowadza 

weryfikację poprawności złożonych sprawozdań. 

Zgodnie z art. 9q ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wójt, 

burmistrz, prezydent miasta jest obowiązany do sporządzania rocznego sprawozdania 

z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami. Sprawozdanie jest 

przekazywane marszałkowi województwa i wojewódzkiemu inspektorowi ochrony 

środowiska w terminie do 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. 

Dział Gospodarki Odpadami przygotował i przedstawił Zarządowi Związku roczne 

sprawozdania za rok 2013 w podziale na gminy, zawierające, zgodnie z przepisami 

ustawy: 
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1) informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z obszaru danej gminy 

odpadów komunalnych oraz sposobie ich zagospodarowania, wraz ze wskazaniem 

instalacji, do której zostały przekazane odebrane od właścicieli nieruchomości 

zmieszane odpady komunalne, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

2) informacje o masie odpadów komunalnych ulegających biodegradacji: 

a) przekazanych do składowania na składowisku odpadów, 

b) nieprzekazanych do składowania na składowisku odpadów i sposobie ich 

zagospodarowania; 

3) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady 

komunalne; 

4) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy zbierają odpady komunalne w sposób 

niezgodny z regulaminem; 

5) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. 

4. Kontrole 

W roku 2014 upoważnieni pracownicy Działu Gospodarki Odpadami przeprowadzali 

kontrole na terenie Gmin-Członków Związku. 

Podstawa prawna przeprowadzania kontroli 

Podstawę do przeprowadzania kontroli stanowi art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 

r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 poz. 1399). 

Art. 9u: 

„1. Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania 

i stosowania przepisów ustawy. 

2. Do kontroli, o której mowa w art. 1 stosuje się przepisy art. 379 i art. 380 ustawy 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 

150 z późn. zm.).” 

Art. 379 i art. 380 ustawy – Prawo ochrony środowiska stanowią: 

Art. 379: 

„1. Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

sprawują kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska 

w zakresie objętym właściwością organów. 

2. Organy , o których mowa w ust. 1, mogą upoważnić do wykonywania funkcji 

kontrolnych pracowników podległych im urzędów marszałkowskich, powiatowych, 

miejskich lub gminnych lub funkcjonariuszy straży gminnych. 
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Organ uprawniony do przeprowadzenia kontroli 

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania 

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

w gminach na terenie Gmin – Członków Związku Gmin Regionu Płockiego jest 

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego. 

Kontrolujący pracownicy 

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego jako organ kontrolny upoważnia do 

przeprowadzenia kontroli pracowników Biura Związku Gmin Regionu Płockiego. 

GMINA BIELSK 

Na terenie Gminy Bielsk przeprowadzono: 

 6 kontroli nieruchomości niezamieszkałych; 

 5 kontroli Wykonawcy Remondis Sp. z o.o., w tym: 

- 4 kontrole dotyczyły niewyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki 

na zmieszane odpady komunalne, 

- 1 kontrola dotyczyła prawidłowego odbioru odpadów komunalnych zmieszanych 

oraz dokonywania mycia i dezynfekcji pojemników na zmieszane odpady 

komunalne na terenie 39 nieruchomości zamieszkałych, w dniu kontroli 

Wykonawca prawidłowo dokonywał odbioru odpadów komunalnych 

zmieszanych, przeprowadzał dezynfekcję pojemników na zmieszane odpady 

komunalne, nie dokonywano mycia pojemników na zmieszane odpady 

komunalne 
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GMINA BRUDZEŃ DUŻY 

Na terenie Gminy Brudzeń przeprowadzono: 

 5 kontroli nieruchomości zamieszkałych – wszystkie związane z brakiem złożonej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

 2 kontrole nieruchomości niezamieszkałych; 

 26 kontroli Wykonawcy Remondis Sp. z o.o., w tym: 

- przeprowadzono 3 kontrole objazdowe, obejmujące prawidłowe udostępnienie 

pojemników na zmieszane odpady komunalne oraz worków na odpady 

segregowane, a także prawidłowy odbiór odpadów komunalnych zmieszanych 

i segregowanych oraz prawidłowe pozostawianie worków na zmieszane odpady 

komunalne; kontrole oceniono pozytywnie; 

- 6 kontroli dotyczyło braku odbioru odpadów komunalnych zmieszanych 

i segregowanych, w przypadku 3 nieruchomości w dniu kontroli odpady 

wystawione były prawidłowo do odbioru, stwierdzono niedokonanie odbioru 

odpadów przez Remondis Sp. z o. o. Oddział w Płocku, z jednej nieruchomości 

odpady odebrano w dniu kontroli, w jednym przypadku właściciel oświadczył, że 

odpady są odbierane prawidłowo, a zgłoszenia dokonała osoba trzecia, w jednym 

przypadku odpady nie były wystawione do drogi gminnej, w przypadku 

zgłoszenia braku odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałej 

stwierdzono, że właściciel wystawia łącznie odpady z nieruchomości 

zamieszkałej i niezamieszkałej; 

 - 15 kontroli dotyczyło niewyposażenia nieruchomości zamieszkałych 

w pojemniki na zmieszane odpady komunalne, w dniu kontroli 6 nieruchomości 

było 

wyposażonych 

w pojemniki na 

zmieszane 

odpady 

komunalne, na 

jednej 

nieruchomości 

znajdowały się 

2 pojemniki, 9 

nieruchomości 

nie zostało 

wyposażonych 

w pojemniki na 
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zmieszane odpady komunalne, po przeprowadzonej kontroli pojemniki zostały 

wstawione;  

 - 2 kontrole dotyczyły prawidłowego odbioru odpadów komunalnych 

zmieszanych oraz dokonywania mycia i dezynfekcji pojemników na zmieszane 

odpady komunalne, w dniu kontroli Wykonawca prawidłowo dokonywał odbioru 

odpadów komunalnych zmieszanych, przeprowadzał dezynfekcję pojemników na 

zmieszane odpady komunalne, nie dokonywano mycia pojemników na 

zmieszane odpady komunalne, skontrolowano 42 nieruchomości.  

 

GMINA CZERWIŃSK NAD WISŁĄ 

Na terenie Gminy Czerwińsk nad Wisłą przeprowadzono: 

 1 kontrolę objazdową, nieruchomości niezamieszkałych w ramach czynności 

polegających na porównaniu rejestru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie DOC.pl ze stanem 

faktycznym, tj. fizycznie istniejącymi w danej lokalizacji działalnościami 

gospodarczymi, w pięciu przypadkach stwierdzono brak deklaracji; 

 13 kontroli Wykonawcy firmy Remondis Sp. z o.o., w tym: 

- 9 kontroli dotyczących zgłoszeń braku pojemnika na zmieszane odpady 

komunalne, nieruchomości zostały wyposażone w pojemniki, 

- 3 kontrole w związku ze zgłoszeniami braku odbioru odpadów komunalnych, 

odpady nie zostały odebrane na skutek zgłoszenia interwencyjnego; 

- 1 kontrolę w zakresie mycia i dezynfekcji pojemników na zmieszane odpady 

komunalne dotyczącą 45 nieruchomości; wszystkie skontrolowane pojemniki 

zostały opróżnione i zdezynfekowane, nie przeprowadzono mycia pojemników. 
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MIASTO I GMINA DROBIN 

Na terenie Miasta i Gminy Drobin przeprowadzono: 

 Kontrole nieruchomości niezamieszkałych, w tym: 

- 3 kontrole w związku z  wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości złożonych 

deklaracji, 

- kontrolę cmentarza grzebalnego w związku ze zgłoszeniem zalegających 

odpadów, przeprowadzono rozmowę z właścicielem nieruchomości na temat 

obowiązków wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach;, w późniejszym okresie przeprowadzono kontrolę interwencyjną 

w związku z zaobserwowaniem palenia odpadów, powiadomiono Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska, 

- kontrolę wraz z Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska w związku 

ze zgłoszeniem palenia odpadów na targowisku miejskim, w późniejszym 

okresie przeprowadzono kontrolę w zakresie wyposażenia nieruchomości 

w stosowne pojemniki do gromadzenia odpadów, 

- oględziny nieruchomości w związku z prowadzonymi postępowaniami 

o określenie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 5 kontroli Wykonawcy Remondis Drobin Komunalna Sp. z o.o., w tym: 

- 2 kontrole w zakresie odbioru odpadów zmieszanych i segregowanych 

z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej 

w miejscowościach Łęg Probostwo, Łęg Kościelny, Mogielnica, Siemienie, 

Brelki oraz miejscowościach Świerczynek, Cieszewko, Chudzynek, Chudzyno, 

Stanisławowo, Cieszewo, Borowo, Maliszewko, 

- 3 kontrole w zakresie dezynfekcji i mycia pojemników na zmieszane odpady 

komunalne w miejscowościach Drobin (39 oraz 14 nieruchomości) oraz Łęg 

Kościelny i Łęg Probostwo (5 nieruchomości); stwierdzono, że pojemniki nie 

zostały umyte, na terenie miejscowości Drobin zostały zdezynfekowane, na 

terenie miejscowości Łęg Kościelny oraz Łęg Probostwo nie przeprowadzono 

dezynfekcji. 
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MIASTO I GMINA GĄBIN 

Na terenie Miasta i Gminy Gąbin przeprowadzono: 

 5 kontroli nieruchomości niezamieszkałych, w tym: 

- 3 kontrole pod kątem prawidłowości złożonej deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, stwierdzono nieprawidłowości, 

właściciele nieruchomości złożyli deklaracje zgodne z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy Gąbin, 

- 1 kontrolę w związku ze zgłoszeniem braku odbioru odpadów, w wyniku 

kontroli stwierdzono brak deklaracji, 

 5 kontroli nieruchomości zamieszkałych, w tym: 

- 4 kontrole nieruchomości jednorodzinnych w związku ze zgłoszeniem braku 

odbioru odpadów, w jednym przypadku Wykonawca nie wjeżdżał w drogę 

gminną, w 2 przypadkach mieszkaniec nie wystawiał odpadów do drogi 

publicznej, w jednym przypadku Wykonawca realizuje odbiór innym pojazdem 

niż pozostałe odbiory,  

- 1 kontrola nieruchomości wielorodzinnej, w związku ze zgłoszeniem braku 

odbioru odpadów – stwierdzono, że złożone są indywidualne deklaracje i odbiór 

odpadów odbywa się 1 raz w miesiącu, 

 1 kontrolę Wykonawcy Tönsmeier Centrum Sp. z o.o. w zakresie dezynfekcji 

pojemników na zmieszane odpady komunalne, pojemniki po opróżnieniu zostały 

zdezynfekowane. 
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GMINA GOSTYNIN 

Na terenie Gminy Gostynin przeprowadzono: 

 3 kontrole na terenie 2 nieruchomości niezamieszkałych w związku 

z wątpliwościami dotyczącymi prawidłowości złożonej deklaracji; 

 3 kontrole nieruchomości zamieszkałych, w tym: 

- 1 kontrolę nieruchomości wielorodzinnych w zakresie stanu sanitarnego 

pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych, 

- 2 kontrole nieruchomości jednorodzinnych, w zakresie możliwości dojazdu do 

nieruchomości oraz w zakresie wystawienia pojemnika ze zmieszanymi 

odpadami komunalnymi; 

 6 kontroli Wykonawcy Veolia Usługi dla Środowiska S.A., w tym: 

- 3 kontrole w związku ze zgłoszeniami braku odbioru odpadów z terenu 8 

nieruchomości, stwierdzono, że odpady zostały odebrane, 

- 1 kontrolę prawidłowości odbioru odpadów zmieszanych z nieruchomości 

wielorodzinnych, 

- 1 kontrolę w związku z 2 zgłoszeniami braku pojemnika, jedna z nieruchomości 

została wyposażona w pojemnik, w drugiej nie udało się tego stwierdzić z uwagi 

na nieobecność właściciela, 

- 1 kontrolę w zakresie dezynfekcji pojemników na terenie miejscowości 

Rogożewek, Stefanów, Emilianów, Gorzewo. 

 

GMINA ŁĄCK 

Na terenie Gminy Łąck przeprowadzono: 

 5 kontroli nieruchomości zamieszkałych, w tym: 

- 4 kontrole nieruchomości jednorodzinnych, 3 w odpowiedzi na zgłoszenie braku 

odbioru odpadów, stwierdzono, że mieszkańcy nie wystawiali pojemników ze 

zmieszanymi odpadami komunalnymi do drogi publicznej, 1 w zakresie 

prowadzenia prawidłowej segregacji przez właściciela nieruchomości, 

stwierdzono, że segregacja nie jest prowadzona w sposób właściwy, wystosowano 

odpowiednie pism, 

- 1 kontrolę nieruchomości wielorodzinnej, nie stwierdzono nieprawidłowości 

 3 kontrole nieruchomości niezamieszkałych, w tym: 

- 1 kontrolę w związku z wątpliwościami co do prawidłowości złożonej deklaracji, 

- 1 kontrolę objazdową nieruchomości niezamieszkałych w ramach czynności 

polegających na porównaniu rejestru deklaracji o wysokości opłaty za 
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gospodarowanie odpadami komunalnymi w systemie DOC.pl ze stanem 

faktycznym, tj. fizycznie istniejącymi w danej lokalizacji działalnościami 

gospodarczymi, w  trzech przypadkach stwierdzono brak złożonej deklaracji, 

- 1 kontrolę w związku ze zgłoszeniem Urzędu Gminy w Łącku, kontrola nie 

wykazała nieprawidłowości, 

 Kontrole Wykonawcy Veolia Usługi dla Środowiska S.A., w tym: 

- 3 kontrole w związku ze zgłoszeniami odbioru odpadów z nieruchomości 

niezamieszkałych, 2 razy stwierdzono brak udostępnienia pojemników przez 

właściciela nieruchomości, 1 raz odpady zostały odebrane po interwencji, 

- 1 kontrola dotycząca dezynfekcji pojemników w miejscowościach Grabina, 

Zaździerz, pojemniki zostały zdezynfekowane. 

 

GMINA PACYNA 

Na terenie Gminy Pacyna przeprowadzono: 

 1 kontrolę nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej pod kątem terminowego 

wystawienia odpadów, nie stwierdzono nieprawidłowości, 

 1 kontrolę nieruchomości niezamieszkałej w związku ze zgłoszeniem palenia 

odpadów na cmentarzu, stwierdzono ślady osmalenia na pojemniku KP7, 

właściciel nieruchomości przedstawił dokumenty potwierdzające wywóz 

odpadów, 

 Kontrola Wykonawcy Toensmeier Centrum Sp. z o.o., w tym: 

- 1 kontrolę w związku ze zgłoszeniem braku odbioru odpadów z nieruchomości 

wielorodzinnej, kontrola nie wykazała nieprawidłowości, 
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- 2 kontrole w związku z e zgłoszeniem braku odbioru odpadów z nieruchomości 

jednorodzinnej, jedna kontrola wykazała trudny dojazd drogą nieutwardzoną, 

Wykonawca odbiera odpady pojazdem dostosowanym, jedna kontrola wykazała, 

że mieszkanka nie wystawiła odpadów do drogi publicznej w terminie zgodnym 

z harmonogramem, 

- 1 kontrola w zakresie dezynfekcji pojemników, pojemniki zostały 

zdezynfekowane po opróżnieniu 

- 1 kontrola w związku ze zgłoszeniem niewyposażenia nieruchomości 

wielorodzinnych w miejscowości Skrzeszewy w pojemniki do gromadzenia 

odpadów w sposób selektywny, odpowiednie pojemniki zostały dostarczone. 

 

GMINA SŁUPNO 

Na terenie Gminy Słupno przeprowadzono: 

 5 kontroli nieruchomości niezamieszkałych w związku z niezłożeniem deklaracji 

o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub 

uzasadnionymi wątpliwościami co do prawidłowości złożonej deklaracji; 

 11 kontroli Wykonawcy Sita PGK Sp. z o.o., w tym: 

- 7 kontroli w związku ze zgłoszeniami braku odbioru odpadów segregowanych 

oraz dezynfekcji pojemnika – kontrole przeprowadzono w kolejnym po 

harmonogramowym dniu odbioru odpadów, stwierdzono, że odpady zostały 

odebrane, ale pojemniki nie zdezynfekowane, 

- 2 kontrole w związku z brakiem mycia i dezynfekcji pojemników, dotyczące 

7 nieruchomości, stwierdzono brak mycia i dezynfekcji, 



 

Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2014 rok 

 

 
Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, Budynek S 
tel./fax 24 366 03 00  |  www.zgrp.pl  |  zgrp@zgrp.pl     

16 |  S t r o n a  
 
 

- 2 kontrole dotyczące mycia i dezynfekcji pojemników, dotyczące 65 

nieruchomości w miejscowości Nowe Gulczewo, stwierdzono, że mycie 

i dezynfekcję pojemników przeprowadzał pojazd odbierający odpady zmieszane. 
 

GMINA STARA BIAŁA 

Na terenie Gminy Stara Biała przeprowadzono: 

 1 kontrolę nieruchomości niezamieszkałej w związku ze zgłoszeniem 

prawdopodobieństwa palenia odpadów komunalnych na cmentarzu; 

 4 kontrole Wykonawcy Sita PGK Sp. z o.o., w tym: 

- 2 kontrole dezynfekcji pojemników na zmieszane odpady komunalne, 

stwierdzono, że pojemniki są opróżniane i dezynfekowane; 

- 1 kontrolę w zakresie odbioru odpadów komunalnych w miejscowościach 

Ludwikowo, Ulaszewo, Kobierniki, Kowalewko, która wykazała prawidłowe 

i terminowe działanie Wykonawcy, 

- 1 kontrolę w zakresie prawidłowego wyposażenia nieruchomości wielorodzinnej 

w pojemniki do gromadzenia odpadów, stwierdzono odpowiednią liczbę 

pojemników. 

 

GMINA STAROŹREBY 

Na terenie Gminy Staroźreby przeprowadzono: 

 7 kontroli nieruchomości niezamieszkałych w zakresie prawidłowości złożonej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 



 

Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2014 rok 

 

 
Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, Budynek S 
tel./fax 24 366 03 00  |  www.zgrp.pl  |  zgrp@zgrp.pl     

17 |  S t r o n a  
 
 

w zakresie zgłoszenia nieporządku na nieruchomości, w zakresie zgłoszenia 

nielegalnego wysypiska śmieci; 

 4 kontrole Wykonawcy Sita PKG Sp. z o.o. , w tym: 

- kontrola odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i segregowanych, 

stwierdzono, że Wykonawca wywiązał się z obowiązku w stopniu 

zadowalającym, 

- kontrola dezynfekcji pojemników na zmieszane odpady komunalne, stwierdzono, 

że pojemniki są opróżniane i dezynfekowane, kontrola dotyczyła 12 

nieruchomości, 

- kontrola w związku ze zgłoszeniem braku odbioru odpadów, 

- kontrola prawidłowego pozostawiania worków na odpady segregowane, 

dotycząca 7 nieruchomości, stwierdzono, że Wykonawca prawidłowo 

pozostawiał worki. 

 

GMINA SZCZAWIN KOŚCIELNY 

Na terenie Gminy Szczawin Kościelny przeprowadzono: 

 1 kontrolę nieruchomości niezamieszkałych, była to kontrola objazdowa 

nieruchomości niezamieszkałych w ramach czynności polegających na 

porównaniu rejestru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi w systemie DOC.pl ze stanem faktycznym, tj. fizycznie istniejącymi 

w danej lokalizacji działalnościami gospodarczymi, w  czterech przypadkach 

stwierdzono brak złożonej deklaracji, 

 2 kontrole nieruchomości zamieszkałych, w tym: 

- 1 kontrolę nieruchomości jednorodzinnej w związku ze zgłoszonym problemem 

z dojazdem, 
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- 1 kontrolę nieruchomości wielorodzinnej, 

 1 kontrolę Wykonawcy Veolia Usługi dla Środowiska S.A. w zakresie zgłoszeń 

zarejestrowanych w  systemie Temida. 

 

GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD 

Na terenie Gminy i Miasta Wyszogród przeprowadzono: 

 4 kontrole nieruchomości niezamieszkałych, dwie w celu weryfikacji złożonej 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dwie 

w zakresie weryfikacji wyposażenia nieruchomości w pojemnik o pojemności 

adekwatnej do ilości wytwarzanych odpadów komunalnych; 

 10 kontroli Wykonawcy Zakład Gospodarki Komunalnej w  Wyszogrodzie 

Sp. z o.o. w celu oceny prawidłowości wyposażenia nieruchomości 

wielorodzinnych w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, 

stwierdzono odpowiednią liczbę i pojemność pojemników w stosunku do 

złożonych deklaracji. 

 

5. Kody kreskowe 

Dział Gospodarki Odpadami w roku 2014r. monitorował realizację zapisów Działu II 

pkt X ppkt 4 i 5 Umowy numer 53/O/2013 z dnia 25-06-2013 oraz 58/O/2013 z dnia 

04-07-2013, dotyczące wdrożenia systemu kodów kreskowych. 

W dniu 17 stycznia 2014r. wystosowano pismo DOS.7032.1.1.2014.MN do 

Wykonawcy firmy Remondis Sp. z o.o. w prośbą o przedstawienie harmonogramu 

wdrożenia kodów kreskowych. W odpowiedzi (data wpływu 27-01-2014) uzyskano 

informację, że  w ocenie Wykonawcy system kodów kreskowych będzie funkcjonował 

z końcem lipca 2014r., biorąc pod uwagę weryfikację danych przekazywanych przez 

ZGRP pod kątem unikalności, przyporządkowanie posesjom pojemników i geotagów, 

generowanie i dystrybucję kodów kreskowych oraz etap wdrożenia odbiorów przy 

użyciu kodów kreskowych. 

W dniu 7 lutego 2014r. wystosowano pismo DOS.7032.1.5.2014.PJ do Wykonawcy 

I Sektora, Konsorcjum Remondis Sp. z o.o., SITA Płocka Gospodarka Komunalna 

Sp. z o.o. zwracając uwagę, że Wykonawca nie podjął działań zmierzających do 

wdrożenia systemu kodów kreskowych, przypominając, że zgodnie z zapisami umowy 

nr 53/O/2013 i późniejszymi ustaleniami Wykonawca zobowiązany był do wdrożenia 

w/w od listopada 2013r., oraz informując, że zgodnie z prośbą Wykonawcy adresy 

korespondencyjne właścicieli nieruchomości obsługiwanych przez Wykonawcę 

zostały umieszczone na serwerze zgodnie z prośbą Wykonawcy. 
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W dniu 12 marca 2014r. otrzymano pismo Wykonawcy firmy SITA PGK Sp. z o.o. 

z informacją, że rejestr nieruchomości przekazywany Wykonawcy zawiera błędy, w  

związku z czym niemożliwe jest rozpoczęcie prac nad wdrożeniem systemu 

kreskowego. W dniu 28 marca 2014r. udzielono odpowiedzi 

(DOS.7032.2.16.2014.PJ), wskazując, że rejestr przekazany w dn. 03.02.2014 nie 

budził zastrzeżeń Wykonawcy. W piśmie z dnia 04-04-2014 Wykonawca podtrzymał 

opinię, że rejestr zawiera niekompletne dane, w związku z czym pismem 

DOS.7032.2.22.2014.PJ z dnia 28-04-2014 poinformowano Wykonawcę, że 

przekazywany rejestr nieruchomości jest zgodny z umową nr 53/O/2013 i wezwano do 

wdrożenia systemu kodów kreskowych. W kolejnym piśmie (data wpływu 06-05-

2014) Wykonawca wskazywał, że w rejestrze nie ma informacji o ilościach odpadów, 

jakie powinny być odbierane, oraz że w rejestrze wskazywany jest tylko sposób 

zbierania odpadów przez właściciela nieruchomości (zmieszany/selektywny) bez 

wskazania, jaki rodzaj odpadów ma być odbierany z  nieruchomości przez 

Wykonawcę, co w ocenie Wykonawcy uniemożliwia mu wdrożenie systemu kodów 

kreskowych. W dniu 30-05-2014r udzielono Wykonawcy odpowiedzi pismem 

DOS.7032.2.29.2014.PJ wyjaśniając, że dane w rejestrze nieruchomości są tożsame 

z danymi wskazanymi przez właściciela nieruchomości w deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

W dniu 12 czerwca 2014r. pismem DOS.7032.1.33.2014.AK wezwano Wykonawcę 

I Sektora Konsorcjum Remondis Sp. z o.o. SITA PGK Sp. z o.o. do wdrożenia 

systemu kodów kreskowych. W odpowiedzi (data wpływu 20-06-2014) Wykonawca 

podtrzymał stanowisko wyrażone we wcześniejszej korespondencji z poszczególnymi 

członkami Konsorcjum, iż otrzymywany przez Wykonawcę rejestr nieruchomości nie 

pozwala mu stworzyć spójnego systemu, a także załączył format pliku dla bazy 

danych. W dniu 14 lipca 2014r. pismem DOS.7032.1.42.2014.PJ Zarząd Związku 

Gmin Regionu Płockiego wezwał Wykonawcę do wdrożenia systemu kodów 

kreskowych przypominając jednocześnie, że treść umowy pomiędzy Wykonawcą 

a Zamawiającym była Wykonawcy znana w momencie przystępowania do 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.  

W dniu 3 września 2014r. odbyła się podróż służbowa do Gminy Mszczonów celem 

zapoznania się z funkcjonującym tam systemem kodów kreskowych, wzięli w niej 

udział: Dyrektor Biura ZGRP Katarzyna Rogucka-Maciejowska, p.o. Zastępcy 

Dyrektora Biura Małgorzata Nawrocka, Koordynator specjalista ds. obsługi systemu 

Paulina Janowska oraz informatyk Adam Klatte. Otrzymano informacje, iż system 

kodów zakupiła, wdrożyła i obsługuje Gmina, natomiast Wykonawca wyłącznie 

pobiera przed odbiorem odpadów urządzenie do skanowania kodów i zbierania danych 

i zwraca je po zakończeniu trasy wywozowej w danym dniu. 
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Na podstawie danych na temat kosztów systemu wdrożenia kodów kreskowych 

otrzymanych z Urzędu Miejskiego w Mszczonowie sporządzono kalkulację wdrożenia 

kodów kreskowych na terenie Gmin-Członków ZGRP przy założeniu, że zakupem 

sprzętu i oprogramowania, wdrożeniem i obsługą zajmowałby się ZGRP, nie 

Wykonawca. Podsumowanie kalkulacji w ujęciu rocznym przedstawia poniższa 

tabela: 

Koszty kodów kreskowych poniesione w ciągu 12 m-cy 

Rodzaj Ilość Cena 

Moduł do kodów kreskowych 
(oprogramowanie) 

1 szt. 
7 380 zł – 

jednorazowy koszt 

Pidion czytnik kodów 30 sztuk 51 660 zł 

Drukarka termotransferowa do 
wydruku kodów 

3 sztuki 6 642 zł 

Etykiety termotransferowe 
foliowe 

1610 rolek 33 375,30 zł 

Taśma barwiąca woskowo-
żywiczna 

1610 rolek 27 130,11 zł 

Rozdysponowanie kodów 
wśród mieszkańców 

30 383 listy za zwrotnym potwierdzeniem odbioru rozdysponowane 
przez sołtysów (5 zł) 

151 915 zł 

I. Razem  278 102,41 zł 
Rozdysponowanie kodów 

wśród mieszkańców 
30 383 listów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłane najtańszą 

opcją za pomocą Poczty Polskiej (6,10 zł) 
185 336,30 zł 

II. Razem  311 523,71 zł 
Rozdysponowanie kodów 

wśród mieszkańców 
30 383 listów za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wysłane najdroższą 

opcją za pomocą Poczty Polskiej (10,20 zł) 
309 906,60 

III. Razem  436 094,01 zł 
Rozdysponowanie kodów 

wśród mieszkańców 
Wykonawca 0 zł 

IV. Razem  126 187,41 zł 

I. Jednostkowy koszt na mieszkańca w ciągu roku: 9,15 zł 

II. Jednostkowy koszt na mieszkańca w ciągu roku: 10,25 zł 

III. Jednostkowy koszt na mieszkańca w ciągu roku: 14,35 zł 

IV. Jednostkowy koszt na mieszkańca w ciągu roku: 4,15 zł 

W dniu 17 października 2014r. w siedzibie Biura ZGRP zorganizowano szkolenie dla 

Wykonawców i pracowników Działu Gospodarki Odpadami i Działu IT, prowadzone 

przez pracowników firmy RAD Sp. z o.o., dostawcę oprogramowania DOC.pl. 

Szkolenie miało na celu przedstawienie modułu „eksport dla firm wywozowych”, 

dzięki któremu Wykonawcy samodzielnie będą pobierać z systemu rejestr 

nieruchomości, będący podstawą systemu kodów kreskowych. 

W dniu 12 listopada 2014r. odbyło się spotkanie Wykonawców i Podwykonawców 

I Sektora z pracownikami Działu Gospodarki Odpadami, podczas którego Wykonawcy 

oświadczyli, iż są wyposażeni w odpowiedni sprzęt do wprowadzenia systemu kodów 

kreskowych, natomiast do wdrożenia potrzebna jest kompletna i spójna baza 

nieruchomości przekazywana przez Zamawiającego, natomiast niektóre nieruchomość 
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nie identyfikują się jednoznacznie za pomocą numeru ID, ponadto brakuje informacji 

co do rodzaju pojemników, ilości pojemników i częstotliwości odbioru. Podczas 

spotkania ustalono powołanie zespołu roboczego mającego na celu pracę nad 

uzupełnieniem rejestru nieruchomości o brakujące informacje.  

W dniu 24 listopada 2014r. odbyło się spotkanie zespołu roboczego, podczas którego 

omówiono funkcjonalności modułu eksportowego oraz ustalono kwestię formatu kodu 

kreskowego. 

W dniu 8 grudnia 2014r. w siedzibie ZGRP odbyło się spotkanie z dostawcą systemu 

DOC.pl, firmą RAD Sp. z o.o. Podczas spotkania podniesiono kwestie zgłoszonych 

przez Wykonawców wątpliwości i problemów z funkcjonowaniem modułu 

eksportowego dla firm wywozowych. 

 

6. Sprawy zarejestrowane w systemie Temida 

Interwencje mieszkańców, zgłaszane telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem 

pracowników urzędów gmin, rejestrowane są w systemie Temida. Poniższa tabela 

przedstawia liczbę zarejestrowanych zgłoszeń w kolejnych miesiącach w podziale na 

rodzaje problemów. Jako „inne” rejestrowane są problemy, których nie można 

przypisać do pozostałych kategorii. Najczęściej są to prośby mieszkańców o wymianę 

pojemnika na większy z uwagi na specyficzną sytuację rodzinną, zgłoszenia 

uszkodzenia lub zużycia pojemnika, wnioski o odbiór odpadów remontowo-

budowlanych, zgłoszenia dotyczące ustalenia optymalnego miejsca wystawienia 

odpadów. 

Liczba incydentów w podziale na powód zgłoszenia 

Powód zgłoszenia 

2014-

1 

2014-

2 

2014-

3 

2014-

4 

2014-

5 

2014-

6 

2014-

7 

2014-

8 

2014-

9 

2014-

10 

2014-

11 

2014-

12 

Suma 

końcowa 

 

brak harmonogramu 8 3 2 1 

    

1 1 

 

2 18 

brak odbioru elektrycznych 

  

1 

 

1 

       

2 

brak odbioru niebezpiecznych 

  

1 1 3 1 1 

 

1 1 

  

9 

brak odbioru opon 

   

2 1 

   

1 

 

1 

 

5 

brak odbioru segregowanych 56 58 23 41 38 27 31 29 22 6 11 12 354 

brak odbioru wielkogabarytowych 

  

6 4 31 12 2 2 21 15 

  

93 

brak odbioru zielonych 

  

6 13 7 9 13 8 7 1 8 1 73 

brak odbioru zmieszanych 80 63 23 36 64 42 41 47 38 29 15 13 491 

brak pojemnika 44 53 74 83 53 33 56 38 42 40 24 25 565 

brak worków 14 22 14 27 12 9 12 7 17 7 4 4 149 

inne 18 15 21 19 27 29 30 40 48 38 41 38 364 

brak dezynfekcji pojemnika  

        

4 1 

  

5 

Suma końcowa 220 214 171 227 237 162 186 171 202 139 104 95 2128 
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Natomiast poniżej przedstawiona jest liczba zarejestrowanych zgłoszeń w podziale na 

gminy: 
Liczba incydentów w podziale na gminy 

 

Gmina 

2014-

1 

2014-

2 

2014-

3 

2014-

4 

2014-

5 

2014-

6 

2014-

7 

2014-

8 

2014-

9 

2014-

10 

2014-

11 

2014-

12 

Suma 

końcowa 

Bielsk 27 32 23 21 19 22 16 7 14 9 10 10 210 

Brudzeń Duży 49 20 8 18 13 8 8 7 19 12 7 9 178 

Czerwińsk nad Wisłą 12 11 14 10 16 8 13 10 9 4 4 4 115 

Drobin 2 9 4 0 2 1 1 2 2 1 0 0 24 

Gąbin 27 60 14 32 22 21 26 43 25 23 22 14 329 

Gostynin 12 14 15 26 37 17 16 14 34 14 6 9 214 

Łąck 16 6 11 24 39 18 26 30 38 14 11 4 237 

Pacyna 8 3 9 8 4 2 9 9 3 6 3 2 66 

Słupno 20 23 25 30 18 21 23 18 15 20 11 10 234 

Stara Biała 24 19 27 28 30 26 27 19 26 19 17 17 279 

Staroźreby 20 8 15 13 3 15 13 7 6 6 7 7 120 

Szczawin Kościelny 1 9 4 14 26 2 8 4 7 6 4 5 90 

Wyszogród 2 0 2 3 8 1 0 1 4 5 2 4 32 

 

Zgłoszenia mieszkańców zarejestrowane w systemie Temida są na bieżąco 

monitorowane pod kątem odpowiedzi Wykonawców, a sprawy zakończone są 

wyrywkowo weryfikowane telefonicznie oraz kontrolowane w terenie. 

 

 

7. Inwentaryzacja pojemników do gromadzenia odpadów w sposób selektywny, 

będących własnością ZGRP 

W okresie od 24 listopada  do 3 grudnia 2014r. Dział Gospodarki Odpadami 
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przeprowadził w terenie inwentaryzację pojemników przeznaczonych do gromadzenia 

odpadów w sposób selektywny, takich jak szkło, plastik, makulatura, puszki, będących 

własnością ZGRP na terenie Gmin-Członków Związku, zlokalizowanych w gminie 

Słupno, Wyszogród, Czerwińsk nad Wisłą, Stara Biała, Brudzeń Duży, Gąbin, Nowy 

Duninów, Bielsk, Staroźreby, Bulkowo. Zinwentaryzowano 260 pojemników, 

stwierdzono, że 28 pojemników należy przeznaczyć do likwidacji, zaś pozostałe 

wymagają remontu lub odświeżenia. Sporządzono stosowne protokoły oraz spis 

z natury. Ponadto przygotowano spis 739 pojemników na terenie Miasta Płocka. 

  

8. Deklaracje 

Dział Finansowo – Księgowy odpowiedzialny za przyjmowanie i weryfikację 

składanych deklaracji pod względem formalnym i  rachunkowym oraz wprowadzenie 

do systemu informatycznego w 2014 roku wprowadził 6 535 szt., w tym 2 115 szt. 

pierwszych deklaracji i 4 420 szt. kolejnych deklaracji (korekt). 

System informatyczny, DOC.pl obsługujący gospodarkę odpadami komunalnymi 

prowadzoną przez Związek Gmin Regionu Płockiego, ustala indywidualny numer 

rachunku bankowego (konto wirtualne) dla poszczególnych właścicieli nieruchomości. 

W związku z tym dla wszystkich pierwszych deklaracji złożonych w 2014 roku 

wygenerowano oraz przesłano do podatników numery kont bankowych wraz 

z informację o funkcjonującej Platformie mieszkańca, na której każdy może sprawdzić 

wysokość zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

dokonane wpłaty tej opłaty. 

Dział Gospodarki Odpadami weryfikuje wpływające do Biura Związku Gmin Regionu 

Płockiego deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

złożone przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych. Z uwagi na 

popełniane przez właścicieli nieruchomości błędy, wystosowano 266 wezwań do 

uzupełnienia deklaracji. Po weryfikacji poprawnie wypełnione deklaracje 

przekazywane są do Zespołu Finansowo-Księgowego celem wprowadzenia do 

systemu DOC.pl. W roku 2014r. w systemie zarejestrowano 2 842 deklaracje 

dotyczące nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych. 
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9.Księgowanie wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami 

W 2014r. zaksięgowano 192 878 szt. wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami. Ze 

względu na ok. 30% poziom nieprawidłowo wypełnianych przelewów (błędnie podany 

nr indywidualnego konta, brak wskazania za jaki miesiąc dokonano opłaty) 

przeprowadzono prawie 58 000 uzgodnień z właścicielami nieruchomości w zakresie 

wyjaśnienia nieprawidłowości. 1.590 przypadków wymagało skorygowania poprzez 

wystawienie polecenia księgowania (PK). 

 

10. Postępowania podatkowe i udzielanie wyjaśnień 

A) WEZWANIA DO ZŁOŻENIA DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 

ODPADAMI KOMUNALNYMI (NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE) 

Dział Gospodarki Odpadami przeanalizował dane o przedsiębiorcach prowadzących 

działalność gospodarczą na terenie Gmin-Członków Związku Gmin Regionu 

Płockiego, które przekazały Związkowi zadanie własne polegające na utrzymaniu 

czystości i porządku na terenie Gmin, zebrane w Centralnej Ewidencji i Informacji 

o Działalności Gospodarczej, porównując je z zarejestrowanymi w systemie DOC.pl 

deklaracjami o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

złożonymi dla nieruchomości niezamieszkałych i mieszanych. Uzyskany w ten sposób 

zbiór danych o firmach, które nie złożyły deklaracji w związku z prowadzoną 

działalnością gospodarczą został przekazany do Działu Finansowego. Wyjątkiem był 

zbiór dotyczący Miasta i Gminy Drobin, na podstawie którego Dział Gospodarki 

Odpadami wszczął postępowania w sprawie określenia wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Poniższa tabela przedstawia dane liczbowe dotyczące w/w postępowań. 
 

Miasto i Gmina 
Drobin 

Liczba 
wszczętych 
postępowań 

Liczba 
wydanych 

decyzji 
umarzających 

Liczba 
wydanych 

decyzji 

Postępowania 
w toku 

Liczba 
wydanych 

decyzji 
kwotowych  

Liczba 
wydanych 

decyzji 
zerowych  

Liczba 
postęp., w 

trakcie 
których 
zostały 
złożone 

deklaracje 

Liczba 
postęp., w 

trakcie 
których nie 

zostały 
złożone 

deklaracje 

Nieruchomości 
niezamieszkałe 

121 10 111 0 20 91 95 16 

 

 

Na podstawie porównania danych z Centralnej Ewidencji Działalności Gospodarczych 

oraz bazy złożonych do Biura ZGRP deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi zostały wytypowane podmioty gospodarcze, które nie złożyły 

deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi odnośnie 
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działalności gospodarczych prowadzonych bądź zarejestrowanych na terenie ZGRP. 

Wysłano 781 wezwań do złożenia deklaracji. Na bieżąco wpływały deklaracje, 

oświadczenia i wyjaśnienia. W stosunku do osób uchylających się od złożenia 

stosownej deklaracji zostało wszczęte 300 postępowania podatkowe w celu ustalenia 

wymiaru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

Otrzymane deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

i pisma od mieszkańców są przez pracowników weryfikowane pod względem 

merytorycznym. Po dokonaniu czynności sprawdzających,  ze względu na zakres 

uchybień część deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi jest uzupełniana przez właścicieli w Biurze ZGRP lub podczas dyżurów 

pełnionych w gminach po wcześniejszym kontakcie telefonicznym, do pozostałych są 

wysłane wezwania do uzupełnienia błędów formalnych. Wysłano 133 takich pism. 
 

 

W 2014r. Dział Gospodarki Odpadami przeanalizował złożone przez właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych deklaracje pod kątem zgodności z uchwałą 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego numer 21/II/2013 z dnia 21 czerwca 

2013r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli nieruchomości na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych odpadów 

w zamian za uiszczaną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w granicach 

administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, 

Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, 

Wyszogród. W związku z powyższym wystosowano wezwania do złożenia korekty 

deklaracji do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, którzy zadeklarowali 

pojemność pojemnika 60l i nie złożyli korekty. 

W związku z uchwałą  Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego numer 

1/II/2014 z dnia 7 marca 2014r. w sprawie zmiany uchwały nr 19/II/2013 

Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego z dnia 21 czerwca 2013 roku 

w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik 

o określonej pojemności na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego w graniach 

administracyjnych Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, 

Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, 

Wyszogród, Dział Gospodarki odpadami przeanalizował złożone przez właścicieli 

nieruchomości niezamieszkałych deklaracje i wystosował pisma do właścicieli 
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nieruchomości, którzy w związku z w/w uchwałą zobowiązani byli do złożenia 

korekty deklaracji. 

Ponadto, Dział Gospodarki Odpadami analizował raporty Wykonawców I Sektora  

pod kątem zgodności oddanych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych 

ilości odpadów ze złożonymi deklaracjami. W przypadku stwierdzenia rozbieżności, 

wystosowano wezwania do złożenia korekty deklaracji. 

 

Liczbę wysłanych wezwań w podziale na gminy przedstawia poniższa tabela.  

 

Gmina 60 l zmiana stawek rozbieżności 

Bielsk 14 28 0 

Brudzeń Duży 62 28 47 

Czerwińsk nad Wisłą 20 15 36 

Drobin 8 22 37 

Gąbin 41 292  -  

Gostynin 9 30  -  

Łąck 5 41  -  

Pacyna 3 57  -  

Słupno 10 18 51 

Stara Biała 3 33 112 

Staroźreby 11 40 25 

Szczawin Kościelny 4 13  -  

Wyszogród 1 17 77 

Suma 191 634 385 

 

B) POSTĘPOWANIA PODATKOWE W SPRAWIE OKREŚLENIA WYSOKOŚCI OPŁATY ZA 

GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI NA NIERUCHOMOŚCIACH ZAMIESZKAŁYCH 

ORAZ NIEZAMIESZKAŁYCH.  

Na podstawie porównania danych z Centralnej Ewidencji Działalności 

Gospodarczych, Ewidencji ludności oraz bazy złożonych do Biura ZGRP deklaracji o 

wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zostały wytypowane 

podmioty, które nie złożyły deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. W oparciu o ww. informacje wszczęto postępowania w 

sprawach właścicieli nieruchomości zamieszkałych , przeprowadzono przesłuchania 

świadków, przeprowadzono oględziny nieruchomości. Skutkiem postępowań było 

wydanie decyzji administracyjnych. Poniższe tabele przedstawiają dane liczbowe 

dotyczące w/w postępowań. 
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Nieruchomości zamieszkałe: 

 GMINA  

 Liczba 

wszczętych 

postępowań  

 Liczba 

wydanych 

decyzji 

określających  

 Liczba 

wydanych 

decyzji 

umarzających  

 Liczba 

wydanych 

decyzji 

kwotowych   

 Liczba 

wydanych 

decyzji 

zerowych   

 Postępowania 

w toku  

 Bielsk  10 10 - 6 4 - 

 Brudzeń Duży  42 34 - 18 16 8 

 Czerwińsk  11 9 - 3 6 2 

 Drobin  33 28 3 21 7 2 

 Gąbin  58 37 21 20 17 - 

 Gostynin  82 26 23 22 20 12 

 Łąck  4 3 1 3 - - 

 Pacyna  84 44 30 15 29 10 

 Słupno  14 12 2 8 4 - 

 Stara Biała  85 50 30 16 34 5 

 Staroźreby  21 16 4 12 4 1 

 Szczawin Kościelny  4 2 2 2 - - 

 Wyszogród  53 42 11 29 13 - 

 

501 313 127 175 154 40 
 

 

Nieruchomości niezamieszkałe: 

GMINA  

Liczba 

wszczętych 

postępowań 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

określających 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

umarzających 

Liczba 

wydanych 

decyzji 

kwotowych  

Liczba 

wydanych 

decyzji 

zerowych  

Postępowania w 

toku 

 Bielsk  144 134 9 21 113 1 

 Brudzeń Duży  120 103 17 12 91 - 

 Czerwińsk  123 108 15 14 94 - 

 Drobin  − − − − − − 

 Gąbin  − − − − − − 

 Gostynin  − − − − − − 

 Łąck  − − − − − − 

 Pacyna  − − − − − − 

 Słupno  − − − − − − 

 Stara Biała  27 19 8 4 15 - 

 Staroźreby  128 113 15 12 101 - 

 Szczawin Kościelny  46 40 6 3 37 - 

 Wyszogród  95 90 5 24 66 - 

 
683 607 75 90 517 1 
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C) WEZWANIA DO ZAPŁATY ZALEGŁEJ OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

KOMUNALNYMI 

Raz na kwartał pracownicy Biura ZGRP dokonywali kontroli terminowości opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku powstania zaległości 

wysyłane były wezwania do zapłaty zaległości. Łącznie w 2014 roku wysłano  47 946 

wezwań do zapłaty.  

 

 
 

Jak wynika z przedstawionego wykresy na skutek wysłanych wezwań do zapaty (działania poza 

Ordynacja podatkową, tzw. windykacja „miękka”) ściągnięto pow. 65% zaległości.  

 

D) UPOMNIENIA  

Zdecydowana większość mieszkańców z terenu obsługiwanego przez Związek Gmin 

Regionu Płockiego, która otrzymała wezwania do zapłaty uzupełniła zaległe opłaty. 

W stosunku do osób uchylających się od płatności i braku reakcji na wezwanie do 

zapłaty zostały wystawione upomnienia. Takich przypadków było 219. Brak 

uregulowania zapłaty zaległości skutkował skierowaniem sprawy do egzekucji. Na 

koniec 2014 roku przygotowano 43 spraw do wystawienia tytułu wykonawczego 

i uruchomienia procedury egzekucyjnej. 
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E) POSTĘPOWANIA W SPRAWIE STWIERDZENIA NADPŁATY 

Po przeprowadzeniu szczegółowej analizy dokonanych wpłat oraz zgodności 

przypisów z zadeklarowanymi opłatami za gospodarowanie odpadami w 23 

przypadkach stwierdzono nadpłatę, która zgodnie z procedurą została zwrócona 

podatnikowi.  Łączna kwota zwróconych nadpłat 2.853,90 zł., co stanowi 0,02% 

należności 2014 roku. 

F) POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ULGI 

W 2014 roku rozpatrzono 20 wniosków o udzielenie ulgi w zobowiązaniu. Po 

przeprowadzeniu szczegółowej analizy zebranego materiału dowodowego, w tym 

oświadczenia o stanie majątkowym wnioskujących o udzielenie ulgi wydano decyzje: 

- o rozłożeniu zaległości na raty – 6 przypadkach, na łączna kwotę 1.999,00 zł. 

- o umorzeniu zaległości - 14 przypadkach, na łączną kwotę 4.658,00 zł. plus 154,00 

zł. odsetek 

Łączna kwota udzielonych ulg 6.811,00 zł., co stanowi 0,05% należności 2014 roku 

G) POZOSTAŁE  

- udzielono 146 wyjaśnień w sprawach związanych z funkcjonowaniem systemu 

gospodarowania odpadami; 

- przesłano 147 wyjaśnień związanych z nieprawidłowościami i rozbieżnościami 

w opłatach za gospodarowanie odpadami 

 

11. Obsługa właścicieli nieruchomości  

A) PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W BIURZE ZGRP I OBSŁUGA TELEFONICZNA  

Obsługa mieszkańców i właścicieli działalności gospodarczych odbywała się 

w godzinach pracy Biura ZGRP, pracownicy służyli pomocą w wypełnianiu 

deklaracji, udzielali wyczerpujących informacji na temat systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi. Odsłużono  w ten sposób na miejscu w Biurze około 5 600 

osób i przeprowadzono około 7 000 rozmów telefonicznych. 
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B) DYŻURY W GMINACH 

Od marca 2014r. pracownicy Działu Gospodarki Odpadami wraz z pracownikami 

Działu Finansowego odbywają w gminach dyżury dla mieszkańców. Podczas dyżurów 

przyjmowane są deklaracje, oświadczenia, udzielane są wyjaśnienia, wydawane worki 

na odpady segregowane.  

Dział Gospodarki Odpadami zaprojektował i zlecił druk plakatów informujących 

o dyżurach w gminach, a następnie dystrybuował te plakaty do sołectw. Plakaty 

zawierały informacje o terminach dyżurów i liście spraw możliwych do załatwienia 

przez mieszkańców w czasie trwania dyżuru, tj.: wypełnić i złożyć deklarację lub 

uzupełnić braki formalne, sprawdzić płatności oraz uzyskać informacje na temat 

systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Podczas tych spotkań 

z mieszkańcami przyjęto około 710 deklaracji oraz udzielono różnych informacji na 

temat sposobu funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami. W roku 2014 

odbyło się 100 dyżurów. 

C) INFORMACJA SMS 

 Pod koniec czerwca 2014 roku został uruchomiony moduł wysyłanie SMS-ów do 

właścicieli nieruchomości. Każdy mieszkaniec, który w deklaracji wpisał 

nr telefonu komórkowego otrzymywał: przypomnienie o terminie płatności za 

odpady komunalne – łącznie wysłano 192 204 SMS-ów, co daje około 32 000 

SMS/miesiąc. 

W efekcie mieszkańcy sprawdzali i potwierdzali swoje wpłaty na konto ZGRP. 

Ok. 15% płatności skorygowano, ze względu na błędny opis przelewu. 

 Moduł informowania SMS wykorzystano również w celu przypomnienia 

mieszkańcom o konieczności składania nowej deklaracji w przypadku zmiany 

liczby osób zamieszkujących nieruchomość  

W efekcie już w grudniu 2014 roku 31 podatników złożyło korektę deklaracji ze 

względu na zamianą liczby osób przebywających w nieruchomości zamieszkałej. 

Kolejne zmiany deklaracji wpływały już w 2015 roku. 
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EEEDDD UUU KKKAAA CCCJJJAAA    EEE KKK OOOLLL OOOGGGIIICCC ZZZNNN AAA       III    PPP RRR OOOMMM OOOCCCJJJAAA    

1. Mobilne Stoisko Edukacyjno-Informacyjne  

Związek Gmin Regionu Płockiego w 

okresie od 31 maja do 14 września 

2014 roku uczestniczył w 13 

plenerowych imprezach gminnych 

poprzez organizację „Mobilnego 

Stoiska Edukacyjno - Informacyjnego”. 

Uczestnictwo Związku Gmin Regionu 

Płockiego w imprezach poszczególnych 

gmin związane było z przekazaniem 

obowiązków w zakresie gospodarki 

odpadami, zatem odbyło się na terenie 

gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, 

Czerwińsk nad Wisłą, Miasta i Gminy 

Drobin, Miasta i Gminy Gąbin, Gminy Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, Stara Biała, 

Staroźreby, Szczawin Kościelny, Gminy i Miasta Wyszogród. Mimo zmiennej  

pogody, uczestnicy zagwarantowali swój udział w zamian za to czekało na nich wiele 

atrakcji. 

Poniżej tabela przedstawiająca terminy imprez odbywających się na terenie 

poszczególnych gmin: 

Harmonogram imprez lokalnych 

L. p. Gmina Uroczystość  Termin 

1. Gąbin Święto Miasta i Gminy Gąbin 31 maja 2014r. 

2. Wyszogród Dni Wisły 1 czerwca 2014r. 

3. Drobin XXVI Dni Drobina 15 czerwca 2014r. 

4. Bielsk Dni Bielska 22 czerwca 2014r. 

5. Słupno  Dzień Strażaka  5 lipca 2014r. 

6. Brudzeń Duży Festiwal Ginących Zawodów  13 lipca 2014 r. 
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7. Pacyna Odpust 10 sierpnia 2014r. 

8. Czerwińsk nad Wisłą Dożynki 15 sierpnia 2014r. 

9. Szczawin Kościelny Dni Szczawina 24 sierpnia 2014r. 

10. Stara Biała  Dożynki 31 sierpnia 2014r. 

11. Staroźreby Dożynki 7 września 2014r. 

12. Łąck Dożynki 7 września 2014r. 

13. Gostynin Dożynki 14 września 2014r. 

 

 

PRZYJDŹ! NIE RDZEWIEJ!  

Na stoisku promocyjnym przygotowanym przez 

pracowników Związku Gmin Regionu Płockiego  

mieszkańców witała profesjonalna, miła 

i uśmiechnięta obsługa. Mieszkańcy mogli 

między innymi złożyć pierwszą deklarację lub 

korektę deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami, sprawdzić swoje 

płatności, pobrać worki do segregacji oraz 

uzyskać wszelkie informacje na temat nowego systemu gospodarowania odpadami. 

Stoisko zostało w pełni przystosowane do obsługi interesantów – wyposażone było 

między innymi w laptopa z podłączonym 

mobilnym Internetem oraz drukarkę.  

 „MISTRZ SEGREGACJI” 

Humory dopisywały zarówno dorosłym jak i 

dzieciom, nie mogło zabraknąć atrakcji dla 

najmłodszych mieszkańców społeczności 

lokalnych. Pracownicy Związku przygotowali dla 

dzieci zabawy i konkursy tematyczne dotyczące 
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ochrony środowiska przyrodniczego oraz 

segregacji odpadów. W plastyczny klimat 

wprowadzały kolorowe balony, malowanki, 

wyklejanki, różnego rodzaju farby, kredki 

i pisaki. Na zaspokojenie „małych głodów” 

czekały cukierki, batoniki i lizaki.  Rodzice 

i dzieci mogli zdobyć miano „Mistrza 

segregacji” lub „Lidera ochrony środowiska”. 

Najciekawsze prace plastyczne wykonane przez 

młodych artystów można podziwiać na 

wystawie w Biurze Związku Gmin Regionu 

Płockiego. 

„SADZONKA ZA BATERIE” 

Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się 

akcja zbiórki baterii „Sadzonka za baterie”. 

Osoby, które przyniosły co najmniej 20 

zużytych baterii otrzymały sadzonkę 

różnych gatunków drzew i krzewów np. 

Tuję Szmaragd lub Daglezję.  

Do stoiska po odbiór sadzonek ustawiały się 

nawet kilkunastometrowe kolejki! 

Pracownicy odpowiedzialni za wydawanie 

krzewów posiadali dużą wiedzę na temat 

poszczególnych gatunków, ich uprawy 

i pielęgnacji, dlatego też bez problemu 

można było dopasować  sadzonki do swojego  ogrodu. 

Podsumowując podczas cyklu trzynastu 

imprez rozdano ponad 4 tysiące sadzonek w 

zamian za 71 tysięcy baterii! Największą 

potrzebą wymiany baterii na sadzonki 

wykazali się mieszkańcy gminy Gostynin, 

oddano tu bowiem ponad 11 tysięcy 

zużytych baterii. 

Poniższa tabela przedstawia ilości zebranych 

baterii oraz liczbę interesantów, którzy 

odwiedzili punkt obsługi klienta podczas 
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organizacji „mobilnego stoiska edukacyjnego” w poszczególnych gminach. 

L.p. Impreza 
Liczba 

baterii 

Liczba  

sadzonek 

Liczba 

interesantów 

1. Dni Gąbina 2 730 130 7 

2. Dni Wyszogrodu 630 30 4 

3. Dni Drobina 3 143 183 4 

4. Dni Bielska 2 472 200 6 

5. Festyn Gminny Wykowo 4 528 284 7 

6. Festiwal Ginących Zawodów – Gmina Brudzeń Duży 6 876 389 10 

7. Odpust w Pacynie 3 451 218 8 

8. Odpust Parafialny w Czerwińsku nad Wisłą 2 584 143 5 

9. Piknik Rodzinny w Szczawinie Kościelnym 3 448 227 3 

10. Dożynki w Starej Białej 9 991 575 12 

11. Dożynki Powiatowe  w Staroźrebach 10 156 592 9 

12. Dożynki w Podlasiu – Gmina Łąck 9 671 548 10 

13. Dożynki w Lucieniu – Gmina Gostynin 11 406 679 9 
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Podczas imprez gminnych mieszkańcy w ramach zbiórki zużytych baterii otrzymywali 

sadzonki drzew lub krzewów. Poniżej wykaz rodzajów i ilości sadzonek wydanych 

mieszkańcom poszczególnych gmin. 

L.p. Gatunek sadzonki Polska nazwa Liczba sadzonek 

1. Picea pungens glauca Świerk srebrny 290 

2. Picea omorika Świerk serbski 280 

3. Thuja occ. Smaragd Tuja Szmaragd 899 

4. Weigela Florida Krzewuszka Cudowna 705 

5. Tsuga canadensis Choina kanadyjska 245 

6. Juniperus horiz. Lime Glove Jałowiec żółty płożący 608 

7. Pseudotsuga Carriere Daglezja 212 

8. Pinus cembra Sosna limba 450 

9. Thuja occidentalis Danica Tuja Danica 225 

10. Berberis thunbergii Berberys Thunberga 100 

SEGREGUJESZ? WYGRYWASZ! 

Punkt kulminacyjny programu Związku Gmin Regionu Płockiego stanowił „Konkurs 

wiedzy” organizowany wśród 

mieszkańców poszczególnych gmin. 

Konkurs składał się z dwóch etapów. 

Żeby zakwalifikować się do 

pierwszego etapu konkursu, należało 

tylko: złożyć deklarację, wybrać 

selektywny sposób oddawania 

odpadów, regularnie uiszczać opłatę 

oraz systematycznie  segregować 

odpady. 
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W drugim etapie konkursu dziecko wybrane 

spośród publiczności losowało jeden szczęśliwy 

los. Wylosowaną osobę czekał krótki sprawdzian 

wiedzy na temat segregacji odpadów, zaś po 

udzieleniu poprawnej odpowiedzi wręczano 

nagrodę główną. Nagrodami głównymi były 

telewizory, kina domowe i tablety. Dla tych 

wylosowanych osób, które nie mogły pojawić się 

na imprezie przygotowano specjalną nagrodę 

pocieszenia w postaci 10 sztuk sadzonek. 

MYŚL GLOBALNIE DZIAŁAJ LOKALNIE 

Imprezy gminne odbywały się w miłej, rodzinnej 

atmosferze, której dowodem były liczne 

uśmiechy na twarzach najmłodszych. 

Uczestnictwo ZGRP w imprezach poszczególnych gmin stanowiło wspaniałą okazję 

nie tylko do miłego i aktywnego wypoczynku, ale również do przybliżenia 

społeczności lokalnej działalności Związku Gmin Regionu Płockiego.  
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2. Ulotki 

Opracowano ulotkę na temat systemu gospodarowania odpadami komunalnymi pod 

hasłem „Segregowanie to oszczędzanie”. Dla każdej gminy sporządzono odrębną 

broszurę. Ulotki zawierały informacje dotyczące zasad segregacji oraz informacje ile 

poszczególnych frakcji odpadów zebrano w każdej z gmin. 
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3. Kalendarze informacyjno – edukacyjne dla mieszkańców gmin Związku Gmin 

Regionu Płockiego 

Całkowity koszt realizacji projektu – 65.848,05 zł. 

Intensywność dofinansowania: Do 80% kosztów kwalifikowanych, do 30.000,00 zł. 

Forma dofinansowania: dotacja. 

 

Okres realizacji: czerwiec – grudzień 2014 r. 

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego  

Umowa o dofinansowanie: dnia 29.08.2014r. WFOŚiGW poinformował ZGRP 

o przyznaniu dofinansowania na w/w 

zadanie w wysokości 30.000,00 zł., co 

stanowi 49% kosztów kwalifikowalnych 

zadania. 

w dniu 10.12.2014 Związek podpisał 

Umowę na realizację zadania. 

 

Konkurs „Wydawnictwa ekologiczne” 

ogłoszony przez Wojewódzki Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej w 2014 roku (działanie zgodne z punktem 5.2, 5.3 i . 5.4 listy przedsięwzięć 

priorytetowych). 

Cel konkursu: 

 Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

 Budowanie postaw proekologicznych. 

Opisowe sprawozdanie z realizacji zadania pn. „Kalendarze informacyjno-

edukacyjne dla mieszkańców gmin ZGRP” 

 Zadanie dotyczyło przygotowania projektu graficznego, merytorycznego 

i wykonania kalendarzy, na rok 2015, informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców 

gmin członków Związku Gmin Regionu Płockiego. 

Opracowana treść merytoryczna kalendarzy dla mieszkańców, zawiera: 

a) notki edukacyjne na temat ochrony środowiska w kontekście gospodarowania 

odpadami, przedstawiające: 

- działania mające na celu zmniejszenie ilości odpadów; 

- zasady segregowania i oddawania odpadów ze szkła oraz odpadów zawierających 

szklane elementy; 

- sposoby na ograniczenie objętości odpadów poprzez zgniatanie opakowań; 

- zasady odbioru odpadów remontowo-budowlanych; 
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- wyjaśnienie, które zużyte opony są odpadami komunalnymi; 

- przykłady odpadów wielkogabarytowych i zasady ich odbierania;; 

- dopuszczalne sposoby pozbywania się zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego; 

- przykłady odpadów niebezpiecznych i zasady ich odbierania; 

- zalety posiadania kompostownika oraz sposób jego założenia; 

- konsekwencje spalania odpadów w domowych piecach; 

- zasady postępowania z odpadami powstającymi w okresie Bożego Narodzenia; 

b) harmonogram odbioru odpadów w podziale na frakcje i miejscowości. 

 Kalendarze powstały w 13 wersjach dla każdej gminy oddzielnie w łącznym 

nakładzie 30 tysięcy sztuk. 

 Kalendarze dotarły 

bezpośrednio do mieszkańców 

gmin członkowskich ZGRP 

poprzez bezpośrednią 

dystrybucję przez urzędy, co 

przełożyło się na osiągnięcie 

zakładanego efektu 

ekologicznego przedsięwzięcia. 

Skład i druk kalendarzy został 

zlecony wykonawcy 

wyłonionemu w drodze 

rozeznania rynku, z zachowaniem zasady równego traktowania, uczciwej konkurencji 

i przejrzystości, poprzez zawarcie umowy w formie pisemnej. Kalendarz odpowiada 

na realny problem związany z niewłaściwą segregacją, lub jej brakiem. Na okładce 

kalendarza znajdują się herby poszczególnych gmin – członków ZGRP, logo ZGRP 

oraz logotyp i informacja o dofinansowaniu publikacji ze środków WFOŚiGW.  

Kalendarze są merytorycznie dostosowane do każdej z gmin. W kalendarzu znajdują 

się również dane teleadresowe Biura ZGRP. 

Zrealizowane zadanie odpowiada na rzeczywiste potrzeby edukacyjne grupy 

docelowej, tj. poszerzanie wiedzy o środowisku, budowanie postaw proekologicznych, 

podejmowanie działań przez społeczeństwo celem ochrony środowiska poprzez 

sukcesywne ograniczanie masy odpadów komunalnych zmieszanych i przeznaczonych 

do składowania, oraz zmiana zachowań, która obecnie jest zarówno dużym problemem 

jak i wyzwaniem dla gmin i ich mieszkańców. 
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4. Organizacja konferencji pn. Gospodarka odpadami – wyzwania dla jednostek 

samorządu terytorialnego z terenu powiatu płockiego, płońskiego 

i gostynińskiego  

 

Intensywność dofinansowania 

 Do 100% kosztów kwalifikowanych. 

 Do 15.000,00 zł. 

Dnia 14.04.2014r. złożono wniosek o 

dofinansowanie do ww. zadania. 

Dnia 29.08.2014r. WFOŚiGW poinformował ZGRP o przyznaniu dofinansowania na 

w/w zadanie w wysokości 10.000,00 zł co stanowi 100 % kosztów kwalifikowalnych 

zadania. 

Forma dofinansowania: dotacja. 

 

Okres realizacji programu: wrzesień – listopad 2014 roku 

 

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego  

 

Umowa o dofinansowanie: W dniu 03.12.2014 Związek podpisał Umowę Nr 

0894/14/EE/D na realizację zadania.  

 

Cel: Dotarcie poprzez liderów do ogółu społeczeństwa z wiedzą służącą podniesieniu 

świadomości ekologicznej oraz możliwością wykorzystania jej w praktyce. 

 

 

Efekt realizacji programu: 

 

Konferencja podsumowująca 

pierwszy rok wdrażania nowego 

systemu gospodarki odpadami odbyła 

się 24 października 2014 r. w sali 

konferencyjnej znajdującej się w 

Orlen Arenie w Płocku. Na 

konferencji odbyło się również podsumowanie  dotychczasowej działalność ZGRP w 

zakresie edukacji ekologicznej oraz selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  
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Konferencja rozpoczęła się wspólnym posadzeniem 18 dębów symbolizujących 

partnerstwo gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego oraz uroczystym 

odsłonięciem tablicy pamiątkowej na Placu Celebry Papieskiej w Płocku.  

 

 
  

 

Konferencja odbyła się pod 

honorowym patronatem 

Podsekretarza Stanu Ministerstwa 

Środowiska – Janusza Ostapiuka oraz 

Marszałka Województwa 

Mazowieckiego – Adama Struzika, 

przedstawicieli kluczowych organów 

administracji odpowiedzialnych za 

kształtowanie ustawy śmieciowej.  
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Głównym celem spotkania było nie tylko podsumowanie pierwszego roku wdrażania 

nowego systemu gospodarki odpadami, ale 

przede wszystkim otwarty dialog 

przedstawicieli samorządów na temat 

projektu nowelizacji powyższej ustawy oraz 

problemów i barier związanych z jej 

wdrażaniem w obecnym kształcie.  Wysoki 

poziom merytoryczny debaty zapewnili 

przedstawiciele władz samorządowych oraz 

prelegenci – przedstawiciele Ministerstwa 

Środowiska, Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego,  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie i Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska. Gośćmi konferencji byli przedstawiciele jednostek samorządu 

terytorialnego oraz instytucji i firm zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem 

odpadami. Każdy z gości (200 osób) otrzymał zestaw zawierający torbę, notes, 

długopis oraz pendrive. Zaproszeni 

prelegenci poruszyli następujące tematy:  

uwarunkowania prawne nowego systemu 

gospodarki odpadami, Mazowiecki Plan 

Gospodarki Odpadami oraz Program 

Ochrony Środowiska, efekty wdrażania 

nowego systemu gospodarki odpadami. 

Raport na podstawie 2013 roku, możliwości 

dofinansowania przedsięwzięć 

realizowanych przez samorządy w zakresie 

gospodarki odpadami, ochrony środowiska, efektywności energetycznej oraz edukacji 

ekologicznej.   

Ponadto konferencja miała na celu promowanie idei partnerstwa międzygminnego. W 

drugiej części konferencji Związek Gmin Regionu Płockiego świętował XX-lecie  

wspólnej realizacji projektów, programów oraz zadań. 

W trakcie konferencji przypomniano, że idea założenia Związku Gmin Regionu 

Płockiego zaczęła się kształtować już w 1993 roku, kiedy to Miasto Płock oraz 

10 gmin Regionu Płockiego procedowało nad utworzeniem zrzeszenia, którego celem 

byłaby realizacja zadań związanych z gospodarką odpadami, ochroną środowiska 

i poprawą jakości życia mieszkańców. 
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14 kwietnia 1994 roku po spełnieniu wszystkich wymogów formalnych 

Związek Gmin Regionu Płockiego został zarejestrowany w rejestrze związków 

międzygminnych. 

Od tego momentu do dnia dzisiejszego Związek rozszerzał swoje granice, w dniu 

dzisiejszym Związek Gmin Regionu Płockiego liczy 17 Gmin oraz Miasto Płock. 

W 2014 roku Związek Gmin Regionu Płockiego pełni funkcję lidera współpracy 

międzygminnej, propaguje wspólne, funkcjonalne podejście do zarządzania i decydowania o 

rozwoju lokalnym. Dzięki współpracy międzygminnej Związek Gmin miał możliwość 

pozyskać środki zewnętrzne na modernizację dróg, termomodernizację budynków czy 

rekultywację składowisk. Są to nieliczne projekty realizowane wspólnie przez Gminy 

członkowskie. 
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Przez te 20 lat istnienia Związek Gmin cały czas się rozwijał, by dziś być nie tylko 

instytucją rozpropagowującą wśród społeczności lokalnych postawy proekologiczne, 

prowadzącą edukację ekologiczną w zakresie segregacji odpadów komunalnych jak również 

realizującą programy i działania inwestycyjne związane z ochroną środowiska, polepszeniem 

jakości życia mieszkańców gmin – członków Związku Gmin, czy też realizującą działania 

zmierzające do podniesienia kwalifikacji oraz jakości wykonywanych usług przez nasze 

Urzędy - ale instytucją prowadzącą dla 13 Gmin system gospodarowania odpadami 

komunalnymi obejmujący ponad 105 tysięcy mieszkańców. W trakcie konferencji 

wyświetlano prezentację multimedialną przedstawiającą osiągnięcia 20-letniej działalności 

Związku Gmin Regionu Płockiego: 
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Na zakończenie konferencji 

pracownicy gmin, organizacji i firm 

współpracujących ze Związkiem 

Gmin Regionu Płockiego otrzymali 

pamiątkowe statuetki oraz serdeczne 

podziękowania za pomoc 

i współpracę, w realizacji międzygminnych przedsięwzięć na rzecz  rozwoju 

Mazowsza Zachodniego. 
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Patronat medialny na konferencją objęli: Przegląd Komunalny, Gazeta Wyborcza, 

Tygodnik Płocki oraz Katolickie Radio Diecezji Płockiej. 

 

 
 

5.  Warsztaty Tropicieli Odpadów – edycja wiosenna 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 21 761,58zł 

Źródła finansowania:  

 koszty poniesione przez Urząd Miasta Płocka:  

- wynagrodzenie dla Przewodnika – 12 980,94zł 

- wynagrodzenie za wydruk certyfikatów – 479,70zł 

 koszty poniesione przez Związek Gmin Regionu Płockiego:  

- transport uczestników – 7384,59zł 

- Organizacja ognisk w Zielonej Szkole w Sendeniu – 184,50zł 

- Organizacja ognisk w Nadleśnictwie w Łącku – 731,85zł 

Termin realizacji zadania: 

Warsztaty  zrealizowano w okresie maj - czerwiec 2014 r. na mocy  Porozumienia nr 

1/WKŚ-I/P/60/2014 z dnia 26 marca 2014r., zawartego między ZGRP i Gminą Miasto 

Płock. Wartość Porozumienia 17 900,00 zł. 

Organizatorzy: 
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Prezydent Miasta Płocka, ZGRP, EKO –MAZ Sp. z o.o., Nadleśnictwo Łąck, 

Nadleśnictwo Płock , Dyrekcja Zielonej Szkoły w Sendeniu, Zakład Utylizacji 

Odpadów Komunalnych 

Beneficjenci: 

Beneficjentami programu aktywnej edukacji ekologicznej są dzieci i młodzież  

z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta Płocka. 

Wykonawcy: 

W ramach postępowań przeprowadzonych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2014 poz. 423, 768, 811, 915, 

1146, 1232) wyłoniono Wykonawców na następujące zadania: 

1. transport uczestników Warsztatów Tropicieli Odpadów – wybrano Płockie 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Płock; wynagrodzenie - 4,00 zł brutto 

za każdy efektywnie przejechany km; 

2.  prowadzenie zajęć warsztatowych – wybrano Panią Agnieszkę Grabowską; 

wynagrodzenie 350,00 zł brutto za każde przeprowadzone zajęcia; 

3. wydruk certyfikatów dla uczestników Warsztatów – wybrano firmę Mediakolor 

Osieccy Sp.j. Płock 

W okresie od maja do czerwca 2014 r. przeprowadzono  31  jednodniowych zajęć 

edukacyjnych. 

Warsztaty były prowadzone na dwóch trasach: 

Trasa A – „do rezerwatu Sikórz” (Szkoła – Płock, gniazdo recyklingowe przy  

ul. Gierzyńskiego 17 oraz pawilon do gromadzenia i segregacji odpadów użytkowych 

przy  ul. Lachmana; Sikórz – ścieżka przyrodnicza w rezerwacie krajobrazowym 

„Sikórz” - Szkoła); 

Trasa B - „do rezerwatu Dąbrowa Łącka” (Szkoła – Płock, gniazdo recyklingowe przy  

ul. Gierzyńskiego 17 oraz pawilon 

do gromadzenia i segregacji 

odpadów użytkowych przy   ul. 

Lachmana; Łąck – ścieżka w 

rezerwacie przyrody „Dąbrowa 

Łącka”, Nadleśnictwo Łąck lub 

Zielona Szkoła w Sendeniu – 

Szkoła). 

W zajęciach zorganizowanych na 

terenie: 

- rezerwatu krajobrazowego w 

Sikorzu wzięło udział 10 grup 

dzieci,   
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- rezerwatu Dąbrowa Łącka wzięło udział 21 grup dzieci, 

- Zielonej Szkoły w Sendeniu uczestniczyły 3 grupy dzieci. 

Łącznie w zajęciach wzięło udział 752 dzieci. 

 

6. Warsztaty Tropicieli Odpadów – edycja jesienna 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 15 659,65zł 

Źródła finansowania:  

Koszty poniesione przez Urząd Miasta Płocka:  

- wynagrodzenie dla Przewodnika – 8 793,54zł 

- transport uczestników – 6 103,51 zł 

- Organizacja ognisk w Nadleśnictwie w Łącku – 516,60 zł 

- Organizacja ognisk w Nadleśnictwie w Zielonej Szkole w Sendeniu  – 246,00 zł 

 

Termin realizacji zadania: 

Warsztaty realizowane były w okresie od październik – listopad 2014 r. na mocy  

Porozumienia nr 11/WKŚ-I/P/163/2014 z dnia 19 września 2014 r., zawartego między 

ZGRP i Gminą Miasto Płock. Wartość Porozumienia 23 700,00 zł. 

Organizatorzy: 

Prezydent Miasta Płocka, ZGRP, EKO–MAZ Sp. z o.o., Nadleśnictwo Łąck, 

Nadleśnictwo Płock , Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych, Dyrekcja Zielonej 

Szkoły w Sendeniu 

Beneficjenci: 

Beneficjentami programu aktywnej edukacji ekologicznej są dzieci i młodzież  

z przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów z terenu Miasta Płocka. 

Wykonawcy: 

W ramach postępowań przeprowadzonych na podstawie art. 4 pkt. 8 Ustawy Prawo 

zamówień publicznych z dnia 29.01.2004 (Dz. U. z 2014 poz. 423, 768, 811, 915, 

1146, 1232) wyłoniono Wykonawców na następujące zadania: 

1. transport uczestników Warsztatów Tropicieli Odpadów – wybrano Płockie 

Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej Płock; wynagrodzenie - 4,99 zł brutto 

za każdy efektywnie przejechany km 

2.  prowadzenie zajęć warsztatowych – wybrano Panią Agnieszkę Grabowską; 

wynagrodzenie 350,00 zł brutto za każde przeprowadzone zajęcia. 

W zajęciach zorganizowanych: 

- na terenie rezerwatu krajobrazowego w Sikorzu wzięły udział 4 grupy dzieci,   

- na terenie rezerwatu Dąbrowa Łącka wzięło udział 17 grup dzieci, 

- na terenie Zielonej Szkoły w Sendeniu  wzięły udział 3 grupy dzieci. 
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W okresie od października do listopada 2014r. Związek Gmin Regionu Płockiego 

przeprowadził 23 jednodniowe zajęcia edukacyjne pn. Warsztaty Tropicieli Odpadów, 

na dwóch Trasach analogicznie, jak w edycji wiosennej. 

Łącznie w zajęciach wzięło udział 560 dzieci. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Konkurs “Segreguj odpady-X edycja”  

Organizatorzy: Prezydent Miasta Płocka, ZGRP, ZUOK, SITA PGK Sp. z o.o.,  

REMONDIS  Sp. z o.o.  

Uczestnicy konkursu: 

Konkurs realizowany jest w jednostkach oświatowych zlokalizowanych na terenie 

administracyjnym Miasta Płocka w roku szkolnym 2013/2014. Do konkursu zgłosiły 

się łącznie 43placówki oświatowe, w tym:  

- przedszkola: 18 
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- szkoły podstawowe: 11 

- gimnazjum: 4 

- szkoły ponadgimnazjalne oraz zespoły szkół:  10 

Łączna liczba uczniów biorących udział w konkursie to 13 324.  

Przedmiotem zbiórki były: 

1. Plastiki, tj. butelki typu PET, 

2. Makulatura, tj. gazety, książki, zeszyty, kartony, papier. 

 

Warunkiem przystąpienia do konkursu było złożenie Deklaracji udziału w X edycji 

konkursu „Segreguj odpady” do Biura ZGRP (listem, faksem, e-mailem). Nie było 

terminu końcowego do składania Deklaracji, więc spływały do Biura ZGRP na 

bieżąco. Po otrzymaniu Deklaracji, informację o przystąpieniu nowej placówki do 

konkursu przekazano do firmy odbierającej odpady w danym sektorze i do 

wiadomości pracownikom Urzędu Miasta Płocka. 

Jeśli nowo zgłoszona placówka była obsługiwana przez firmę Remondis Sp. z o.o., 

również informowano o tym firmę SITA , która dysponuje pojemnikami. 

Regulamin konkursu wraz z załącznikami znajduje się na stronie www.zgrp.pl.  

1. Dnia 14 maja 2014 roku konkurs został zakończony.  

2. Dnia 15 maja 2014 firmy przekazały dane ilościowe każdej placówki oświatowej 

biorącej udział w konkursie.  

3. Dnia 16 maja 2014 roku dokonano rozstrzygnięcia konkursu.  

4. Łącznie w X edycji konkursu „Segreguj odpady” zebrano: 

✗ 16 483 ton makulatury 

✗  8 223 ton plastiku 

5. W dniu 11.06.2014 Komisja Konkursowa podjęła decyzje w następujących 

sprawach: wyłonienia zwycięzców w poszczególnych kategoriach, wyłonienia 

trzech najlepszych koordynatorów konkursu oraz zaakceptowała nagrody dla 

poszczególnych laureatów.  

6. W dniu 16.06.2014 roku rozesłano zaproszenia na uroczystość wręczenia nagród 

dla laureatów oraz dyplomów uczestnictwa w X edycji konkursu.  

7. W czerwcu przygotowano oraz wydrukowano dyplomy dla laureatów oraz 

uczestników X edycji konkursu. Ponadto zebrano informacje od laureatów, 

dotyczących oczekiwanych nagród rzeczowych. (Załącznik Nr 4) 

8.  W dniu 25.06.2014 r. w auli Urzędu Miasta Płocka odbyło się uroczyste 

podsumowanie X edycji konkursu, któremu towarzyszyło wręczenie nagród 

laureatom konkursu oraz dyplomów uczestnictwa. 

 

Wyniki konkursu w poszczególnych kategoriach: 

http://www.zgrp.pl/
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  Plastik 

I 

miejsce 

ZS Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. 

Kossobudzkiego 12 

II 

miejsce Miejskie Przedszkole Nr 2, ul. Ciechomicka 68 

III 

miejsce Miejskie Przedszkole Nr 25, ul. K.Wielkiego 6a 

    Makulatura 

I 

miejsce 

ZS Ogólnokształcących Specjalnych nr 7, ul. 

Kossobudzkiego 12 

II 

miejsce Miejskie Przedszkole Nr 14, ul. Miodowa 8/1 

III 

miejsce Miejskie Przedszkole Nr 19, ul. Słowackiego 27 

 

Dla zwycięzców przewidziano następujące nagrody: 

Koordynatorzy – nagroda o wartości 300,00zł – aparaty cyfrowe  

Makulatura+ Plastik 

I miejsce – nagroda o łącznej wartości 4000,00zł – rzutnik+laptop 

Makulatura 

II miejsce – nagroda o wartości 1600,00zł – sprzęt nagłośnieniowy 

III miejsce – nagroda o wartości 1280,00zł – dwie wieże stereo 

Plastik 

II miejsce – nagroda o wartości 1600,00zł – dwie wieże stereo 

III miejsce – nagroda o wartości 1280,00zł – sprzęt nagłośnieniowy 
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FFFIII NNNAAA NNNSSS EEE   III    KKKSSS IIIĘĘĘ GGGOOOWWW OOOŚŚŚĆĆĆ    

W ramach czynności prowadzonych w zakresie finansów i księgowości Związku 

Gmin Regionu Płockiego zrealizowano: 

1. Przyjęto do realizacji 1199 dokumenty finansowe (faktury) dotyczące działań 

własnych oraz projektów realizowanych przez Związku Gmin Regionu 

Płockiego; 

2. Wystawiono 359 not księgowych dotyczących sfinansowania działań własnych 

(składka członkowska) oraz projektów realizowanych przez Związku Gmin 

Regionu Płockiego; 

3. Zrealizowano polecenia zapłaty (przelewy/zlecenia) na podstawie dokumentów 

sprawdzonych pod względem formalno – rachunkowym oraz merytorycznym 

wg zestawienia: 

Typ zlecenia 
Liczba 

obciążeń 
Suma obciążeń 

Przelew ZUS 45 431 352,76 PLN 

Przelew US 15 74 681,00 PLN 

Przelew PFRON 7 15 213,00 PLN 

TransPay (wypłaty gotówkowe) 15 15 800,00PLN 

Przelew krajowy (konto podstawowe) 1 160 2 838 407,37 PLN 

Przelew krajowy (konto GO) 52 10 511 797,83 PLN 

Przelew krajowy (konto DEPOZYTOWE) 11 31 942,09 PLN 

Przelew krajowy (konto OF-Dotacja) 10 64 526,63PLN 

Przelew krajowy (konto OF-Wł) 11 7 882,41PLN 

Przelew krajowy (konto ZFŚS) 26 14 984,00 PLN 

Razem 1 352 14 006 587,09 PLN 
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4. Prowadzono dokumentację księgową zgodnie z "Instrukcją sporządzania, 

obiegu i kontroli dowodów księgowych"; 

5. Prowadzono dokumentację księgową kasową zgodnie z "Instrukcją kasową 

Związku Gmin Regionu Płockiego"; 

6. Monitorowano wpłaty i wypłaty płatności na/z kont bankowych oraz 

dokonywano okresowych analiz; 

7. Dokonano księgowań zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa 

w tym zakresie oraz „Zasadami (polityką) rachunkowości wraz z zakładowym 

planem kont”. 
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AAADDDMMM IIINNN IIISSSTTT RRR AAA CCCJJJAAA    III    OOORRR GGGAAA NNN III ZZZAAA CCCJJJAAA    

1. Obsługa administracyjno - organizacyjna 

W ramach czynności prowadzonych w zakresie administracji i organizacji 

zrealizowano: 

1. odbyło się 26 posiedzeń Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego, w czasie 

których podjęto 58 uchwał, 

2. odbyło się 5 posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego, w czasie 

których podjęto 22 Uchwały,  

3. wydano 36 Upoważnień  Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego,  

4. wydano 18 Zarządzeń Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu,  

5. wydano 11 Zarządzeń Dyrektora Biura dotyczących spraw organizacyjnych Biura 

Związku, 

6. wydano 6 Upoważnień Dyrektora Biura dotyczących organizacji pracy Biura 

Związku, 

7. wydano 4 Ustalenia Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego,  

8. podpisano 105 umów z wykonawcami dotyczących bieżącej i programowej 

działalności Związku Gmin Regionu Płockiego, 

9. podpisano 31 aneksów do umów, 

10. przygotowano i przeprowadzono 13 naborów na wolne stanowiska urzędnicze 

w Związku Gmin Regionu Płockiego: 

-  nabór nr 1/2014 z dnia 05.02.2014 roku na wolne stanowisko specjalisty –

Koordynatora Zespołu wymiaru i księgowości opłaty – liczba zgłoszeń 

kandydatów: 6, liczba osób zatrudnionych:  1; 

- nabór nr 2/2014 z dnia 05.02.2014 roku  na wolne stanowisko młodszego 

referenta ds. wymiaru i księgowości opłaty – liczba zgłoszeń kandydatów: 23, 

liczba osób zatrudnionych:  1; 

- nabór nr 3/2014 z dnia 05.02.2014 roku  na wolne stanowisko Specjalisty - 

koordynatora Zespołu windykacji – liczba zgłoszeń kandydatów: 8, liczba osób 

zatrudnionych: 1 

- nabór nr 4/2014 z dnia 05.02.2014 roku  na wolne stanowisko młodszego 

referenta ds. windykacji odpadami - liczba zgłoszeń kandydatów: 22, liczba osób 

zatrudnionych:  1; 

- nabór nr 5/2014 z dnia 05.02.2014 roku  na wolne stanowisko młodszego 

referenta ds. egzekucji - liczba zgłoszeń kandydatów: 21, liczba osób 

zatrudnionych:  2; 
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- nabór nr 6/2014 z dnia 05.02.2014 roku  na wolne stanowisko młodszego 

referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami - liczba zgłoszeń 

kandydatów: 38, liczba osób zatrudnionych:  6, 

- nabór nr 7/2014 z dnia 05.02.2014 roku  na wolne stanowisko referenta ds. 

administracyjno – kancelaryjnych - liczba zgłoszeń kandydatów 21, liczba osób 

zatrudnionych:  1; 

- nabór nr 8/2014 z dnia 12.03.2014 roku  na wolne stanowisko Koordynatora 

projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” – nabór unieważniono 

- nabór nr 9/2014 z dnia 30.04.2014 roku  na wolne stanowisko Koordynatora 

projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu”- liczba zgłoszeń 

kandydatów 4, liczba osób zatrudnionych:  1; 

- nabór nr 10/2014 z dnia 30.04.2014  roku  na wolne stanowisko młodszego 

referenta ds. obsługi systemu gospodarki odpadami - liczba zgłoszeń kandydatów 

25, liczba osób zatrudnionych:  2; 

- nabór nr 11/2014 z dnia 30.04.2014  roku  na wolne stanowisko młodszego 

referenta ds. projektów i programów - liczba zgłoszeń kandydatów 11, liczba 

osób zatrudnionych:  1; 

- nabór nr 12/2014 z dnia 12.12.2014  roku  na wolne stanowisko specjalisty ds. 

administracyjno – organizacyjnych  - liczba zgłoszeń kandydatów 2, liczba osób 

zatrudnionych:  1; 

- nabór nr 13/2014 z dnia 12.12.2014  roku  na wolne stanowisko młodszego 

referenta ds. obsługi finansowo - księgowej - liczba zgłoszeń kandydatów 4, 

liczba osób zatrudnionych:  1; 

11. zarejestrowano 10 276 szt.  pism przychodzących, 

12. zarejestrowano 9 705 szt. pism wychodzących, w tym: 

- z Działu Gospodarki Odpadami – 2 439 szt. 

- z Działu Programów i Projektów – 302 szt. 

- z Działu Finansowo- Księgowego – 6 860 szt.  

- z Działu Administracyjno – Organizacyjnego – 104 szt. 

13. wydano 894 poleceń wyjazdów służbowych, 

14. 8 grudnia 2014 roku przyjęto uchwałą Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego 

zaktualizowany Regulamin Organizacyjny Biura, 

15. 8 grudnia 2014 roku przyjęto uchwałą Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego 

zaktualizowany Regulamin Wynagradzania Pracowników  Biura, 
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16. 8 grudnia 2014 roku przyjęto Zarządzeniem Przewodniczącego Zarządu Związku 

Gmin Regionu Płockiego Regulamin Zakładowego Funduszu Świadczeń 

Socjalnych Biura, 

17. 8 grudnia 2014 roku przyjęto Zarządzeniem Przewodniczącego Zarządu Związku 

Gmin Regionu Płockiego Regulamin Pracy Komisji Socjalnej,  

18. wzięto udział w 30 szkoleniach/ seminariach / wideokonferencjach w zakresie: 

Kodeks postępowania administracyjnego Golden Training s.c.  

Zmiany ustawy prawo zamówień publicznych 2014 do 14 tys. 

Euro i powyżej 14 tyś. Euro na przykładach. Nowe 

sprawozdanie z zamówień publicznych – omówienie. 

Ośrodek Szkoleniowy Edytor 

Jak przygotować roczne sprawozdanie z odbioru odpadów do 

urzędu (wideokonferencja) 

Private Corporate Consulting Sp. 

z.o.o. 

Kampanie konsultacyjno – edukacyjne w gospodarce odpadami Stowarzyszenie Ekopsychologia 

Opłata śmieciowa – czynności sprawdzające, określenie, pobór, 

windykacja oraz kontrola podatkowa opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi 

Regionalny Instytut Szkoleń 

Samorządowych 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2014 z 

uwzględnieniem nowych i zmienionych przepisów 
Ośrodek Szkoleniowy Edytor  

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – zasady 

prowadzenia postępowania podatkowego oraz czynności 

sprawdzających podstawy ustalenia opłaty 

Ośrodek Szkoleniowy 

Wydawnictwa Taxpress 

Kurs kancelaryjno - archiwalny 

 

Stowarzyszenie Przyjaciół 

Archiwum Państwowego w Płocku 

Nowelizacja postępowania egzekucyjnego w administracji Presscom Sp. z.o.o. 

Jak krok po kroku przeprowadzić skuteczną kontrolę firmy 

odbierającej odpady komunalne 

Private Corporate Consulting Sp. 

z.o.o. 

Zakładowa działalność socjalna 
Konsfin Szkolenia Konferencje 

Seminaria 

Księgowość i egzekucja opłaty śmieciowej 
Biuro Edukacji Podatków 

Lokalnych 

Postępowanie egzekucyjne w administracji z uwzględnieniem 

zmian do ustawy wprowadzonych ustawą o wzajemnej pomocy 

przy dochodzeniu podatków, należności celnych i innych 

należności pieniężnych 

AP Edukacja Centrum Szkoleniowe 
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Szkolenie dla Skarbników powiatów, gmin oraz związków gmin Zespół Zamiejscowy w Płocku 

Jak przeprowadzić postepowania egzekucyjne opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi (KRUS, ZUS,ARMIR)  

na przykładzie gminy Baranów oraz jak przeprowadzić 

postępowania w sprawie weryfikacji danych zawartych w 

deklaracjach 

Private Corporate Consulting Sp. 

z.o.o. 

Wideokonferencja Ważne dla samorządów duże zmiany w 

ustawie śmieciowej 

Private Corporate Consulting Sp. 

z.o.o. 

Ustawa o odpadach – ostatni termin na dostosowanie decyzji 

administracyjnych w zakresie  zbierania i przetwarzania 

odpadów 

Europejskie Centrum Doskonalenia 

Kadr 

Opłata śmieciowa w praktyce Ekorum  

Plany zrównoważonej mobilności miejskiej – korzyści dla 

samorządów 

Międzynarodowe Centrum 

Rozwoju Lokalnego Cifal Płock 

Sp. z.o.o. 

Opłata śmieciowa – czynności sprawdzające, określanie, pobór, 

windykacja oraz kontrola podatkowa opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  

Szkolenie wewnętrzne 

Odpowiedzialna gmina  - czyste środowisko. Dobre praktyki w 

zakresie zrównoważonego gospodarowania odpadami   

Międzynarodowe Centrum 

Rozwoju Lokalnego Cifal Płock 

Sp. z.o.o. 

Proton – elektroniczny obieg dokumentów Sputnik software 

System DOC.PL – system obsługi gospodarki odpadami RAD Sp. z.o.o. 

Przygotowanie i przeprowadzenie przetargu na odbiór odpadów 

komunalnych. Wpływ zmian w przepisach wprowadzonych w 

2014 roku. 

Szkoła Administracji 

Samorządowej 

Zarządzanie zespołem w Administracji publicznej – warsztaty 

praktyczne. 

Centrum Szkoleniowe Kadra 

Kierownicza w Administracji 

Nowa ewidencja odpadów od 1 stycznia 2014 roku – o 

odpadach wraz z nowymi rozporządzeniami oraz nowelizacją 

dyrektywy w sprawie odpadów. 

Europejskie Centrum Doskonalenia 

Kadr 

Szkolenie w zakresie archiwistyki, porządkowania, 

ewidencjonowania, przekazywania i ochrona dokumentacji 
Szkolenie wewnętrzne 

Ustawa Prawo Zamówień Publicznych Ośrodek Szkoleniowy Edytor 



 

Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2014 rok 

 

 
Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, Budynek S 
tel./fax 24 366 03 00  |  www.zgrp.pl  |  zgrp@zgrp.pl     

64 |  S t r o n a  
 
 

Nowelizacja Egzekucji Administracyjnej Szkolenie wewnętrzne 

Nowelizacja ustawy śmieciowej – przełożenie na praktykę Szkolenie wewnętrzne 

19. dokonano wszelkich rozliczeń finansowych, księgowych i formalno-prawnych 

niezbędnych do funkcjonowania Związku, 

20. przekazano obowiązujące sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz 

Głównego Urzędu Statystycznego, 

21. dokonywano bieżących aktualizacji na stronie internetowej www.zgrp.pl 

dotyczących podstawowej działalności Związku Gmin Regionu Płockiego tj.: 

- informacje na temat dotacji na informacje na temat realizowanych przez 

Związek Gmin Regionu Płockiego projektach, programach, kwotach 

otrzymanych dofinansowań oraz akcjach prowadzonych przez Związek 

w 2014 roku 

- informacje o naborze na wolne stanowiska; 

- informacje dotyczące zamówień publicznych itp. 

22. zamieszczano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku Gmin Regionu 

Płockiego aktualne informacje dotyczące działalności Związku Gmin Regionu 

Płockiego oraz wprowadzano aktualizacje, w tym: 

- zamieszczano informacje o podjętych uchwałach, 

- zamieszczano informacje o przeprowadzanych przetargach, 

- zamieszczano informacje o prowadzonych naborach na wolne stanowiska. 

23. wystąpiono do Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Departamentu 

Administracji Publicznej, Urzędu Skarbowego w Płocku, Zakładu Ubezpieczeń 

Społecznych w Płocku oraz do Marszałka Województwa Mazowieckiego 

o wydanie niezbędnych dla Związku Gmin Regionu Płockiego zaświadczeń, 

24. przygotowano i przeprowadzono 4 postępowania o wartości nieprzekraczającej 

kwoty 14 tyś. Euro  

25. przygotowano i przeprowadzono 40 postępowań o wartości nieprzekraczającej 

kwoty 30 tyś. Euro  
 

2. Polityka Bezpieczeństwa 

1. wystawiono 19 upoważnień do przetwarzania danych osobowych w Biurze 

Związku Gmin Regionu Płockiego. 

2. wystawiono 22  modyfikacji upoważnień do przetwarzania danych osobowych 

w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego. 
 

3. ISO 9001:2009 

W ramach czynności prowadzonych w zakresie systemu zarządzania jakością wg. 

normy PN- EN ISO 9001:2009, przeprowadzono: 
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AUDITY WEWNĘTRZNE: 

Harmonogram auditów wewnętrznych w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego 

na rok 2014: 

Lp. 
Termin auditu 
wewnętrznego 

Nazwa działu Zakres auditu Nazwiska auditorów 

2. 16.06.2014 r. 
Dział administracyjno- 

organizacyjny 
Organizacja biura 

Iwona Osowska - 
Hejcelman 

3. 13.10.2014 r. 
Dział Finansowo – Księgowy 

Zespół ds. windykacji 
Realizacja zadań w 
dziale windykacji 

Iwona Osowska - 
Hejcelman 

4. 28.11.2014 
Dział Finansowo – Księgowy 

Zespół ds. egzekucji 
Realizacja zadań w 

dziale egzekucji 
Iwona Osowska - 

Hejcelman 

W związku ze zmianą zakresu certyfikacji zaktualizowano: 

- Cele Systemu Zarządzania Jakością ZGRP w odniesieniu do procesów,  

- procedurę P-1/In-6 Dokumentowanie sposobu postępowania przy realizacji 

wydatków o  wartości szacunkowej nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości 30 tyś. Euro, 

- procedurę P-1/Pr-4 Nadzór nad dokumentacją, 

- procedurę P-1/Pr-5 Nadzór nad zapisami. 
 

AUDIT ZEWNĘTRZNY 

Audit nadzorczy odbył się 17.11.2014 roku, a jego celem było sprawdzenie działań 

korygujących dla niezgodności z poprzedniego auditu, przeprowadzenie przeglądu 

zmian, które wystąpiły w udokumentowanym systemie zarządzania, zweryfikowanie 

stopnia skuteczności systemu zarządzania jakością oraz zgodności z wewnętrznymi 

wymaganiami systemu oraz normą ISO 9001:2008 

W wyniku auditu nadzorczego potwierdzono obiektywnie spełnienie wymogów 

normy. Udokumentowany system zarządzania został zweryfikowany. Wszystkie 

potencjalne niezgodności stwierdzone podczas  II etapu auditu zostały skorygowane. 

Same procesy są wykonywane zgodnie z wymaganiami normy ISO 9001. Podczas 

auditu stwierdzono jedną niezgodność, która posiadała status „ niezgodności małej”. 

Szczególnie pozytywne wrażenie wywarło zaangażowanie Pełnomocnika ds. Jakości 

w systemie zarządzania jakością oraz rozwój w obszarze zakupu nowego sprzętu 

informatycznego i oprogramowani.  
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W związku z powyższym podtrzymano pozytywną opinię w zakresie spełniania przez 

Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego wymagań normy PN-EN ISO 9001:2008.  

W 2015 roku planowane jest przeprowadzenie II audytu nadzoru systemu zarządzania 

jakością w Biurze Związku Gmin Regionu Płockiego. 
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NNNAAA GGGRRR OOODDDYYY    III    WWWYYY RRR ÓÓÓŻŻŻNNN IIIEEE NNNIII AAA      

1. PRO MASOVIA 

W dniu 24 października 2014 roku za wybitne zasługi oraz 

całokształt działalności na rzecz województwa mazowieckiego 

nadano Związkowi Gmin Regionu Płockiego przez Marszałka 

Województwa Mazowieckiego Pana Adama Struzika Medal 

Pamiątkowy  „PRO MASOVIA”  
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2. EKOPOZYTYW MAZOWSZA 

W dniu 23 października 2014 roku Pan Artur Dąbrowski Prezes Zarządu 

Wojewódzkiej Fundacji Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

przyznał  Związkowi Gmin Regionu Płockiego Dyplom za wyróżnienie w konkursie 

„EKOpozytyw MAZOWSZA” dla Beneficjentów współpracujących 

z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

w 2013 roku w kategorii OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI. 



 

Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2014 rok 

 

 
Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, Budynek S 
tel./fax 24 366 03 00  |  www.zgrp.pl  |  zgrp@zgrp.pl     

70 |  S t r o n a  
 
 

 

 

 



 

Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2014 rok 

 

 
Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, Budynek S 
tel./fax 24 366 03 00  |  www.zgrp.pl  |  zgrp@zgrp.pl     

71 |  S t r o n a  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2014 rok 

 

 
Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, Budynek S 
tel./fax 24 366 03 00  |  www.zgrp.pl  |  zgrp@zgrp.pl     

72 |  S t r o n a  
 
 

KKKOOOMMM IIISSSJJJ AAA   PPP RRR ZZZEEETTTAAA RRR GGGOOOWWWAAA    

Przygotowanie i przeprowadzenie postępowań w trybie przetargu nieograniczonego 

o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych na: 

1. Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki 

odpadami w Związku Gmin Regionu Płockiego, z nielimitowaną liczbą licencji 

dostępowych dla pracowników i współpracowników Związku Gmin Regionu 

Płockiego, świadczenie usług dodatkowych obejmujących szkolenia personelu 

Zamawiającego, asysta powdrożeniowa oraz wsparcie konsultanckie 

i gwarancyjne – unieważnione w trybie art. 93 ust.1 pkt 6 Ustawy Pzp. 

2. Dostawa i wdrożenie oprogramowania do zarządzania systemem gospodarki 

odpadami w Związku Gmin Regionu Płockiego, z nielimitowaną liczbą licencji 

dostępowych dla pracowników i współpracowników Związku Gmin Regionu 

Płockiego, świadczenie usług dodatkowych obejmujących szkolenia personelu 

Zamawiającego, asysta powdrożeniowa oraz wsparcie konsultanckie 

i gwarancyjne. 

3. Usługa przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu 

ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie 

energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie 

Leśnym” za lata sprawozdawcze 2013 - 2017 oraz doradztwa merytorycznego 

w zakresie utrzymania efektu ekologicznego w okresie trwałości przedsięwzięcia - 

unieważnione w trybie art. 93 ust.1 pkt 6 Ustawy Pzp. 

4. Usługa przygotowania dokumentów wymaganych przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do potwierdzenia efektu 

ekologicznego przedsięwzięcia pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie 

energią w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie 

Leśnym” za lata sprawozdawcze 2013 - 2017 oraz doradztwa merytorycznego 

w zakresie utrzymania efektu ekologicznego w okresie trwałości przedsięwzięcia - 

unieważnione w trybie art. 93 ust.1 pkt 7 Ustawy Pzp. 

5. Utrzymanie bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku Gmin 

Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, transportu z 

miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, opieki 
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weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów kastracji 

i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową. 

6. Usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca 

unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt 

stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań 

indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie 

miasta Płocka. 

7. Wykonanie diagnozy i badań społecznych na potrzeby wyznaczenia Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej oraz opracowanie programów sektorowych 

w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” 

realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2007-2013 - unieważnia postępowanie w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych.  

8. Wykonanie diagnozy i badań społecznych na potrzeby wyznaczenia Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej oraz opracowanie programów sektorowych 

w ramach projektu pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” 

realizowanego przez Związek Gmin Regionu Płockiego i współfinansowanego 

przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 

2007-2013. 

9. Usługa w zakresie odbioru, załadunku i transportu do miejsca unieszkodliwiania 

oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę 

balkonów zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz 

inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie miasta Płocka. 

10. Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca 

unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt 

stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań 

indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie 

Miasta Płocka, Gminy Nowy Duninów, Gminy Brudzeń Duży Gminy Słupno, 

Gminy Stara Biała, Gminy Łąck, Gminy Staroźreby Gminy Bulkowo, Gminy 

i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Gąbin, Miasta i Gminy Drobin. 

11. Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin Związku Gmin Regionu 

Płockiego - unieważnienie postępowania w trybie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Prawo zamówień publicznych. 
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PPPRRR OOOJJJ EEE KKKTTT YYY   III    PPPRRR OOOGGGRRR AAAMMM YYY    

1. Projekt pn. „Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Płockiej kluczem do zintegrowanego rozwoju subregionu” w ramach 

Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2007-2013. 

 

 

Całkowity koszt realizacji projektu - 2.940.800,00 PLN, w tym: 

 dofinansowanie na poziomie 90% - 2.646.720,00 PLN  

 wkład własny finansowy na poziomie 10% - 294.080,00 PLN 

Okres realizacji projektu: I kwartał 2014 r.-II kwartał 2015 r. 

Partnerzy w projekcie – Gminy - członkowie ZGRP oraz Powiat Płocki 

Lider projektu - Związek Gmin Regionu Płockiego 

Umowa o dofinansowanie nr DPT/BDG-II/POPT/115/14 podpisana dnia 

18.08.2014. 

 

Cele projektu: 

Główny cel projektu to integracja działań publicznych i utrwalenie potencjału 

rozwojowego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej (OFAP) poprzez 

promowanie zintegrowanego podejścia do problemów obszaru. Projekt umożliwi 

identyfikację granic OFAP, wyznaczenie wspólnych celów rozwojowych dla OFAP 

w różnych sektorach, a poprzez to wzmocni istniejącą od lat współpracę JST na 

obszarze ZGRP. Projekt będzie także służyć promowaniu terytorialno - 

funkcjonalnego podejścia do polityki regionalnej. Dzięki przeprowadzonym badaniom 

i analizom sformułowane zostaną kierunki rozwoju OFAP do 2025 r. w postaci 

programów sektorowych, w tym m.in.: Strategii efektywności energetycznej, Strategii 
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zrównoważonego transportu, Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej, 

Strategii rewitalizacji obszarów miejskich. Ich realizacja z kolei przyczyni się do 

wzmocnienia funkcji aglomeracyjnych i regionalnych Płocka oraz rozbudowy 

powiązań pomiędzy miastem i jego otoczeniem.  

Spośród inwestycji zidentyfikowanych w opracowanych w ramach projektu 

programach sektorowych, wyłonione zostaną te, które dadzą największe efekty 

mnożnikowe dla całego OFAP i dla nich zostanie w ramach projektu przygotowana 

dokumentacja techniczna.  

 

Cele szczegółowe: 

Celem szczegółowym projektu jest przeciwdziałanie społecznym problemom 

rozwojowym OFAP. Działania w okresie realizacji projektu mają w efekcie 

zapobiegać depopulacji tego obszaru, wspierać jakość kapitału ludzkiego i sprzyjać 

rozwojowi jego funkcji gospodarczych, kompleksowo chroniąc przy tym środowisko 

naturalne.  

Dzięki realizacji projektu, zrealizowanych zostanie na poziomie regionalnym sześć  

podstawowych celów polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (zgodnie 

z KPZK):  

1) Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich;  

2) Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju;  

3) Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych;  

4) Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie wysokiej;  

5) jakości środowiska przyrodniczego;  

6) Zwiększenie odporności struktury przestrzennej na zagrożenia naturalne.  

7) Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego.  

 

Efektami realizacji projektu (produktami projektu) będą: 

a. Diagnoza i badania społeczne na potrzeby wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego 

Aglomeracji Płockiej 
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b. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych 

c. Strategia efektywności energetycznej 

d. Strategia zrównoważonego transportu 

e. Koncepcja spójnej gospodarki wodno-ściekowej 

f. Strategia rewitalizacji obszarów miejskich 

g. Dokumentacja techniczna dla najważniejszych inwestycji zidentyfikowanych 

w strategiach 

 

Wykonywane czynności: 

a. 10.12.2013 MRR poinformował ZGRP o przyznaniu wnioskowanego 

dofinansowania. Następnie rozpoczęły się prace nad przygotowanie umowy 

partnerskiej z gminami. 

b. Po dokonaniu uzgodnień z Zarządem ZGRP w dniu 02.01.2014 wystosowano 

wniosek do Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju o zamianę Strategii ZIT na 
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Strategię rozwoju gospodarczego Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. 

Na moment składania wniosku Obszar Funkcjonalny Aglomeracji Płockiej mógł 

aplikować o korzystanie z tego instrumentu finansowego, jednakże w późniejszym 

okresie Urząd Marszałkowski Woj. Mazowieckiego zajął stanowisko w tej sprawie 

w postaci zapisów w projekcie RPO WM 2014-2020. ZIT w woj. mazowieckim ma 

być przeznaczony wyłącznie dla Obszaru Metropolitalnego Warszawy, natomiast 

dla 5 ośrodków regionalnych, w tym Płocka, ma być udostępniony instrument pn. 

Regionalne Instrumenty Terytorialne (RIT), zbliżony w formie i funkcji do ZIT. 

Logicznym posunięciem byłoby wnioskować o zamianę Strategii ZIT na Plan 

Działań RIT, jednakże stan prac nad tym drugim dokumentem był już bardzo 

zaawansowany, co koordynuje Urząd Miasta Płocka. 

h. W okresie styczeń-kwiecień konsultowany był z Partnerami projekt umowy 

partnerskiej. umowa została ostatecznie zawarta w dniu 17.07.2015. 10.09.2015 

został zawarty aneks do umowy partnerskiej, obejmujący zmiany wynikające 

z montażu finansowego projektu. 

i. W I kwartale 2014 r. odbyło się spotkanie z Dyrektorem Departamentu Programów 

Pomocowych MIR, w sprawie możliwości realizacji projektu z wyłączeniem 

Strategii ZIT. Na spotkaniu zostało ustalone, że ZGRP podejmie starania w celu 

włączenia do partnerstwa Powiatu Płockiego. Tego samego dnia Wicestarosta 

Płocki złożył ustną deklarację chęci przystąpienia do projektu. 

j. W dniu dnia 19.09.2014 r. samorządowcy zrzeszeni w Związku Gmin Regionu 

Płockiego wspólnie z przedstawicielami przedsiębiorców, nauki i organizacji 

pozarządowych w trakcie konferencji zainicjowali realizację projektu pn. 

„Współpraca w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do 

zintegrowanego rozwoju subregionu”. Konferencję otworzył Przewodniczący 

Zarządu ZGRP, Prezydent Miasta Płocka Pan Andrzej Nowakowski, wskazując na 

unikalną możliwość współpracy gmin zrzeszonych w ZGRP oraz duże możliwości 

pozyskiwania środków unijnych w ramach projektów partnerskich. Zaproszeni 

Eksperci przedstawili zagadnienia z zakresu tematyki obszarów funkcjonalnych. 
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Zaprezentowana została również „Metodologia wykonania diagnozy i badań 

społecznych na potrzeby wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji 

Płockiej oraz opracowania programów sektorowych”. 

k. W dniu 18.08.2014 zawarta została umowa z Ministerstwem Infrastruktury 

i Rozwoju numer DPT/BDG-II/POPT/115/14 na realizację projektu określonego we 

wniosku o przyznanie dotacji nr 30/MOF/2/2013  pod tytułem „Współpraca 

w ramach Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej kluczem do 

zintegrowanego rozwoju subregionu”. W IV kwartale 2014 r. zawarto aneks do ww. 

umowy uwzględniający zmianę wysokości transz dofinansowania. 

l. W 2014 r. przeprowadzono zamówienia publiczne w ramach przedmiotowego 

projektu na realizację następujących działań: 

 Wykonanie diagnozy i badań społecznych na potrzeby wyznaczenia Obszaru 

Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej oraz opracowania programów 

sektorowych w ramach projektu – przetarg nieograniczony. Pierwsze 

postępowanie zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP, 

w wyniku ponownego przeprowadzenia postępowania zawarto umowę z firmą 

Ecorys Sp. z o.o. na kwotę ok. 479.675,00 zł. 

 Organizacja konferencji w ramach projektu – rozeznanie rynku na podstawie art. 

4 ust. 8 PZP. Zawarto umowę z firmą Centrum Edukacji Grupa ORLEN Sp. 

z o.o. na kwotę 23800,00 zł. 

 Publikacja artykułów sponsorowanych na potrzeby promocji projektu – 

rozeznanie rynku na podstawie art. 4 ust. 8 PZP. Udzielono zlecenia Grupie 

PTWP S.A. na publikację 4 artykułów w ogólnopolskim Portalu 

Samorządowym, na kwotę ok. 4.000,00 zł. 

 Wykonanie materiałów promocyjnych na potrzeby projektu – rozeznanie rynku 

na podstawie art. 4 ust. 8 PZP. Udzielono zlecenia firmie Copy General Sp. z o.o. 

na kwotę 2200,00 zł. 
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 Usługa cateringu na potrzeby realizacji projektu – rozeznanie rynku na podstawie 

art. 4 ust. 8 PZP. Zawarto umowę z firmą PHU GASTR Piotr Lewandowski 

Restauracja Klub Prawnika. 

m. Do końca listopada 2014 r. przeprowadzono diagnozę i badania społeczne na 

potrzeby wyznaczenia Obszaru Funkcjonalnego Aglomeracji Płockiej. Diagnoza 

miała charakter badania ilościowego 

i jakościowego. Wykonana została analiza 

danych zastanych i przeprowadzona 

analiza związków funkcjonalnych 

pomiędzy miastem Płock a otaczającymi 

gminami. Wykorzystane były dane 

statystyczne oraz jakościowe odnoszące 

się w szczególności do kryteriów 

delimitacji OF. Diagnoza i badania objęła 

wszystkich partnerów w Projekcie. Udział 

społeczeństwa: min. 1.000 osób + min. 50 

organizacji pozarządowych + min. 100 

przedsiębiorców. Wywiady pogłębione 

z lokalnymi liderami, przedsiębiorcami, 

przedstawicielami NGO, 

przedstawicielami władz samorządowych 

oraz ekspertami branżowymi z różnych 

dziedzin. Przeprowadzenie badań 

delimitacyjnych stanowi podstawę 

realizacji projektu. Pozwolą one na 

weryfikację wcześniejszych badań 

i działań Związku Gmin Regionu 

Płockiego (m.in. strategia rozwoju z 2013 

r.). Przeprowadzone badania 
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zweryfikowały granice OF. 

n. Równolegle odbywały się prace nad strategiami sektorowymi. Już w grudniu 2015 

r. Biuro ZGRP zatwierdziło pierwsze, projektowe wersje następujących strategii: 

 Strategii zrównoważonego transportu 

 Strategii efektywności energetycznej 

 Koncepcji spójnej gospodarki wodno-ściekowej 

 Strategii rewitalizacji obszarów miejskich. 

Dokumenty te były konsultowane z partnerami oraz Zespołem Konsultacyjnym. 

ZGRP wystąpił również do Związku Miast Polskich o opinie niezależnych 

ekspertów. 

o. Działanie w zakresie promocji i informacji jest realizowane wieloetapowo, 

z wykorzystaniem wielu kanałów informacyjnych od początku trwania projektu:   

 Wszystkie materiały, artykuły, ogłoszenia i korespondencja w ramach projektu, 

były oznaczone w sposób umożliwiający identyfikację źródła finansowania. 

 Jest prowadzona strona internetowa poświęcona realizacji projektu. Strona zawiera 

informacje związane z celami projektu, realizacją, postępem prac, wydarzeniami 

mającymi miejsce w projekcie. Umieszczane są na stronie informacje kontaktowe 

i dokumentacja zdjęciowa z realizacji projektu. W kolejnym okresie 

sprawozdawczym, na stronie internetowej zamieszczone będą projekty, 

a następnie wersje końcowe diagnozy i dokumentów strategicznych. Poprzez 

utworzoną stronę internetową odbywały się również konsultacje społeczne 

dokumentów strategicznych (oprócz innych sposobów konsultacji społecznych). 

Strona www służyła też do kontaktów pomiędzy Partnerami. Linki do tej strony 

znajdują się na stronach internetowych Partnerów. 

 Przygotowanie i wydruk 40 tablic-plakatów informujących o realizacji projektu 

i jego celach. Plakaty i tablice informacyjne rozmieszczone zostały w siedzibach 

wszystkich Partnerów, biorących udział w projekcie, oraz w miejscach 

publicznych, zwyczajowo przyjętych, gdzie istnieje największe 

prawdopodobieństwo, że informacja dotrze do jak najszerszego grona odbiorców. 
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Wydrukowano również 2 roll-upy wykorzystywane na spotkaniach i seminariach 

w trakcie trwania projektu. 

 Artykuły w prasie regionalnej i/lub w regionalnych portalach internetowych: 

w okresie sprawozdawczym opublikowano 1 artykuł. Kolejny zostanie 

opublikowany w styczniu 2015 r.  oraz będzie się odnosił przede wszystkim do 

konsultacji społecznych projektów programów sektorowych. 

 W okresie sprawozdawczym w dniu 19.09.2014 została zorganizowana opisana 

wyżej KONFERENCJA INICJUJĄCA PROJEKT dotycząca charakterystyki 

Partnerstwa, założeń projektu, prezentacji działań i planowanych efektów do 

osiągnięcia.  
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p. Zarządzanie projektem: 

 Zarządzanie projektem przebiegało prawidłowo, zgodnie z założeniami wniosku o 

dofinansowanie. ZGRP zapewnił powierzchnię dla biura Projektu oraz sprzęt 

niezbędny do prowadzenia Projektu. 

 W II kwartale 2015 r. przeprowadzono nabór na stanowisko koordynatora projektu 

i zawarto umowę o pracę z wybranym Kandydatem w czerwcu 2014 r. 

Równolegle dwóm stałym pracownikom ZGRP zmieniono angaże w taki sposób, 

aby mogli pełnić funkcję specjalisty ds. przetargów oraz specjalisty ds. 

księgowości. 

 Zespół Projektowy to organ wykonawczy w projekcie: pracownicy JST oraz 

ZGRP, wsparci doradztwem Zespołu Konsultacyjnego. 
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 Koordynator projektu (1 etat, osoba nowozatrudniona z udokumentowanym 

doświadczeniem w zarządzaniu projektami): kieruje Zespołem Projektowym 

(spotkania Zespołu są organizowane ok. 1 raz/mies.), organizuje działania, 

nadzoruje terminy i jakość prac, uczestniczy w procesie zamówień publicznych, 

zarządza budżetem, organizuje posiedzenia Zespołu Konsultacyjnego, odpowiada 

za monitoring i ewaluację. Koordynuje przygotowanie wniosków o płatność, 

sprawozdań. Prowadzi nadzór nad kwalifikowalnością wydatków. 

 Specjalista ds. księgowości (1/8 etatu): kontroluje wydatkowane środki, 

uczestniczy w przygotowywaniu wniosków o płatność i sprawozdań, prowadzi 

księgowość projektu. 

 Specjalista ds. przetargów (1/4 etatu).: bierze udział w procesie zamówień 

publicznych. 

 Komunikacja w ramach projektu odbywała się w ramach spotkań Zespołu 

Projektowego (ZP), Zespołu Konsultacyjnego (ZK), a także drogą mailową, 

telefoniczną oraz pocztową. Uczestnicy ZP i ZK zostali zrekrutowani spośród 

władz (ZK) i doświadczonych pracowników (ZP) poszczególnych JST, a także 

spośród NGO, jednostek skupiających przedsiębiorców oraz przedstawicieli nauki 

(ZK).  

 Zespół Konsultacyjny jest organem opiniodawczym w zakresie dokumentów 

powstających przy realizacji projektu oraz wyboru do rekomendacji Zarządowi 

ZGRP inwestycji kluczowych dla całego obszaru funkcjonalnego wraz z 

ustaleniem priorytetyzacji tych zadań inwestycyjnych. Decyzje podejmowane są 

poprzez osiągnięcie konsensusu, jeśli nie jest to możliwe to większością głosów, 

przy min. 50% frekwencji. Zarząd ZGRP – organ statutowy ZGRP – jest organem 

decyzyjnym w zakresie zatwierdzania ostatecznej treści dokumentów 

powstających w Działaniu 1 i 2, oraz w zakresie wyboru, spośród inwestycji 

wybranych przez Zespół Konsultacyjny, inwestycji kluczowych dających 

największe efekty mnożnikowe dla całego obszaru funkcjonalnego, dla których 

powstanie dokumentacja techniczna w ramach Działania 3. 
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2. Projekt pn. „Opracowanie planów gospodarki niskoemisyjnej dla gmin 

Związku Gmin Regionu Płockiego” w ramach Działania 9.3 Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013. 

 

 

 

 

NARODOWY FUNDUSZ  

OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 

 

 

 

 

 

 

Całkowita wartość projektu: 278 000,00 zł 

Poziom dofinansowania: 85% 

Partnerami w projekcie są: Gmina Miasto Płock, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina 

Staroźreby, Gmina Bulkowo. 

Lider projektu: Związek Gmin Regionu Płockiego. 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jako Instytucja 

Wdrażająca Priorytetu IX Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku 

i efektywność energetyczna Działanie 9.3 Termomodernizacja obiektów użyteczności 

publicznej, współfinansowane ze środków Funduszu Spójności w ramach Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013, działając na podstawie Umowy 

z Ministrem Gospodarki, ogłosił konkurs projektów w ramach działania 9.3 

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki 

niskoemisyjnej - KONKURS nr 2/POIiŚ/9.3/2013. Termin naboru – 31.12.2014 
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Wniosek wraz z załącznikami został opracowany w ramach Działania 9.3. 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 (konkurs 

nr 2/POiŚ/9.3/2013 i złożony w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w dniu 18.11.2013 r. 

Dokumentację aplikacyjną opracowywano na podstawie szczegółowych ankiet 

uzupełnionych przez partnerów, spotkań konsultacyjnych – w tym spotkań z firmą 

ekspercką Eko Efekt z Warszawy, oraz bieżących ustaleń z partnerami. 

Wniosek został oceniony pozytywnie.  

 W dniu 15 grudnia 2014 r. został podpisany Aneks do Umowy Partnerskiej z dnia 

30.10.2013r. dotyczący zobowiązania Gmin Partnerów do przyjęcia do realizacji 

opracowanych planów gospodarki niskoemisyjnej oraz uwzględnienia wynikających 

z nich inwestycji w Wieloletnich Prognozach Finansowych. Ponadto Lider – ZGRP 

zostaje upoważniony do przeprowadzenia procedury przetargowej dla poszczególnych 

zadań przedsięwzięcia dla Gmin: Gąbin, Bulkowo i Staroźreby. Lider upoważnia 

partnera – Gminę Miasto Płock do ponoszenia wydatków kwalifikowalnych w ramach 

zadań przewidzianych do realizacji w projekcie.  

 

Celem projektu jest stworzenie dokumentacji planistycznej, przygotowanie kadry 

urzędniczej oraz podniesienie świadomości społecznej dla wsparcia działań z zakresu 

redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze 

źródeł odnawialnych i redukcji zużycia energii, poprzez poprawę efektywności 

energetycznej w gminach: Miasto Płock, Gąbin, Staroźreby, Bulkowo. Plany 

gospodarki niskoemisyjnej mają m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów 

określonych w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020 , tj.: a także do 

poprawy jakości powietrza na obszarach, na których odnotowano przekroczenia 

jakości poziomów dopuszczalnych stężeń w powietrzu i realizowane są programy 

(naprawcze) ochrony powietrza (POP) oraz plany działań krótkoterminowych (PDK). 

Działania zawarte w planach muszą być spójne z tworzonymi POP i PDK oraz 

w efekcie doprowadzić do redukcji emisji zanieczyszczeń do powietrza (w tym: 
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pyłów, dwutlenku siarki oraz tlenków azotu). Z uwagi na brak możliwości 

zaplanowania przez gminy konkretnych działań i budżetów na okres 7 lat, samorządy 

mogą przedstawić w planach zakres działań operacyjnych obejmujący najbliższe 3-4 

lata od zatwierdzenia planu. Przedstawione działania muszą być spójne z Wieloletnimi 

Prognozami Finansowymi WPF. 

Efektami realizacji projektu (produktami projektu) w odniesieniu do każdej z gmin 

są: 

 Plan gospodarki niskoemisyjnej 

 Stworzenie bazy danych emisji CO2 

 Szkolenia dla pracowników gmin 

 Opracowanie elementów wykorzystywanych w opracowywanych bądź 

aktualizowanych planach zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz (bądź 

ich założeń) 

 Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

Wykonane czynności: 

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego, Gmina Miasto Płock wyłoniła 

wykonawcę oraz podpisała Umowę z Wykonawcą dnia 18 grudnia 2014 r. Wyłoniony 

Wykonawca to ENERGOEKSPERT Energia i Ekologia Sp. z o.o. 

Po dokonaniu czynności przewidzianych w regulaminie konkursu, umowa 

o dofinansowanie zadania z NFOŚiGW została podpisana 29 grudnia 2014 r.  

W dniu 04 marca 2015 r. Lider projektu przesłał do NFOŚiGW wniosek 

sprawozdawczy z realizacji projektu za okres od 03.12.2014 r. do 28.02.2015r. 

Lider projektu – ZGRP – w wyniku przeprowadzenia przetargu wyłonił Wykonawcę 

zadań w ramach projektu w imieniu Partnerów: Gąbin, Bulkowo i Staroźreby. 

Wyłoniony Wykonawca to Piotr Stańczuk Ecovidi. Umowa z Wykonawcą została 

podpisana w dniu 26 marca 2015r. 
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3. Projekt „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów w Regionie Płockim 

poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków Związku Gmin 

Regionu Płockiego” 

 

 

Całkowita wartość projektu: 3 006 762,19 PLN 

Kwota dofinansowania: 2 532 909,98 PLN 

Wkład własny: 473 852,21 PLN 

Okres realizacji: 2007-04-02 – 2012-11-29 

Beneficjenci: Gmina Bodzanów, Bulkowo, Gąbin, Łąck, Wyszogród 

Wniosek o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach RPO WM 2007-2013 

Priorytet IV Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka Działanie 4.2 

Ochrona powierzchni ziemi 

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na 5 gminnych 

składowiskach odpadów w powiecie płockim.  

Celem głównym projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego w powiecie 

płockim. W wyniku realizacji projektu zrekultywowano powierzchnię 4,45 ha 

składowisk odpadów komunalnych. 

2. W dniu 5 października 2011 r. została podpisana przez Zarząd Związku Gmin 

Regionu Płockiego a Województwem Mazowieckim reprezentowanym przez 

Zarząd Województwa Mazowieckiego umowa o dofinansowanie podczas II 

Forum Rozwoju Mazowsza.  

3. W dniu 26.11.2013 roku rozpoczął się 5-letni okres trwałości projektu.  okres 

trwałości projektu biegnie od dnia zatwierdzenia przez MJWPU wniosku 

o płatność końcową i wypłaty środków, od dnia 26.11.2013 do dnia 26.11.2018r. 

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie  UDA. RPMA.04.02.00-14-001/08-

00 przez okres trwałości projektu do 31.01 każdego roku, aż do 31.01.2018 roku 

należy składać do MJWPU sprawozdanie z okresu trwałości projektu. Zgodnie 
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z zapisami  zawartymi w załączniku  nr 12  do księgi procedur Partnerzy 

sprawozdanie za rok poprzedni składają do Biura ZGRP w 1 egzemplarzu do 

10.01 roku następnego. Ponadto zgodnie z § 13 umowy o dofinansowanie do 

30.06. i 31.12 roku bieżącego, ZGRP –Lider składa do MJWPU informację 

o realizowanych projektach  współfinansowanych z funduszy strukturalnych, 

Funduszu Spójności lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej 

4. W związku z powyższym zapisem, na przełomie maja i czerwca wystąpiono do 

Gmin –Partnerów z prośbą o przesłanie informacji ujętej w pkt 2 powyżej, 

następnie zostało przygotowane zbiorcze zestawienie do MJWPU, zwierające  

podział na Gminy. 

5. W dniu 20.01.2014 zostało przesłane  do MJWPU Sprawozdanie  w zakresie 

monitorowania trwałości projektu oraz  obszarów szczególnego ryzyka.  

6. Ponadto został wykonany dla Gmin-Partnerów załącznik nr 12 do księgi procedur 

pn. Wytyczne do Projektu pn.  „Przywracanie wartości zdegradowanych terenów 

w Regionie Płockim poprzez rekultywację składowisk na terenie gmin członków 

Związku Gmin Regionu Płockiego” w zakresie: przechowywania i przekazywania 

dokumentacji związanej z realizacją projektów finansowanych lub 

współfinansowanych ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych Unii  

Europejskiej oraz monitorowanie projektu  w okresie trwałości oraz 

przeprowadzania kontroli obszarów  szczególnego  ryzyka i kontroli trwałości. 

Załącznik został przesłany do Gmin. 

7. W dniu 18 listopada 2014r.  MJWPU przekazała informację o konieczności 

złożenia do dnia 31.01.2015 roku sprawozdania z okresu trwałości projektu. 

8. ZGRP przesłał w dniu 07.01.2015 r. pismo do Gmin-Partnerów w sprawie 

sporządzenia i dostarczenia do biura Lidera Sprawozdania  w zakresie 

monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka (Ankiety 

trwałości) oraz informacji o realizowanych przez Partnerów  projektach 

współfinansowanych z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, Funduszu 

Spójności  lub innych funduszy i programów Unii Europejskiej. 
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9. Kolejnym etapem w realizacji projektu było złożenie 23 stycznia 2015r. do 

MJWPU „Sprawozdania w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz 

obszarów szczególnego ryzyka”, Oświadczenia o kwalifikowalności podatku 

VAT, dokumentacji dotyczącej kontroli przeprowadzonej przez Mazowiecki 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łącku wraz z zarządzeniem 

pokontrolnym oraz informacji zbiorczej o realizowanych projektach 

współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu spójności i innych 

funduszy i programów Unii Europejskiej w okresie od 01.07.2014 do 31.12.2014r. 

przez Lidera i Partnerów projektu. Okres sprawozdawczy : 01.01.2014 – 

31.12.2014r. 

 

4. Projekt „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie 

Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego oraz zarządzanie energią 

w budynkach użyteczności publicznej w Samodzielnym Zespole Publicznych 

Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym” 

(GIS). 

 
NARODOWY FUNDUSZ  
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ 
 

 
 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 8 056 515,99 PLN 

Kwota dofinansowania – dotacja GIS: 2 725 900 PLN 

Kwota dofinansowania – pożyczka NFOŚiGW: 3 814 896 ,91 PLN 

Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: 31.12.2012 

Beneficjenci: Gmina Łąck, Gąbin, Stara Biała, Płock, Samodzielny Zespół 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy z siedzibą 

w Dziekanowie Leśnym 
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Wniosek o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach programu priorytetowego 

System Zielonych Inwestycji Część 1) zarządzanie energią w budynkach użyteczności 

publicznej Konkurs II - 2010 rok 

Przedsięwzięcie obejmuje wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności 

publicznej ZGRP oraz Szpitala w Dziekanowie Leśnym. W ramach przedsięwzięcia 

planuje się wykonanie dociepleń ścian zewnętrznych oraz dachów i stropodachów, 

wymianę stolarki okiennej i drzwiowej na nową o niższym współczynniku przenikania 

ciepła oraz modernizację lub całkowitą wymianę instalacji wewnętrznych centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, modernizację źródeł zasilania w ciepło. Efekt 

ekologiczny przedsięwzięcia to 

zmniejszenie emisji dwutlenku węgla 

o 776 MgCO₂/rok. 

 

Przewidywany termin rozpatrzenia 

przez NFOŚiGW wniosku 

o udzielenie dofinansowania 

uzupełniającego w formie dotacji to 

2014 r. Ponadto w 2014 roku 

rozpocznie się procedura wyłonienia wykonawcy na wykonanie raportu 

z monitorowania efektu ekologicznego na lata 2013-2017.  W marcu 2014 roku, Lider 

w imieniu Partnerów złoży do NFOŚiGW oświadczenie o trwałości przedsięwzięcia. 

1. Zgodnie z umową dotacji zakres rzeczowy zadania zakończył się w dniu 

31.12.2012 roku.  Zgodnie z zapisami warunków umowy dotacji do 31.12.2013 

roku należało osiągnąć efekt ekologiczny przedsięwzięcia, w związku z czym do 

31.03.2014 należało złożyć raport z monitorowania efektu ekologicznego. 

2. Corocznie, aż do 31.03.2018 roku, należy składać do Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie raport z monitorowania 

osiągniętych redukcji wraz z opinią z weryfikacji raportu. Ponadto corocznie do 

31.03 przez okres trwałości projektu oraz zgodnie z zapisami umowy dotacji Lider 

ma obowiązek składać do NFOŚiGW zbiorcze oświadczenie o trwałości 
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przedsięwzięcia. Raport razem z opinią zostały złożone  do NFOŚiGW w dniu 

31.03.br. Zastrzeżenia zwarte w opinii z weryfikacji zostały przekazane pisemnie 

do partnerów. Do NFOŚiGW zostało wystosowane pismo z informacją 

o zastosowaniu się do zawartych w opinii z weryfikacji  zastrzeżeniem względem  

3. W grudniu 2012 roku Lider złożył do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej wniosek o dofinansowanie uzupełniające 

przedsięwzięcia na kwotę 1 086  187,76, po złożeniu raportu z monitorowania 

efektu ekologicznego i po jego weryfikacji przez NFOŚiGW, miała zapaść decyzja 

o przyznaniu lub nie przyznaniu środków o które wystąpiło ZGRP. W II półroczu 

2014 NFOŚiGW wydał decyzję o wstrzymaniu wszystkim beneficjentom wypłat 

z tytułu dofinansowania uzupełniającego. 

4. W styczniu 2014 r. zawarto 

umowę z Wykonawcami którzy 

wykonują raport z monitorowania 

efektu ekologicznego: firmą 

EUROPEAN INSTITUTE OF 

ENVIRONMENTAL oraz osobą 

dokonującą weryfikacji  raportu – 

Pan Waldemar Władyga.  

5. Opracowano raport 

z monitorowania efektu za rok 

sprawozdawczy 2014: w lipcu zostały przekazane wykonawcy raporty księgowe i 

faktury za I półrocze 2014 r., od wszystkich partnerów projektu. Następnie 

w grudniu przekazano dokumenty za II półrocze. 

6. Wyjaśniono z NFOŚiGW modernizację budynku w Starej Białej  

7. Na wniosek Wykonawcy - W&W Waldemar Władyga – Związek wyraził zgodę 

na rozwiązanie Umowy nr 7/GIS/2014 za porozumieniem stron. 
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8. Dokonano wyboru kolejnego Weryfikatora, którego zadaniem jest sporządzenie 

opinii z weryfikacji Raportu za rok sprawozdawczy 2014. Wykonawcą została 

firma: DARIUSZ ŚNIADEK PRO-INVEST z siedzibą w Poznaniu. 

9. ZGRP przesłał w dniu 30.03.2015 r. do NFOŚiGW raport wraz z opinią 

z weryfikacji. 

 

 5. Projekt „Modernizacja i przebudowa dróg w gminach regionu płockiego 

szansą ich dynamicznego rozwoju”. 

 
 

Całkowita wartość projektu: 34 477 967,89 PLN 

Kwota współfinansowania Projektu ze środków EFRR: 24 459 249,10 PLN 

Okres realizacji: 2007-07-02 – 29.11.2013 

Beneficjenci Gminy: Bodzanów, Bulkowo, Drobin, Łąck, Mała Wieś, Radzanowo, 

Stara Biała, Wyszogród. 

Projekt w ramach RPO WM 2007-2013 Priorytet III – Regionalny system 

transportowy, Działanie 3.1 – Infrastruktura drogowa.  

Przedmiotem projektu jest przeprowadzenie prac budowlano-modernizacyjnych na 

22 drogach gminnych w powiecie płockim. Celem głównym projektu jest poprawa 

jakości i dostępności wewnątrzregionalnych połączeń komunikacyjnych o znaczeniu 

lokalnym Mazowsza. W wyniku realizacji projektu zostanie przebudowane 59,856 km 

dróg gminnych i 0,97 km dróg powiatowych, zostanie wybudowane 40 szt. urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu, powstanie oszczędność czasu w przewozach pasażerskich 

w wysokości 200 000 PLN/rok. 

 

                  



 

Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2014 rok 

 

 
Związek Gmin Regionu Płockiego, ul. Zglenickiego 42, 09-411 Płock, Budynek S 
tel./fax 24 366 03 00  |  www.zgrp.pl  |  zgrp@zgrp.pl     

93 |  S t r o n a  
 
 

 

1. Zakończenie rzeczowe jak i finansowe projektu zgodnie z umową 

o dofinansowanie oraz aneksem z dnia 29.11.2013 nastąpiło w dniu 29.11.2013 

roku. Wniosek o płatność końcową  został złożony do MJWPU w terminie 

zgodnym z umową o dofinansowanie tj. 60 dni od finansowego zakończenia 

projektu. Ostatnia korekta wniosku o płatność końcową została wysłana w dniu 

12.03.br do MJWPU, w chwili obecnej wniosek znajduje się Dziale kontroli 

MJWPU. 

2. W miesiącach kwiecień-czerwiec 2014 miała miejsce kontrola Urzędu Kontroli 

Skarbowej wraz z wizjami monitorującymi.  

3. W terminie od 01.09.2014r. do 19.09.2014r. miała miejsce kontrola MJWPU na 

zakończenie projektu. W wyniku przeprowadzonej kontroli została nałożona 

5% korekta finansowa na postępowanie prowadzone przez Partnera projektu – 

Gminę Bulkowo. Związek dwukrotnie odwołał się do MJWPU od podjętej 

decyzji. Odwołania nie zostały uznane i wystosowano zalecenia pokontrolne, 

mające na celu zmianę wniosku o płatność końcową poprzez przesunięcie 

kwoty stanowiącej korektę z kosztów kwalifikowalnych do 

niekwalifikowalnych. Związek podjął decyzję o zwrócenie się do Zarządu 
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Województwa Mazowieckiego o skierowanie sprawy do ponownego 

rozpatrzenia przez MJWPU. Wniosek został rozpatrzony negatywnie. Związek 

wyraził zgodę na potrącenie kwoty założonej korekty z wniosku o płatność 

końcową. 

4. Od momentu przelania środków na konto Lidera rozpoczął się okres trwałości 

projektu, w związku z czym przygotowano załącznik nr 12 do księgi procedur 

zawierający  Wytyczne do Projektu pn.  „Modernizacja i przebudowa dróg 

w gminach regionu płockiego szansą ich dynamicznego rozwoju” w zakresie: 

przechowywania i przekazywania dokumentacji związanej z realizacją 

projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków pochodzących 

z funduszy strukturalnych Unii  Europejskiej oraz monitorowania  projektu  

w okresie trwałości oraz przeprowadzania kontroli obszarów  szczególnego  

ryzyka i kontroli trwałości. 

5. Przez okres trwałości projektu-5 lat, należy corocznie do 31.01 przekazywać do 

MJWPU Sprawozdanie z okresu trwałości. Okres trwałości projektu 

rozpoczyna się w momencie przekazania przez MJWPU środków z płatności 

końcowej na konto Lidera. 
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6. Do końca 2014 r. osiągnięto wskaźnik rezultatu „ Oszczędność czasu 

w przejazdach. W tym celu wybrany wykonawca we współpracy z Liderem 

i partnerami opracował analizę oszczędności czasu w przejazdach. Wskaźnik 

rezultatu został znacznie przekroczony. 

7. Zgodnie z § 13 umowy o dofinansowanie do 30.06. i 31.12 roku bieżącego, 

ZGRP –Lider składa do MJWPU informację o realizowanych projektach  

współfinansowanych z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności lub 

innych funduszy i programów Unii Europejskiej. W związku z powyższym 

Lider dwukrotnie w 2014 r. przedłożył do MJWPU stosowne sprawozdanie 

8. W dniu 29.04.br MJWPU przekazała podpisany aneks do umowy 

o dofinansowanie, kserokopie aneksu podpisane za zgodność z oryginałem, 

zostały przekazane do Gmin-Partnerów. 

 

6. Usługa w zakresie odbioru, załadunku i transportu do miejsca 

unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt 

stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań 

indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie 

Miasta Płocka 
 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 17 322,98zł 

Na realizację w/w zadania zostało zawarte Porozumienie nr 2/WKŚ-I/P/68/2014 z dnia 

24 kwietnia 2014 z Gminą Miasto Płock. (aneks nr 1/9/WKŚ-I/P/141/2014) 

Wartość Porozumienia 39 250,00 zł. 

Beneficjenci: 

Mieszkańcy Miasta Płocka. 

Wykonawcy: 

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

Związek Gmin Regionu Płockiego wyłonił Wykonawcę: Zakład Gospodarki 

Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, Mikorzyn 19, 87-

732 Lubanie, na realizację przedmiotowego zadania. 
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Wynagrodzenie za odbiór, załadunek i transport do miejsca unieszkodliwiania oraz 

zdeponowanie na składowisku pokryć dachowych zawierających azbest –  za 1 m2: 

5,20 zł netto, tj. 5,62 zł brutto 

Umowa Nr 40/2014 z Wykonawcą zadania, tj. ZGK GRONEKO Marcin Gronowski, 

Mikołaj Gronowski   Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie, została podpisana w dniu 03.10. 

2014 r. 

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, wyłoniono Wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego 

nad w/w zadaniem- Pana Kazimierza Ostrowskiego 

Wynagrodzenie brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi: 0,50 zł za 

nadzorowanie demontażu i przygotowania do transportu 1 m2 pokryć dachowych 

zawierających azbest (…). 

Umowa Nr 41/2014 z Wykonawcą zadania, Panem Kazimierzem Ostrowskim, została 

podpisana 07.10.2014 r. 

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania odebrano i zutylizowano pokrycia 

dachowe zawierające azbest z 22 posesji.  
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Efekt ekologiczny: 

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci: 

- ilość odbioru, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – 

2785,85 m2 

- suma masy odpadów odebranych i przetransportowanych i zutylizowanych z terenu 

Miasta Płocka wyniosła 36,216 Mg. 

 

7. Realizacja usługi w zakresie demontażu, załadunku i transportu do miejsca 

unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt 

stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań 

indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych na terenie 

Miasta Płocka 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 14 992,10 zł 

Na realizację w/w zadania zostało zawarte Porozumienie nr 14/WKŚ-I/P/187/2014 

z dnia 5 listopada 2014 z Gminą Miasto Płock. 

Wartość Porozumienia 17 400,00 zł. 

Beneficjenci: 

Mieszkańcy Miasta Płocka. 

Wykonawcy: 

W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, 

Związek Gmin Regionu Płockiego wyłonił Wykonawcę: IMAK Krzysztof Szymczak, 

ul. Norwida 11/14 96-100 Skierniewice , na realizację przedmiotowego zadania. 

Wynagrodzenie za demontaż, załadunek i transport do miejsca unieszkodliwiania oraz 

zdeponowanie na składowisku pokryć dachowych zawierających azbest –  za 1 m2: 

7,27 zł netto, tj. 7,85 zł brutto. 

 

Umowa Nr 17/2014 z Wykonawcą zadania, tj. IMAK Krzysztof Szymczak, 

ul. Norwida 11/14 96-100 Skierniewice  została podpisana w dniu 17.06.2013 r. 
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W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 Ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, wyłoniono Wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego 

nad w/w zadaniem- Pana Kazimierza Ostrowskiego. Wynagrodzenie brutto za 

wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi: 0,50 zł za nadzorowanie demontażu 

i przygotowania do transportu 1 m2 pokryć dachowych zawierających azbest. Umowa 

Nr 19/2014 z Wykonawcą zadania, Panem Kazimierzem Ostrowskim, została 

podpisana 11.07.2014 r. 

 

W trakcie realizacji przedmiotowego zadania zutylizowano pokrycia dachowe 

zawierające azbest z 9 posesji.  

Odpady w celu utylizacji trafiły na składowisko: ZGO AQUARIUM Sp. z o.o. 96-200 

Rawa Mazowiecka ul. Katowicka 20 (cena za Mg na składowisku wynosi 200,00 zł + 

8% VAT) 

Efekt ekologiczny: 

W wyniku realizacji zadania osiągnięto efekt ekologiczny w postaci: 

- ilość demontażu, załadunku, transportu i utylizacji wyrobów zawierających azbest – 

1774,59 m2 
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- suma masy odpadów zdemontowanych i przetransportowanych i zutylizowanych                  

z terenu Miasta Płocka wyniosła 17,460 Mg. 

 

8.Programu usuwania i unieszkodliwiania azbestu na terenie województwa 

mazowieckiego. Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, transportu 

i utylizacji pokryć dachowych zawierających azbest z terenu gmin: Staroźreby, 

Gąbin, Bulkowo, Łąck, Słupno, Stara Biała, Nowy Duninów, Drobin, Brudzeń 

Duży, Płock, Wyszogród 
 

Na realizację w/w zadania złożono wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.  

Gminy przesłały do ZGRP listy nieruchomości, na terenie których znajdowały się 

wyroby azbestowo – cementowe do utylizacji. Zadeklarowana przez gminy liczba 

azbestu do odbioru to 50 246,77 m2. 

Kwota uzyskanej dotacji: 228 497,00zł – 82% 

Wkład własny gmin: 51 449,83 – 18%   

Koszt realizacji zadania: 279 946,83zł 

Koszt wynagrodzenia dla inspektora nadzoru budowlanego: 31 301,72 zł 

(z pełnym ZUS) 

Termin realizacji usługi: 23.10.2014 – 28.11.2014 r. 

Numer umowy dotacji: 0821/14/OZ/D z dn. 12.12.2014 r. 

Wykonawcy: 

W wyniku postępowania przetargowego przeprowadzonego w październiku 2014 r., 

w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono Wykonawcę – firmę Zakład 

Gospodarki Komunalnej GRONEKO Marcin Gronowski, Mikołaj Gronowski, 

Mikorzyn 19, 87-732 Lubanie.  

 

Wynagrodzenie Wykonawcy – 5,35 zł brutto za demontaż/odbiór/transport/utylizację 

1 m2 
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W wyniku postępowania przeprowadzonego w trybie art. 4 pkt 8 ustawy Prawo 

Zamówień Publicznych, wyłoniono Wykonawcę na pełnienie nadzoru inwestorskiego 

nad w/w zadaniem- Pana Kazimierza Ostrowskiego. 

Wynagrodzenie brutto za wykonanie Przedmiotu Umowy wynosi: 0,50 zł za 

nadzorowanie nad przygotowaniem do transportu 1 m2 pokryć dachowych 

zawierających azbest (…) 

Efekt ekologiczny: 

W wyniku realizacji 

zadania osiągnięto efekt 

ekologiczny w postaci 

sumy masy odpadów 

zdemontowanych, 

przetransportowanych 

i zutylizowanych w ilości 

676,706 Mg  (52 326,51 

m2). 

Następnym etapem 

zakończenia realizacji 

zadania jest złożenie rozliczenia końcowego w WFOŚiGW Oddział w Płocku. Zadanie 

przewidziane jest do realizacji na początku 2015r.  

 

9 .Usługa utrzymania bezdomnych psów z terenu gmin członkowskich Związku 

Gmin Regionu Płockiego w schronisku z zapewnieniem ich odłowienia, 

transportu z miejsca odłowienia do schroniska i utrzymania psa w schronisku, 

opieki weterynaryjnej oraz przeprowadzanie obowiązkowych zabiegów 

kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką pozabiegową 
 

Łącznia liczba miejsc zarezerwowanych w schronisku: 30 

Całkowity koszt przedsięwzięcia w 2014 roku: 218 134,08 zł 

Źródła finansowania: środki własne Gmin 

Termin realizacji przedsięwzięcia: 23.04.2014 – 22.04.2015  
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Beneficjenci: Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, 

Drobin, Gąbin, Radzanowo, Słupno,   Staroźreby, Stara Biała, Wyszogród. 
 

W kwietniu 2014 r. Związek Gmin Regionu Płockiego zawarł umowę z firmą SITA 

Płocką Gospodarka Komunalną Sp. z o.o. na realizację przedmiotowego zadania. 

Wykonawca został wyłoniony w trybie przetargu nieograniczonego.  

Przedmiot umowy jest rozumiany poprzez następujące czynności:  

1. Odłowienie oraz transport bezdomnych psów do schroniska z terenu gmin: Bielsk, 

Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, 

Radzanowo, Słupno,   Staroźreby, Stara Biała, Wyszogród na zasadach zgodnych 

z ustawą o ochronie zwierząt (Dz. U. 2003 poz. 856 ze zm.), na podstawie 

pisemnego zgłoszenia pracownika Gminy.   

2. Zapewnienie opieki nad 

zwierzętami w schronisku w ramach 

kosztów obejmujące: 

2.1. zabezpieczenie 28 (dwudziestu 

ośmiu) miejsc, przystosowanych 

adekwatnie do pory roku, 

w schronisku dla odłowionych 

zwierząt; wyżywienie, opiekę 

weterynaryjną zgodnie 

z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami;  

2.2. prowadzenie ewidencji i dokumentacji zwierząt ze wskazaniem pochodzenia 

zwierzęcia odłowionego i przyjętego do schroniska z uwzględnieniem gminy, 

z terenu której zostało ono odłowione, w tym nadanie numerów identyfikacyjnych 

zwierzętom oraz każdorazowo informowanie Zamawiającego o zdarzeniach, tj. 

adopcja, upadek, eutanazja zwierzęcia; 

2.3. prowadzenie dokumentacji fotograficznej zwierząt wraz z ich numerem 

identyfikacyjnym dla potrzeb działań adopcyjnych; 
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2.4. prowadzenie i przedkładanie Zamawiającemu comiesięcznej pisemnej 

sprawozdawczości związanej z przedmiotem zamówienia uwzględniającej 

każdorazowo informacje oddzielnie dla każdej z gmin objętej przedmiotem 

zamówienia dla celów rozliczeniowych; 

 2.5. każdorazowo, gdy w okresie realizacji umowy, od momentu przyjęcia zwierzęcia 

do schroniska następuje zwolnienie miejsca przez zwierzę oddane Wykonawcy pod 

opiekę, Wykonawca na pisemny wniosek pracownika gminy odławia, transportuje 

i utrzymuje kolejne zwierzę bezdomne zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

wymaganiami wynikającymi z przedmiotu zamówienia bez dodatkowych opłat; 

2.6. po upływie terminu realizacji umowy Wykonawca nieodpłatnie oraz bez 

dodatkowych czynności formalnych i prawnych przejmuje przyjęte do schroniska 

zwierzęta na utrzymanie i opiekę z własnych środków. Po tym okresie Wykonawca 

przejmuje pełną odpowiedzialność za przejęte zwierzęta. 

3.  Zamawiający zakłada, a Wykonawca gwarantuje nie mniej niż 28 (dwadzieścia 

osiem) miejsc w schronisku dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gmin 

objętych przedmiotem zamówienia.  

4. Wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjmowanych do 

schroniska z terenu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego tj.: 

Bielsk, Bodzanów, Brudzeń Duży, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą, Drobin, Gąbin, 

Radzanowo, Słupno, Staroźreby, Stara Biała, Wyszogród oraz zapewnienie 

niezbędnej opieki weterynaryjnej po wykonaniu zabiegów kastracji lub sterylizacji.  

W roku 2014, w okresie od 23.04 – 31.12: 

- przeprowadzono łącznie 16 zabiegów kastracji/sterylizacji 

- dokonano2 eutanazji  

- liczba upadków: 1 

- liczba psów, które poszły do adopcji: 11 

- łączna liczba psów, które zostały odłowione: 31. 


