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REALIZACJA ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA 

ODPADAMI KOMUNALNYMI 

 

1. ROZLICZENIE REALIZACJI UMÓW NA ODBIÓR I ZAGOSPODAROWANIE ODPADÓW 
KOMUNALNYCH Z WYKONAWCAMI – SEKTOR I – VI 

 

Zgodnie z zapisami pkt X ppkt 2 Opisu Przedmiotu Zamówienia stanowiącego integralną część: 

 Umowy Nr 72/XI/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. – Sektor I (Konsorcjum Firm: Remondis Sp. z o. o. 

Oddział w Płocku, SUEZ PGK Sp. z o. o.); 

 Umowy Nr 73/XI/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. - Sektor II (SUEZ PGK Sp. z o. o.); 

 Umowy Nr 74/XI/2015 z dnia 13 listopada 2015 r. – Sektor III (Remondis Sp. z o. o. Oddział w Płocku); 

 Umowy Nr 80/XII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r. - Sektor IV (EKO-MAZ Sp. z o. o.); 

 Umowy Nr 82/XII/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. - Sektor V (Eneris Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie 

Mazowieckim); 

 Umowy Nr 81/XII/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r.  - Sektor VI (Tonsmeier Centrum Sp. z o. o.). 

Wykonawca w terminie do 7 dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego zobowiązany był dostarczyć 

Zamawiającemu dokumentację rozliczeniową tj.: miesięczną kartę bilansu wraz z raportami wagowymi 

z instalacji i bazy (w tym zbiorczym zestawieniem raportów wagowych), karty przekazania odpadów  

do instalacji, wykaz nieruchomości, z których odebrano odpady (zwany „raportem z wykonania”), zestawienie 

usług wykonanych przez Wykonawcę oraz potwierdzenia odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.  

Dział Gospodarki Odpadami, w terminie 7 dni roboczych, liczonych od dnia następnego po otrzymaniu wersji 

papierowej każdego rozliczenia, przeprowadzał weryfikację ww. dokumentów i przedstawiał Zarządowi  

- do zatwierdzania – projekty informacji o kwotach należnych Wykonawcom za dany miesiąc. Po wystawieniu 

przez Wykonawców faktur, weryfikowana była ich zgodność z zapisami umowy oraz z kwotą wskazaną  

w informacji o kwocie należnej. 

Poniższe tabele przedstawiają kwoty należne Wykonawcom w okresie: styczeń 2018 r. – grudzień 2018 r.  

za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych  

oraz nieruchomości niezamieszkałych z uwzględnieniem podziału na Sektory. 

 

 

 

 



Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2018 rok 

 

str. 5 z 90 
 

 

 *Tab. Nr 1 – Kwoty należne Wykonawcy w okresie od styczeń 2018 – grudzień 2018  – Sektor I 

Miesiąc  Firma 
Kwota należna    
Nieruchomości 

zamieszkałe 

Kwota należna    
Nieruchomości  
niezamieszkałe 

Razem kwota należna 
nieruchomości zamieszkałe                  

i niezamieszkałe 

Styczeń 

Sektor I:                            
Konsorcjum Firm: Remondis Sp. z 

o. o., SUEZ PGK Sp. z o. o. 

309 800,23 zł 37 568,28 zł 347 368,51 zł 

Luty  328 090,40 zł 33 171,09 zł 361 261,49 zł 

Marzec 376 695,48 zł 35 088,93 zł 411 784,41 zł 

Kwiecień 451 410,15 zł 28 856,45 zł 480 266,60 zł 

Maj 455 364,92 zł 28 601,23 zł 483 966,15 zł 

Czerwiec 358 199,96 zł 23 165,39 zł 381 365,35 zł 

Lipiec 286 883,84 zł 29 635,30 zł 316 519,14 zł 

Sierpień 370 870,07 zł 23 809,21 zł 394 679,28 zł 

Wrzesień 386 363,40 zł 26 068,35 zł 412 431,75 zł 

Październik 438 412,38 zł 26 348,38 zł 464 760,76 zł 

Listopad 469 116,08 zł 24 711,07 zł 493 827,15 zł 

Grudzień 384 977,64 zł 22 597,94 zł 407 575,58 zł 

  

4 616 184,55 zł 339 621,62 zł 4 955 806,17 zł 

* W powyższej tabeli wskazane zostały kwoty należne Wykonawcy, na podstawie przedłożonych przez Związek Gmin Regionu Płockiego informacji o kwotach należnych dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych 

(uwzględniono również kwoty, ujęte w uzupełnieniach do informacji o kwotach należnych za ww. okres, które przedłożone zostały Wykonawcy w 2018 r.).
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*Tab. Nr 2 – Kwoty należne Wykonawcy w okresie od styczeń 2018 – grudzień 2018  – Sektor II 

Miesiąc  Firma 
Kwota należna    
Nieruchomości  

zamieszkałe 

Kwota należna    
Nieruchomości  
niezamieszkałe 

Razem kwota należna 
nieruchomości zamieszkałe i 

niezamieszkałe 

Styczeń 

Sektor II:                             
SUEZ PGK Sp. z o.o. 

54 126,98 zł 5 042,11 zł 59 169,09 zł 

Luty  64 826,97 zł 3 543,66 zł 68 370,63 zł 

Marzec 80 096,55 zł 4 318,36 zł 84 414,91 zł 

Kwiecień 78 932,31 zł 5 281,35 zł 84 213,66 zł 

Maj 66 407,62 zł 5 346,29 zł 71 753,91 zł 

Czerwiec 64 246,26 zł 5 728,31 zł 69 974,57 zł 

Lipiec 57 271,43 zł 5 061,48 zł 62 332,91 zł 

Sierpień 59 737,64 zł 7 258,54 zł 66 996,18 zł 

Wrzesień 71 057,21 zł 6 449,53 zł 77 506,74 zł 

Październik 85 581,51 zł 3 565,93 zł 89 147,44 zł 

Listopad 80 296,09 zł 3 801,05 zł 84 097,14 zł 

Grudzień 73 989,77 zł 3 288,40 zł 77 278,17 zł 

  

836 570,34 zł 58 685,01 zł 895 255,35 zł 

* W powyższej tabeli wskazane zostały kwoty należne Wykonawcy, na podstawie przedłożonych przez Związek Gmin Regionu Płockiego informacji o kwotach należnych dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych 

(uwzględniono również kwoty, ujęte w uzupełnieniach do informacji o kwotach należnych za ww. okres, które przedłożone zostały Wykonawcy w 2018 r.).
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*Tab. Nr 3 – Kwoty należne Wykonawcy w okresie od styczeń 2018 – grudzień 2018  – Sektor III 

Miesiąc  Firma 
Kwota należna    

Nieruchomości zamieszkałe 

Kwota należna    
Nieruchomości  
niezamieszkałe 

Razem kwota należna 
nieruchomości zamieszkałe i 

niezamieszkałe 

Styczeń 

Sektor III:                   
Remondis Sp. z o.o. Oddział 

w Płocku 

96 187,60 zł 6 156,86 zł 102 344,46 zł 

Luty  95 058,90 zł 10 795,58 zł 105 854,48 zł 

Marzec 114 322,08 zł 8 880,42 zł 123 202,50 zł 

Kwiecień 137 759,40 zł 10 856,37 zł 148 615,77 zł 

Maj 139 584,39 zł 10 530,65 zł 150 115,04 zł 

Czerwiec 112 205,09 zł 22 946,87 zł 135 151,96 zł 

Lipiec 111 325,76 zł 15 036,30 zł 126 362,06 zł 

Sierpień 113 101,61 zł 11 388,70 zł 124 490,31 zł 

Wrzesień 131 519,15 zł 8 930,44 zł 140 449,59 zł 

Październik 113 237,88 zł 7 340,55 zł 120 578,43 zł 

Listopad 104 366,77 zł 9 826,18 zł 114 192,95 zł 

Grudzień 116 631,25 zł 10425,02 zł 127 056,27 zł 

  

1 385 299,88 zł 133 113,94 zł 1 518 413,82 zł 

* W powyższej tabeli wskazane zostały kwoty należne Wykonawcy, na podstawie przedłożonych przez Związek Gmin Regionu Płockiego informacji o kwotach należnych dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych 

(uwzględniono również kwoty, ujęte w uzupełnieniach do informacji o kwotach należnych za ww. okres, które przedłożone zostały Wykonawcy w 2018 r.).
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*Tab. Nr 4 – Kwoty należne Wykonawcy w okresie od styczeń 2018 – grudzień 2018  – Sektor IV 

Miesiąc  Firma 
Kwota należna    
Nieruchomości 

zamieszkałe 

Kwota należna    
Nieruchomości  
niezamieszkałe 

Razem kwota należna 
nieruchomości zamieszkałe i 

niezamieszkałe 

Styczeń 

Sektor IV:  
Eko-Maz Sp. z o.o. 

64 674,13 zł 5 951,99 zł 70 626,12 zł 

Luty  66 743,36 zł 6540,09 zł 73 283,45 zł 

Marzec 73 378,50 zł 6 179,44 zł 79 557,94 zł 

Kwiecień 91 211,71 zł 7 344,77 zł 98 556,48 zł 

Maj 77 516,28 zł 7 815,25 zł 85 331,53 zł 

Czerwiec 66 216,14 zł 7 817,68 zł 74 033,82 zł 

Lipiec 72 511,93 zł 15 882,07 zł 88 394 zł 

Sierpień 80 253,50 zł 7 842,01 zł 88 095,51 zł 

Wrzesień 84 555,21 zł 6 057,12 zł 90 612,33 zł 

Październik 70 116,79 zł 7 050,32 zł 77 167,11 zł 

Listopad 66 937,73 zł 7 924,91 zł 74 862,64 zł 

Grudzień 72 842,21 zł 8 374,48 zł 81 216,69 zł 

  

886 957,49 zł 94780,13 zł 981 737,62 zł 

* W powyższej tabeli wskazane zostały kwoty należne Wykonawcy, na podstawie przedłożonych przez Związek Gmin Regionu Płockiego informacji o kwotach należnych dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych 

(uwzględniono również kwoty, ujęte w uzupełnieniach do informacji o kwotach należnych za ww. okres, które przedłożone zostały Wykonawcy w 2018 r.).
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*Tab. Nr 5 – Kwoty należne Wykonawcy w okresie od styczeń 2018 – grudzień 2018  – Sektor V 

Miesiąc  Firma 
Kwota należna    
Nieruchomości 

zamieszkałe 

Kwota należna    
Nieruchomości  
niezamieszkałe 

Razem kwota należna 
nieruchomości zamieszkałe i 

niezamieszkałe 

Styczeń 

Sektor V:                         
Eneris Surowce S.A. 

186 537,61 zł 4 164,05 zł 190 701,66 zł 

Luty  177 049,15 zł 7 604,71 zł 184 653,86 zł 

Marzec 233 312,83 zł 5 615,95 zł 238 928,78 zł 

Kwiecień 216 545,19 zł 10 706,82 zł 227 252,01 zł 

Maj 212 711,63 zł 12 649,30 zł 225 360,93 zł 

Czerwiec 189 798,33 zł 34 488,16 zł 224 286,49 zł 

Lipiec 191 414,01 zł 35 820,35 zł 227 234,36 zł 

Sierpień 205 323,55 zł 48 023,88 zł 253 347,43 zł 

Wrzesień 322 080,63 zł 27 654,57 zł 349 735,2 zł 

Październik 180 970,83 zł 22 800,91 zł 203 771,74 zł 

Listopad 198 478,96 zł 20 247,39 zł 218 726,35 zł 

Grudzień 200 447,15 zł 15 900,50 zł 216 347,65 zł 

  

2 514 669,87 zł 245 676,59 zł 2 760 346,46 zł 

* W powyższej tabeli wskazane zostały kwoty należne Wykonawcy, na podstawie przedłożonych przez Związek Gmin Regionu Płockiego informacji o kwotach należnych dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych 

(uwzględniono również kwoty, ujęte w uzupełnieniach do informacji o kwotach należnych za ww. okres, które przedłożone zostały Wykonawcy w 2018 r.).
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*Tab. Nr 6 – Kwoty należne Wykonawcy w okresie od styczeń 2018 – grudzień 2018  – Sektor VI 

Miesiąc  Firma 
Kwota należna    

Nieruchomości zamieszkałe 

Kwota należna    
Nieruchomości  
niezamieszkałe 

Razem kwota należna 
nieruchomości zamieszkałe i 

niezamieszkałe 

Styczeń 

Sektor VI:                                         
Tonsmeier Centrum 

Sp. z o.o. 

158 508,10 zł 3 689,46 zł 162 197,56 zł 

Luty  127 447,17 zł 11 591,32 zł 139 038,49 zł 

Marzec 143 440,88 zł 12 363,92 zł 155 804,80 zł 

Kwiecień 229 863,47 zł 11 947,78 zł 241 811,25 zł 

Maj 161 318,98 zł 14 618,12 zł 175 937,10 zł 

Czerwiec 141 988,33 zł 14 593,77 zł 156 582,10 zł 

Lipiec 156 576,62 zł 13 212,67 zł 169 789,29 zł 

Sierpień 160 298,27 zł 15 547,74 zł 175 846,01 zł 

Wrzesień 162 559,54 zł 15 992,14 zł 178 551,68 zł 

Październik 220 849,87 zł 11 439,00 zł 232 288,87 zł 

Listopad 156 623,72 zł 8 921,77 zł 165 545,49 zł 

Grudzień 146 118,27 zł 13 089,40 zł 159 207,67 zł 

  

1 965 593,22 zł 147 007,09 zł 2 112 600,31 zł 

* W powyższej tabeli wskazane zostały kwoty należne Wykonawcy, na podstawie przedłożonych przez Związek Gmin Regionu Płockiego informacji o kwotach należnych dla nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości niezamieszkałych 

(uwzględniono również kwoty, ujęte w uzupełnieniach do informacji o kwotach należnych za ww. okres, które przedłożone zostały Wykonawcy w 2018 r.)
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2.   MASY ODEBRANYCH ODPADÓW KOMUNALNYCH W ROKU 2018 Z TERENU 
SEKTORA I - VI 

 

Na podstawie przedłożonych przez Wykonawców do dokumentacji rozliczeniowych za okres styczeń 

2018 r. – grudzień 2018 r. kwitów wagowych z instalacji i/-lub bazy oraz kart przekazania odpadów, 

sporządzono zestawienie ilości odebranych przez Wykonawców odpadów komunalnych z terenu 

Sektora I – VI. 

Poniższa tabela przedstawia masy odebranych przez Wykonawców w 2018 r. odpadów komunalnych, 

w podziale na rodzaj odbieranych frakcji odpadów/ kod odpadu, z wyszczególnieniem danej gminy. 
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Tab. Nr 7 – Masy odebranych przez Wykonawców odpadów komunalnych w roku 2018 w podziale na frakcje odpadów/kod odpadu i Gminy  

 

 

 

 

 

Frakcja odpadu/kod 

odpadu 
Słupno 

Stara 

Biała 

Brudzeń 

Duży  
Bielsk  Staroźreby 

Czerwińsk 

nad Wisłą 
Wyszogród Drobin Gostynin Łąck 

Szczawin 

Kościelny 
Gąbin Pacyna 

Niesegregowane 
(zmieszane odpady 

komunalne/pozostałości 
z sortowania (kod odpadu: 

200301) 

1564,460 2269,600 1574,420 1071,320 1033,800 866,930 917,460 1325,900 1430,420 814,680 480,740 1539,880 326,160 

Odpady o kodach: 

200199, 200139, 200102, 

200101, 150107, 150106, 

150105, 150102, 150101 

463,960 581,720 239,080 219,665 310,200 186,050 177,240 206,880 378,080 250,500 135,140 566,960 90,720 

Odpady ulegające 

biodegradacji 

(kod odpadu: 200201) 

376,140 249,790 62,300 46,620 67,500 6,840 40,160 63,140 24,340 118,760 5,000 76,020 0,000 

Odpady remontowo-

budowlane 

(kod odpadu: 170107, 

170904) 

23,280 19,100 8,760 11,540 2,470 1,580 0,000 2,060 4,560 4,780 0,520 8,940 1,140 

Odpady wielkogabarytowe 

(kod odpadu: 200307) 
65,160 90,960 49,860 39,920 33,280 30,940 37,940 21,640 105,740 65,680 31,680 77,520 17,380 

Urządzenia zawierające 

freony 

(kod odpadu: 200123*) 

0,000 0,000 0,570 0,700 0,000 1,430 0,000 0,000 0,340 0,320 0,840 0,000 0,000 

Zużyte urządzenia 

elektryczne  i elektroniczne 

(kod odpadu: 200135* i 

200136) 

8,460 8,540 4,540 3,451 12,400 6,400 5,135 8,980 3,240 1,900 2,520 12,280 2,920 
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Zużyte opony 

(kod odpadu: 160103) 
9,710 17,760 12,220 7,430 6,760 2,330 1,530 5,460 17,640 8,220 4,740 12,160 1,900 

Leki inne niż wymienione  

w 200131 

(kod odpadu: 200132) 

0,000 0,000 0,000 0,030 0,000 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,130 0,000 

Opakowania zawierające 

pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi 

zanieczyszczone 

(kod odpadu: 150110*) 

0,000 0,000 0,350 0,800 0,000 0,220 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,060 0,000 

Łącznie 2511,17 3237,470 1952,100 1401,476 1466,41 1102,725 1179,465 1634,060 1964,360 1264,840 661,180 2293,950 440,220 



Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2018 rok 

 

str. 14 z 90 
 

3.   SPRAWOZDANIA Z REALIZACJI ZADAŃ Z ZAKRESU GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI KOMUNALNYMI ZA ROK 2018 

Zgodnie z art. 9n ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) podmiot odbierający odpady komunalne jest 

zobowiązany do sporządzania półrocznych sprawozdań i przekazywania ich wójtowi, burmistrzowi, 

prezydentowi miasta w terminie do końca miesiąca następującego po półroczu, 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 półroczne 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 ww. ustawy 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 dnia 31 marca roku następującego po roku, którego dotyczy. Dział 

Gospodarki Odpadami przygotował i przedstawił Zarządowi Związku roczne sprawozdania za rok 

2018 w podziale na gminy, zawierające, zgodnie z przepisami ustawy: 

1) „informacje o masie poszczególnych rodzajów odebranych z terenu danej gminy odpadów 

komunalnych, w tym o odebranych odpadach ulegających biodegradacji, oraz sposobie ich 

zagospodarowania, wraz ze wskazaniem instalacji, do których zostały przekazane odpady komunalne 

odebrane od właścicieli nieruchomości; 

2) informacje o masie pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania, przeznaczonych do składowania powstałych z odebranych i zebranych z terenu gminy 

odpadów komunalnych;  

3) informacje o osiągniętych poziomach recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania; 

4) liczbę właścicieli nieruchomości, od których zostały odebrane odpady komunalne”. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r., minimalny 

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła na rok 2018 r. wynosi 30%.  

Z analizy osiągniętych w 2018 r. poziomów wynika, że gminy: Gostynin (19,59%), Bielsk 

(25,50%), Brudzeń Duży (21,80%), Czerwińsk nad Wisłą (25,93%), Miasto i Gmina Drobin (20,54%), 

Staroźreby (22,80%), Szczawin Kościelny (19,11%) nie osiągnęły wymaganego poziomu. 

Ponadto, zgodnie z zapisami art. 9tb niniejszej ustawy na podstawie sprawozdań złożonych 

przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, podmioty prowadzące 

punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rocznego sprawozdania z realizacji zadań 

z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz innych dostępnych danych wpływających na 

koszty systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, wójt, burmistrz lub prezydent miasta 

sporządza analizę stanu gospodarki odpadami komunalnymi.  
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W związku z powyższym, Dział Gospodarki Odpadami przygotował i przedstawił Zarządowi Związku 

analizę stanu gospodarki odpadami za rok 2018, obejmującą w szczególności: 

1) „możliwości przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych  

oraz pozostałości z sortowania i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania 

odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania; 

2) potrzeby inwestycyjne związane z gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3) koszty poniesione w związku z odbieraniem, odzyskiem, recyklingiem i unieszkodliwianiem 

odpadów komunalnych; 

4) liczbę mieszkańców; 

5) liczbę właścicieli nieruchomości, którzy nie zawarli umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1,  

w imieniu których gmina powinna podjąć działania, o których mowa w art. 6 ust. 6 -12; 

6) ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy; 

7) ilość zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odbieranych z terenu gminy oraz 

powstających z przetwarzania odpadów komunalnych pozostałości z sortowania  

i pozostałości z mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych 

przeznaczonych do składowania”. 

Analiza, o której mowa powyżej, zgodnie z wymogami ustawowymi została udostępniona na stronie 

Biuletynu Informacji Publicznej Związku Gmin Regionu Płockiego oraz portalu odpadowym 

www.odpady.zgrp.pl. 

Zarząd Związku Gmin Regionu Płockiego w wymaganym terminie tj. do dnia 31 marca 2019 r. 

przekazał roczne sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

w gminach za 2018 r. do Marszałka Województwa Mazowieckiego i do Wojewódzkiego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska.  

Zmieszane odpady komunalne odebrane w 2018 r. zostały przekazane do następujących instalacji: 

 Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o., Zakład  

mechaniczno- biologicznego przetwarzania odpadów  Kobierniki 42, 09-413 Sikórz:  

Gmina Bielsk, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Miasto i Gmina Drobin, Miasto  
i Gmina Gąbin, Gmina Gostynin, Gmina Łąck, Gmina Pacyna, Gmina Staroźreby, Gmina Słupno, Gmina 
Stara Biała, Gmina Szczawin Kościelny, Gmina i Miasto Wyszogród 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Zakład mechaniczno- biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych  
w Poświętnem, Poświętne, 09- 100 Płońsk: 

Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Miasto i Gmina Drobin, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Pacyna, Gmina  
i Miasto Wyszogród 

 Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami w Rachocinie Zakład Gospodarki Komunalnej  

i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. Oddział w Rachocinie  ul. Traugutta 33, 09-200: 

Miasto i Gmina Drobin 

http://www.odpady.zgrp.pl/
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Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone zostały przekazane do kompostowni: 

 Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o.o., Zakład mechaniczno- 

biologicznego przetwarzania odpadów Kobierniki 42, 09-413 Sikórz: 

Gmina Bielsk, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Miasto i Gmina Drobin, Gmina 

Gostynin, Gmina Łąck, Gmina Stara Biała, Gmina Słupno, Gmina Staroźreby, Gmina Szczawin 

Kościelny, Gmina i Miasto Wyszogród 

 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Zakład mechaniczno- biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i odpadów selektywnie zebranych  

w Poświętnem Poświętne,  09-100 Płońsk: 

Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina i Miasto Wyszogród 

 Ziemia Polska Sp. z o. o. – kompostownia ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Bielice gm. Sochaczew: 

Miasto i Gmina Drobin, Gmina Gostynin, Gmina Łąck, Gmina Stara Biała¸ Gmina Słupno, Gmina 

Staroźreby, Gmina Szczawin Kościelny, Gmina i Miasto Wyszogród. 

Sprawozdania półroczne za 2018 r. były weryfikowane przez pracowników Biura ZGRP na 

podstawie dokumentacji rozliczeniowej, przedkładanej przez Wykonawców za każdy miesiąc, 

odrębnie dla każdej gminy. W przypadku stwierdzenia rozbieżności pomiędzy złożonym przez 

podmiot sprawozdaniem, a danymi zawartymi w dokumentacji rozliczeniowej, Zamawiający (ZGRP) 

 informował podmioty odbierające odpady komunalne o rozbieżnościach, po czym Wykonawcy  

na bieżąco składali poprawione sprawozdania. Biuro ZGRP dokonywało obliczeń rocznych poziomów 

recyklingu oraz rocznych poziomów ograniczania odpadów ulegających biodegradacji na podstawie 

danych uzyskanych z instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, gdyż informacje te zawierają 

dokładne dane dot. masy odpadów wysortowanych z danej frakcji odpadów (20 03 01 i 15 01 06)  

i poddanych w danym roku do odzysku, a także dot. masy odpadów o kodzie 19 12 12 

przeznaczonych do składowania. Ponadto, Związek Gmin Regionu Płockiego wzywał również 

podmioty do okazania dokumentów, potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania. 

Poniższa tabela przedstawia osiągnięte w 2018 r. poziomy recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia/ ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2018 rok 

 

str. 17 z 90 
 

Tab. nr 8 - Zestawienie osiągniętych przez poszczególne gminy ZGRP w 2018 r.  poziomów 
 

Gmina 

 

Poziom recyklingu i 

przygotowania do 

ponownego użycia frakcji: 

papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

Poziom recyklingu, 

przygotowania do 

ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych 

Poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji 

przekazywanych do 

składowania 

2018 – 30% 2018 – 50% 2018 – 40% 

Bielsk 
25,50 51,25 0,00 

Brudzeń Duży 
21,80 61,39 0,00 

Czerwińsk nad Wisłą 
25,93 0,00 8,78 

Drobin 
20,54 100 0,45 

Gąbin 
35,40 100 7,11 

Gmina Gostynin 
19,59 0,00 8,33 

Łąck 
32,05 0,00 3,77 

Pacyna 31,04 100 11,06 

Słupno 30,15 100 0,00 

Stara Biała 30,04 100 4,36 

Staroźreby 22,80 100 0,00 

Szczawin Kościelny 19,11 0,00 6,82 

Wyszogród 30,10 - 6,39 

 

 

4.   WNIOSKI DOTYCZĄCE PODJĘCIA PRZEZ ZWIĄZEK DZIAŁAŃ NAPRAWCZYCH 
ZMIERZAJĄCYCH DO USUNIĘCIA PRZYCZYN NAŁOŻENIA PRZEZ WIOŚ KAR  

PIENIĘŻNYCH NA NIEOSIĄGNIĘCIE W 2016 R. POZIOMÓW, O KTÓRYCH 
MOWA W ART. 3B USTAWY O UTRZYMANIU CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W 
GMINACH – DOT. GMIN GOSTYNIN, PACYNA, STARA BIAŁA, SZCZAWIN 

KOŚCIELNY 

 

Działając na podstawie art. 9q ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, wójt, burmistrz lub prezydent miasta jest zobowiązany do sporządzania 

rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi. Mając 

na uwadze powyższe, Związek Gmin Regionu Płockiego za pośrednictwem operatora pocztowego 

przekazał roczne sprawozdania, sporządzone odrębnie dla gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Słupno, Stara 
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Biała, Czerwińsk nad Wisłą, Gminy i Miasta Wyszogród, Miasta i Gminy Drobin, Miasta i Gminy Gąbin, 

Pacyna, Szczawin Kościelny, Gostynin, Łąck, Staroźreby, zgodnie z art. 9q ust. 2 przedmiotowej 

ustawy. Poniższa tabela, przedstawia szczegółowy wykaz korespondencji, prowadzonej z WIOŚ w 

Warszawie, Delegatura w Płocku, dotyczącej zawiadomienia o wszczęciu postępowań w sprawie 

nałożenia na Związek Gmin Regionu Płockiego kary pieniężnej za niewykonanie obowiązku 

określonego w art. 3b ww. ustawy, na podstawie danych, ujętych w przedłożonych sprawozdaniach 

dla gmin: Gostynin, Pacyna, Stara Biała oraz Szczawin Kościelny. 

Tab. nr 9 – Szczegółowy wykaz korespondencji prowadzonej z WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku 
 

Znak sprawy Data wpływu do 

Biura ZGRP 

Nazwa Gminy Uzasadnienie 

PL-IN.7062.14.2018.KJ1 06.03.2018 r. Gostynin 

Wezwanie do przekazania skanów dokumentów, na 

podstawie których zostało sporządzone dla Gminy 

Gostynin „Sprawozdanie wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r.”, w 

szczególności tych, na podstawie których obliczono 

podany w przedmiotowym sprawozdaniu poziom 

recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła. 

PL-IN.7062.5.2018.KJ1 19.02.2018 r. Pacyna 

Wezwanie do przekazania skanów dokumentów, na 

podstawie których zostało sporządzone dla Gminy Pacyna 

„Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami 

komunalnymi za 2016 r.”, w szczególności tych, na 

podstawie których obliczono podany w przedmiotowym 

sprawozdaniu poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowalnych i rozbiórkowych. 

PL-IN.7062.13.2018.KJ1 06.03.2018 r. Stara Biała 

Wezwanie do przekazania skanów dokumentów, na 

podstawie których zostało sporządzone dla Gminy Stara 

Biała „Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta 

miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi za 2016 r.”, w szczególności 

tych, na podstawie których obliczono podany w 

przedmiotowym sprawozdaniu poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia następujących 

frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła. 

PL-IN.7062.6.2018.KJ1 23.02.2018 r. 
Szczawin 

Kościelny 

Wezwanie do przekazania skanów dokumentów, na 

podstawie których zostało sporządzone dla Gminy 

Szczawin Kościelny „Sprawozdanie wójta, burmistrza lub 

prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r.”, w 

szczególności tych, na podstawie których obliczono 

podany w przedmiotowym sprawozdaniu poziom 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowalnych i rozbiórkowych. 
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Po przekazaniu przez Związek korespondencji, upoważniony inspektor WIOŚ w Warszawie 

Delegatura w Płocku, przeprowadził kontrolę opartą na analizie dokumentacji Związku Gmin Regionu 

Płockiego w zakresie zadań realizowanych w ramach ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Podczas kontroli zweryfikowano roczne sprawozdania z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi za 2016 r., sporządzone dla gmin: Stara 

Biała, Pacyna, Gostynin, Szczawin Kościelny, które przedłożone zostały przez Związek Gmin Regionu 

Płockiego do WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku. Następnie, poinformowano Związek Gmin 

Regionu Płockiego o zakończeniu postępowania dowodowego pismami znak: 

-PL-IN.7062.14.2018.KJ1 z dnia 27.03.2018 r. (dot. gm. Gostynin); 

-PL-IN.7062.37.2018.KJ1 z dnia 06.06.2018 r. (dot. gm. Pacyna); 

-PL.IN.7062.13.2018.KJ1 z dnia 27.03.2018 r. (dot. gm. Stara Biała); 

-PL-IN.7062.38.2018.KJ1 z dnia 06.06.2018 r. (dot. gm. Szczawin Kościelny) 

oraz wydano decyzje, nakładające na Związek Gmin Regionu Płockiego kary pieniężne za 

niewykonanie obowiązku wynikającego z art. 3b rzeczonej ustawy. 
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Tab. nr 10 – Szczegółowy wykaz korespondencji dotyczący nałożenia kar pieniężnych na ZGRP 

  

Znak sprawy Data wpływu 

do Biura 

ZGRP 

Nazwa Gminy Kwota 

nałożonej kary 

pieniężnej 

Uzasadnienie 

PL-IN.7062.14.2018.KJ1 10.04.2018 r. Gostynin 8 127,00 zł 

Decyzja nakładająca na ZGRP karę pieniężną za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła. Zgodnie z tab. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 14 grudnia 2016 r. ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych- obowiązujący do 

osiągnięcia w 2016 r. poziom, o którym mowa powyżej wynosił 18%. Zgodnie ze złożonym 

rocznym sprawozdaniem- dla gminy Gostynin osiągnięty poziom wyniósł 12,51% 

PL-IN.7062.5.2018.KJ1 28.03.2018 r. Pacyna 20,00 zł 

Decyzja nakładająca na ZGRP karę pieniężną za nieosiągnięcie poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  Zgodnie z tab. nr 2 do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych- obowiązujący do 

osiągnięcia w 2016 r. poziom, o którym mowa powyżej wynosił 42%. Zgodnie ze złożonym 

rocznym sprawozdaniem- dla gminy Pacyna osiągnięty poziom wyniósł 24,18% 

PL-IN.7062.13.2018.KJ1 09.04.2018 r. Stara Biała 3 188,00 zł 

Decyzja nakładająca na ZGRP karę pieniężną za nieosiągnięcie poziomu recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, 

metali, tworzyw sztucznych i szkła. Zgodnie z tab. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 14 grudnia 2016 r. ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych- obowiązujący do 

osiągnięcia w 2016 r. poziom, o którym mowa powyżej wynosił 18%. Zgodnie ze złożonym 

rocznym sprawozdaniem- dla gminy Stara Biała osiągnięty poziom wyniósł 15,69% 

PL-IN.7062.6.2018.KJ1 28.03.2018 r. 
Szczawin 

Kościelny 
35,00 zł 

Decyzja nakładająca na ZGRP karę pieniężną za nieosiągnięcie poziomu recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych.  Zgodnie z tab. nr 2 do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. ws. poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych- obowiązujący do 

osiągnięcia w 2016 r. poziom, o którym mowa powyżej wynosił 42%. Zgodnie ze złożonym 

rocznym sprawozdaniem- dla gminy Szczawin Kościelny osiągnięty poziom wyniósł 0% 
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W wyniku powyższego, mając na uwadze zapis art. 9ze ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach, zapłata kary pieniężnej na wniosek Wójta Gminy może zostać zawieszona na 

okres konieczny do podjęcia działań naprawczych, nie dłuższy jednak niż 5 lat, w przypadku 

przedstawienia przez Gminę udokumentowanego wniosku dot. działań naprawczych, zmierzających 

do usunięcia przyczyny nałożenia tej kary, Dyrektor Biura Związku Gmin Regionu Płockiego wystąpił z 

pisemnymi wnioskami o zawieszenie zapłaty wyszczególnionych powyżej kar pieniężnych - pismami 

znak:  

- ZGO-ZOR.0640.22.2018.KS z dnia 22.05.2018 r. – dot. wniosku o zawieszenie kary pieniężnej za 

nieosiągnięcie, wymaganego w 2016 r. w gminie Gostynin 18 % poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła; 

- ZGO-ZOR.0640.21.2018.KS  z dnia 11.05.2018 r. – dot. wniosku o zawieszenie kary pieniężnej za 

nieosiągnięcie, wymaganego w 2016 r. w gminie Pacyna 42% poziomu recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych  

i rozbiórkowych; 

-ZGO-ZOR.0640.23.2018.KS z dnia 22.05.2018 r. – dot. wniosku o zawieszenie kary pieniężnej za 

nieosiągnięcie, wymaganego w 2016 r. w gminie Stara Biała 18 % poziomu recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła; 

-ZGO-ZOR.0640.18.2018.KS z dnia 11.05.2018 r. - dot. wniosku o zawieszenie kary pieniężnej za 

nieosiągnięcie, wymaganego w 2016 r. w gminie Szczawin Kościelny 42% poziomu recyklingu i 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych. 

W informacji zwrotnej, pismami znak: 

-PL-IN.7062.50.2018.KJ1 z dnia 18 czerwca 2018 r.; 

-PL-IN.7062.37.2018.KJ1 z dnia 22 maja 2018 r.; 

-PL-IN.7062.51.2018.KJ1 z dnia 18 czerwca 2018 r.; 

-PL-IN.7062.38.2018.KJ1 z dnia 22 maja 2018 r., 

WIOŚ w Warszawie Delegatura w Płocku postanowił o wszczęciu postępowania administracyjnego w 

sprawie zawieszenia zapłaty kar pieniężnych, o których mowa powyżej oraz pismami znak: 

-PL-IN.7062.50.2018.KJ1 z dnia 09.07.2018 r.; 

-PL-IN.7062.37.2018.KJ1 z dnia 27 czerwca 2018 r.; 

-PL-IN.7062.51.2018.KJ1  z dnia 09 lipca 2018 r.; 

-PL-IN.7062.38.2018.KJ1 z dnia 27 czerwca 2018 r., 

wydano decyzje orzekające o zawieszeniu zapłaty, nałożonych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego 

Inspektora Ochrony Środowiska, kar pieniężnych za niewykonanie obowiązku wynikającego z art. 3b 
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ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, na okres do dnia 31 

marca 2019 r. Powyższe dotyczy gmin: Gostynin, Pacyna, Stara Biała oraz Szczawin Kościelny. 

 

5.   KONTROLE ORAZ OGLĘDZINY REALIZOWANE W 2018 R. PRZEZ ZWIĄZEK GMIN 
REGIONU PŁOCKIEGO  

 

W roku 2018 upoważnieni pracownicy Działu Gospodarki Odpadami przeprowadzali kontrole na 

terenie Gmin-Członków Związku. 

Podstawa prawna przeprowadzenia kontroli: 

 art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(Dz. U. z 2018 poz. 1454 ze zm.). 

Art. 9u ust. 1: 

„Wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów 

ustawy”. 

Art. 9u ust. 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 2013 r. poz. 1232 i 1238).” 

 art. 379 i 380 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 799). 

Art. 379 ust. 1: 

„Marszałek województwa, starosta oraz wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę 

przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska w zakresie objętym właściwością 

organów”. 

Art. 379 ust. 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”. 

Art. 379 ust. 3: 

„Kontrolujący, wykonując kontrolę, jest upoważniony do: 

1) Wstępu wraz z rzeczoznawcami i niezbędnym sprzętem przez całą dobę na teren 

nieruchomości, obiektu lub ich części, na których prowadzona jest działalność gospodarcza,  

a w godzinach od 6 do 22 – na pozostały teren; 

2) Przeprowadzania badań lub wykonywania innych niezbędnych czynności kontrolnych; 

3) Żądania pisemnych lub ustnych informacji oraz wzywania i przesłuchiwania osób w zakresie 

niezbędnym do ustalenia stanu faktycznego; 
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4) Żądania okazania dokumentów i udostępnienia wszelkich danych mających związek  

z problematyką kontroli”. 

Art. 379 ust. 4: 

„Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta, marszałek województwa lub osoby przez nich 

upoważnione są uprawnieni do występowania w charakterze oskarżyciela publicznego w sprawach  

o wykroczenia przeciw przepisom o ochronie środowiska”. 

Art. 379 ust. 5: 

„Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, starosta lub marszałek województwa występują  

do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie odpowiednich działań będących w jego 

kompetencji, jeżeli w wyniku kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot 

przepisów o ochronie środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, że takie naruszenie mogło 

nastąpić, przekazując dokumentację sprawy”. 

Art. 379 ust. 6: 

„Kierownik kontrolowanego podmiotu oraz kontrolowana osoba fizyczna obowiązani są umożliwić 

przeprowadzanie kontroli, a w szczególności dokonanie czynności, o których mowa w ust. 3”. 

Art. 380 ust. 1: 

„Z czynności kontrolnych kontrolujący sporządza protokół którego jeden egzemplarz doręcza 

kierownikowi kontrolowanego podmiotu lub kontrolowanej osobie fizycznej”. 

Art. 380 ust. 2: 

„Protokół podpisują kontrolujący oraz kierownik kontrolowanego podmiotu lub kontrolowana osoba 

fizyczna, którzy mogą wnieść do protokołu zastrzeżenia i uwagi wraz z uzasadnieniem”. 

Art. 380 ust. 3: 

„W razie odmowy podpisania protokołu przez kierownika kontrolowanego podmiotu  

lub kontrolowaną osobę fizyczną kontrolujący umieszcza o tym wzmiankę w protokole,  

a odmawiający podpisu może, w terminie 7 dni, przedstawić swoje stanowisko na piśmie wójtowi, 

burmistrzowi lub prezydentowi miasta, staroście lub marszałkowi województwa”. 

 art. 281 – 292 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 800). 

Art. 281 § 1: 

„Organy podatkowe pierwszej instancji, z zastrzeżeniem §3, przeprowadzają kontrolę podatkową  

u podatników, płatników, inkasentów oraz następców prawnych, zwanych dalej „kontrolowanymi”. 

Art. 281 § 2: 

„Celem kontroli podatkowej jest sprawdzenie, czy kontrolowani wywiązują się z obowiązków 

wynikających z przepisów prawa podatkowego”. 

Art. 282b § 1: 
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„Organy podatkowe zawiadamiają kontrolowanego o zamiarze wszczęcia kontroli podatkowej,  

z zastrzeżeniem art. 282c”. 

Art. 282b § 2: 

„Kontrolę wszczyna się nie wcześniej niż po upływie 7 dni i nie później niż przed upływem 30 dni  

od dnia doręczenia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli. Jeżeli kontrola nie zostanie 

wszczęta w terminie 30 dni od dnia doręczenia zawiadomienia, wszczęcie kontroli wymaga 

ponownego zawiadomienia”. 

Art. 282b § 3: 

„Wszczęcie kontroli przed upływem 7 dni od dnia doręczenia zawiadomienia wymaga zgody  

lub wniosku kontrolowanego. W razie wyrażenia zgody lub złożenia wniosku ustnie kontrolujący 

sporządza adnotację”. 

Organ uprawniony do kontroli: 

Organem uprawnionym do przeprowadzenia kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy  

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

29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa 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.  

Rodzaje przeprowadzanych kontroli: 

 Kontrola/oględziny nieruchomości niezamieszkałych: 

-  w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach; 

-  w zakresie ilości i rodzaju wystawianych odpadów komunalnych; 

- w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa;                                                            

 

-  w zakresie wypełnienia obowiązku złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

 Kontrola/oględziny nieruchomości zamieszkałych: 

-  w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dn. 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach; 

- w zakresie ilości i rodzaju wystawianych odpadów komunalnych; 

-  w zakresie przestrzegania przepisów ustawy z dn. 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa; 

- w zakresie wypełnienia obowiązku  złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

 

 Kontrola Wykonawcy: 
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-   w zakresie należytego wykonywania obowiązków zawartych w Umowach na odbiór i 

zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

 Oględziny nielegalnych wysypisk odpadów komunalnych zlokalizowanych na terenie Gmin – 

Członków Związku. 

                                                                              

Tab. Nr 11 - Wykaz przeprowadzonych w 2018 roku oględzin 

 

OGLĘDZINY 2018 R. 

Gmina Łącznie 

Bielsk 3 
Brudzeń Duży 21 

Czerwińsk nad Wisłą - 
Drobin 3 

Gąbin 3 

Gostynin 4 
Łąck 10 

Pacyna 1 
Słupno 2 

Stara Biała 5 
Staroźreby 4 

Szczawin Kościelny 1 
Gmina i Miasto Wyszogród 3 

Suma 60 

 

 

 
Tab. Nr 12 - Wykaz przeprowadzonych w 2018 roku kontroli realizacji przez Wykonawcę zamówienia pn.: 

„Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości, zlokalizowanych na terenie 

Związku Gmin Regionu Płockiego” w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych  

 

 

KONTROLE 2018 R. 

Gmina Łącznie 

Bielsk 2 
Brudzeń Duży 2 

Czerwińsk nad Wisłą 2 
Drobin 0 

Gąbin 6 

Gostynin 0 
Łąck 1 

Pacyna 1 
Słupno 1 

Stara Biała 7 
Staroźreby 0 

Szczawin Kościelny 0 
Gmina i Miasto Wyszogród 0 

Suma 22 
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Ponadto w 2018 r. przeprowadzono na terenie Bazy Wykonawcy Remondis Sp. z o. o. 

zlokalizowanej w Płocku, ul. Przemysłowa 32 kontrolę polegającą na weryfikacji zawartości 

skrzyń/przestrzeni ładunkowej pojazdów przed ich wyjazdem w teren tj. przed zrealizowaniem  

w terenie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 

pochodzących z nieruchomości zamieszkałych zlokalizowanych na terenie gminy Czerwińsk  

nad Wisłą.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
  

 
  

 

 

Kontrola Wykonawcy Eneris Surowce S.A..  
 lipiec 2018 r. -Gmina Łąck 

 

Kontrola Wykonawcy Remondis Sp. z o.o. – 
czerwiec 2018  

Gmina Czerwińsk nad Wisłą 
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Kontrola Wykonawcy 

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.  

listopad 2018 – Gmina Pacyna 

 

Kontrola Wykonawcy SUEZ PGK Sp. z o.o.  

czerwiec 2018 – Gmina Stara Biała 

Kontrola Wykonawcy SUEZ PGK Sp. z o.o.  

październik 2018 – Gmina Słupno 

 

Kontrola Wykonawcy 

Tonsmeier Centrum Sp. z o.o.  

czerwiec 2018 – Gmina Gąbin 
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6.   PRZYPADKI NIEDOPEŁNIENIA PRZEZ MIESZKAŃCÓW ZADEKLAROWANEGO 
OBOWIĄZKU SELEKTYWNEGO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 

 Wykonawcy w ramach realizacji umów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

zobowiązani są, w ciągu 24 godzin od momentu zaistnienia zdarzenia, zgłaszać do ZGRP przypadki 

niedopełnienia przez właścicieli nieruchomości zadeklarowanego obowiązku w zakresie 

selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych. 

 

Poniższa tabela przedstawia liczbę zgłoszeń Wykonawców w zakresie niewłaściwej segregacji 

odpadów. 

 

 

 

 

Kontrola Wykonawcy Remondis Sp. z o.o. 

czerwiec 2018 – Gmina Bielsk 

 

 

Kontrola Wykonawcy Remondis Sp. z o.o. 

sierpień 2018 – Gmina Bielsk 
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Tab. Nr 13 – Zgłoszone przypadki niewłaściwej segregacji z uwzględnieniem podziału na Gminy. 

Sektor Gmina 
Liczba zgłoszonych przez Wykonawcę przypadków 

niewłaściwej segregacji w roku 2018 

I 

Bielsk 151 

Brudzeń Duży 124 

Słupno 192 

Stara Biała 407 

II Staroźreby 47 

III 
Czerwińsk nad Wisłą 117 

Wyszogród 0 

IV Drobin 1 

V 

Gostynin 8950 

Łąck 7937 

Szczawin Kościelny 3853 

VI 
Gąbin 923 

Pacyna 22 

                   Razem 22724 22724 

 

7.   PLATFORMA WYMIANY INFORMACJI NA TEMAT SYSTEMU GOSPODAROWANIA 
ODPADAMI KOMUNALNYMI – SPRAWY ZAREJESTROWANE W SYSTEMIE  

PN. „TEMIDA” 

 

 Interwencje mieszkańców zgłaszane telefonicznie, osobiście lub za pośrednictwem 

pracowników Urzędów Gmin, rejestrowane są w systemie pn.: „TEMIDA”.  

 

 

Poniższa tabela przedstawia roczną liczbę zarejestrowanych zgłoszeń w podziale na Gminy 

oraz rodzaj zgłaszanych problemów. Jako „inne” rejestrowane są problemy, których nie można 

przypisać do pozostałych kategorii. .
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Tab. Nr 14 – Roczna liczba zgłoszeń zarejestrowanych w systemie Temida z podziałem na gminy oraz rodzaj zgłaszanej sprawy. 

Powód zgłoszenia Bielsk 
Brudzeń 

Duży 
Czerwińsk 
nad Wisłą 

Drobin Gąbin Gostynin Łąck Pacyna Słupno 
Stara 
Biała 

Staroźreby 
Szczawin 
Kościelny 

Wyszogród 
Suma 

końcowa 
brak harmonogramu   2 2 1 3 5 5   1 1 3 1   24 

brak odbioru 
elektrycznych 

                1     1   2 

brak odbioru 
niebezpiecznych 

      1 1 1     1 1       5 

brak odbioru opon           1       1       2 

brak odbioru 
segregowanych 

16 16 6 11 39 32 33 1 12 17 2 6 2 193 

brak odbioru 
wielkogabarytowych 

5 5   3 4 15 12 1 2 10 4 1   62 

brak odbioru zielonych 3 7 1 1 12 52 63   5 10   6 4 164 

brak odbioru 
zmieszanych 

23 43 17 11 38 119 96 2 21 30 9 28 1 438 

brak pojemnika 4 1 1 1 2 14 14 3 1 2 3 1   47 

brak worków 18 12 8 8 9 17 15 2 5 14 3 1 7 119 

inne 154 103 88 120 213 313 253 34 168 188 116 94 74 1918 

pojemnik – wymiana, 
uszkodzenie 

  2 4 2 8 6 4 1 2     2 5 36 

kod kreskowy 57 20 12 6 18 41 18 7 56 39 18 11 4 307 

odbiór odpadów 
remontowych 

40 62 8 15 55 75 68 3   2 1 6 14 349 

dyspozycje odbioru 220 156 127 142 285 366 321 27 260 239 122 91 89 2445 

nowa deklaracja 113 82 48 59 95 129 119 13 112 110 43 35 34 992 

dyspozycja przyjęcia 
odpadów 

            2   2 1   1   6 

Suma końcowa 653 511 322 381 782 1186 1023 94 649 665 324 285 234 7110 
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8.   LIKWIDACJA DZIKICH WYSYPISK - 2018 

      

W ramach zawartej pomiędzy Związkiem Gmin Regionu Płockiego a Wykonawcą: 

1)  Umowy Nr 72/XI/2015 z dnia 13 listopada 2015 r., 

2) Umowy Nr 73/XI/2015 z dnia 13 listopada 2015 r., 

3) Umowy Nr 74/XI/2015 z dnia 13 listopada 2015 r., 

4) Umowy Nr 80/XII/2015 z dnia 30 grudnia 2015 r., 

5) Umowy Nr 81/XII/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r., 

6) Umowy Nr 82/XII/2015 z dnia 31 grudnia 2015 r. 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w 2018 r. została przeprowadzona tzw. 

„likwidacja dzikiego wysypiska” na obszarze danego Sektora. 

 

Likwidacja dzikiego wysypiska polegała na wywiezieniu odpadów ze wskazanych składowisk śmieci na 

terenie Sektora we własnym zakresie i na koszt Wykonawcy. Zakres prac obejmował: likwidację 

dzikich wysypisk odpadów ze wskazanych w czasie trwania umowy przez Zamawiającego lokalizacji 

dzikich wysypisk na obszarze sektora, w tym prace obejmujące: zorganizowanie i wykonanie                                                                                          

uprzątnięcia, załadunek i transport nagromadzonych nielegalnie odpadów – na zorganizowane 

składowiska odpadów komunalnych lub ich zutylizowane w przewidziany przepisami prawa sposób.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                           

                                                                                                                             

Dzikie wysypisko w miejscowości 

Gorzewo (gmina Gostynin) 

Dzikie wysypisko w miejscowości Józefków 

(gmina Gostynin) 
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Tab. Nr 15 – Zestawienie przeprowadzonych w 2018 r. likwidacji dzikich wysypisk. 

Likwidacja dzikich wysypisk w 2018 r. na terenie Sektorów I-VI w ramach realizacji Umów z Wykonawcami 

Lp. Sektor Gmina/Miasto 
Lokalizacja, gdzie znajduje się nielegalne 

wysypisko śmieci 

Termin zakończenia 

likwidacji dzikiego 

wysypiska 

Rodzaj i ilość zebranych 

odpadów komunalnych 

Miejsce 

przekazania 

zebranych 

odpadów 

Limit odpadów dla danego 

Sektora rocznie zgodnie z 

Umową 

1 

I                                       

(Konsorcjum: 

Remondis 

Suez) 

Słupno Borowiczki Pieńki, dz. 87/2 05.10.2018 r. 20 03 01 – 1,1 Mg 
PGO w Płocku 

Sp. zo.o. 

od 65 Mg do 75 Mg 

2 Stara Biała Nowe Trzepowo, dz. 22/3 29.01.2018 r. 
17 01 07 – 0,04 Mg 

16 01 03 – 0,02 Mg 

PGO w Płocku 

Sp. zo.o. 

3 Bielsk Bielsk, dz. 112 

25.07.2018 r. 

30.07.2018 r. 

23.08.2018 r. 

20 03 01 – 0,68 Mg 

20 03 01 – 0,08 Mg 

20 03 01 – 0,78 Mg 

PGO w Płocku 

Sp. zo.o. 

4 Brudzeń Duży Karwosieki Cholewice, dz. 92/3 oraz dz. 223 

Żerniki, dz. 77/1 
30.01.2018 r. 17 09 04 – 2,18 Mg 

Remondis Sp. z o.o. 

Oddział w Płocku 

5 
II (Suez) 

 

Staroźreby 

Przeciszewo Kolonia 

Bromierz Nowy 25A/OSP 
25.04.2018 r. 20 03 01 – 1,36 Mg 

PGO w Płocku 

Sp. zo.o. 

Staroźreby Hektary (Ostrzykówek) 

Staroźreby Kolonia 
14.05.2018 r. 20 03 01 – 2,00 Mg  

6 
III 

(Remondis) 

Czerwińsk nad 

Wisłą nie wskazano - - - 

7 Wyszogród Wyszogród, pas skarpy nad Wisłą 13.12.2018 r. 20 03 01 – 0,08 Mg 
PGO w Płocku 

Sp. z o.o. 

8 IV (Eko-Maz) Drobin nie wskazano brak danych brak danych - 

9 V (Eneris) Łąck 

Sendeń Mały przy działce 166/8 02.03.2018 r. 20 03 01 – 0,10 Mg 
PGO w Płocku 

Sp. z o.o. 

Wincentów 19.04.2018 r. 17 09 04 – 0,32 Mg Eneris Surowce S.A. 

Sendeń Mały, obok nr 26/7 

Sendeń Mały obok kompleksu działek nr 33 
30.08.2018 r. 

20 02 01 – 0,14 Mg 

 

PGO w Płocku 

Sp. zo.o. 

Sendeń Mały  w sąsiedztwie nr 50 i 51 30.08.2018 r. 20 03 01 – 0,32 Mg 
PGO w Płocku   

Sp. z o.o. 

Zdwórz, przystanek autobusowy przy drodze 577 23.10.2018 r. 17 09 04 – 0,06 Mg Eneris Surowce S.A. 
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Lp. Sektor Gmina/Miasto 
Lokalizacja, gdzie znajduje się nielegalne 

wysypisko śmieci 

Termin zakończenia 

likwidacji dzikiego 

wysypiska 

Rodzaj i ilość zebranych 

odpadów komunalnych 

Miejsce 

przekazania 

zebranych 

odpadów 

Limit odpadów dla danego 

Sektora rocznie zgodnie z 

Umową 

10 Gostynin 

 

Gorzewo, dz. 330/9 
13.04.2018 r. 

15 01 07 – 0,14 Mg 
20 03 35* – 0,02 Mg 
17 09 04 – 0,30 Mg 
20 03 07 – 0,10 Mg 

Eneris Surowce S.A. 

Gorzewo, dz. 71/3  15 01 07 – 0,66 Mg Eneris Surowce S.A. 

Józefków, przy drodze nr 1405W 27.11.2018 r. 

16 01 19 – 0,03 Mg 
20 03 07 – 0,01 Mg 

15 01 02 – 0,003 Mg 
20 01 11 – 0,014 Mg 
15 01 05 – 0,009 Mg 

Eneris Surowce S.A 

Osada, dz. 79/1 04.12.2018 r. 
20 03 07 – 0,02 Mg 
17 09 04 – 0,14 Mg 

Eneris Surowce S.A. 

11 
Szczawin 

Kościelny Pas drogowy przy drodze Reszki-Staw 22.03.2018 r. 20 03 01 – 0,22 Mg 
PGO w Płocku   

Sp. z o.o. 

12 

VI 

(Tonsmeier) 

Gąbin Jordanów, pas nadwiślany 23.04.2018 r. 20 01 99 – 0,26 Mg 
Tonsmeier Centrum 

Sp. z o.o. Zakład 

Zagospodarowania 

Odpadów w 

Krzyżanówku 

Tonsmeier Centrum 

Sp. z o.o. Zakład 

Zagospodarowania 

Odpadów w 

Krzyżanówku 

od 44 Mg do 50 Mg 

13 Pacyna Model, dz. 153 07.06.2018 r. 20 01 99 – 0,90 Mg 
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Dzikie wysypisko w miejscowości Osada (gmina Gostynin) 

 

PRZED  PO 

Dzikie wysypisko w miejscowości Model (gmina 

Pacyna) 

 

Dzikie wysypisko w miejscowości 

Borowiczki-Pieńki (gmina Słupno) 

Dzikie wysypisko w miejscowości Bromierz Nowy (gmina Staroźreby) 
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 9.  IDENTYFIKACJA POJEMNIKÓW I WORKÓW  ZA POMOCĄ KODÓW KRESKOWYCH 

 

System identyfikacji pojemników i worków został wprowadzony w celu realizacji zadań 

nałożonych przez art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289). Wprowadzany system umożliwia kontrolę nad należytym 

wykonywaniem usług przez przedsiębiorców odbierających odpady komunalne na terenie gmin, 

należących do ZGRP. Zadaniem systemu jest przede wszystkim monitorowanie ilości odbieranych 

odpadów i sposobu ich dalszego zagospodarowania, jak również umożliwia on dokładne 

sprawdzenie, kiedy firma wywozowa odebrała odpady i czy zrobiła to zgodnie z harmonogramem 

odbioru. Ponadto wprowadzony system pozwala uzyskać informacje o rodzaju i ilości odebranych 

odpadów komunalnych z danej nieruchomości a także informacji czy przekazane do odbioru odpady 

były zgodne ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Istotą wprowadzanego systemu nie jest sprawdzanie, co mieszkaniec wyrzuca do śmieci, ale czy 

segreguje je tak jak powinien, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

System identyfikacji pojemników i worków działa dzięki dostarczonym do mieszkańców Gmin 

Członkowski ZGRP kodom kreskowym, naklejanym na pojemniki i worki. Od 2016 r. Związek Gmin 

Regionu Płockiego prowadzi dystrybucję kodów kreskowych oraz wyposażył Wykonawców w tzw. 

„mobilne czytniki kodów kreskowych”. 

Należy również podkreślić, że kody kreskowe, naklejane na pojemniki i worki skonstruowano 

zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016 r. 

poz. 922 z późn. zm.). Liczba zawarta w kodzie kreskowym została wygenerowana z systemu 

informatycznego, indywidualnie dla każdej nieruchomości, jako przypadkowy ciąg znaków i nie 

zawiera informacji o danych osobowych, tj. imienia i nazwiska właściciela nieruchomości.  W związku 

z powyższym tożsamość właściciela nieruchomości nie jest możliwa do ustalenia. 

W 2018 r. przygotowano dla właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno – wypoczynkowe łącznie 21 855 zestawów kodów kreskowych.   

 

Tab. Nr 16 - Zestawienie ilości przygotowanych w 2018 r. zestawów kodów kreskowych 

Gmina 

Ilość przygotowanych zestawów kodów kreskowych 

Odbiór kodów w 
Biurze ZGRP 

Dystrybucja kodów przez 
operatora pocztowego  

 

Wydruk kodów 
podczas dyżurów 

w Urzędzie 
Gminy 

Odbiór kodów w 
Urzędzie Gminy  

Bielsk 594 385  237 417 

Brudzeń Duży 844 334  159 286 

Czerwińsk nad 
Wisłą 

40 
259 

 322 
548 

Drobin 140 298  288 355 

Gąbin 580 542  441 1024 
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Gostynin 216 639  636 1314 

Łąck 634 600  337 520 

Pacyna 15 69  149 85 

Słupno 1192 486  230 803 

Stara Biała 2580 468  29 40 

Staroźreby 189 257  227 508 

Szczawin Kościelny 40 210  350 373 

Wyszogród 36 166  120 244 

Suma 7100  4713   3525 6517 

 

Dane zawarte w importach z zeskanowanych kodów  z pojemników i worków przy pomocy 

mobilnych czytników kodów kreskowych pozwalają na monitorowanie ilości odbieranych odpadów 

i sposobu ich dalszego zagospodarowania, jak również umożliwia on dokładne sprawdzenie, kiedy 

firma wywozowa odebrała odpady i czy zrobiła to zgodnie z harmonogramem odbioru.  Ponadto 

wprowadzone dane z importów  do systemu pozwalają uzyskać informację o rodzaju i ilości 

odebranych odpadów komunalnych z danej nieruchomości, a także informacji czy przekazane do 

odbioru odpady były zgodne ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Istotą wprowadzanego systemu nie jest sprawdzanie, co mieszkaniec wyrzuca do 

śmieci, ale czy segreguje je tak jak powinien, zgodnie ze złożoną deklaracją o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 

Tab. Nr 17 -  Zestawienie ilości otrzymanych importów z zeskanowanych kodów z pojemników i worków przy 

pomocy mobilnych czytników kodów kreskowych od Wykonawców 

Wykonawca 
Ilość otrzymanych importów ze skanowania kodów z 

pojemników i worków do Biura ZGRP 

Eko - Maz Sp. z o.o. 361 

Eneris Surowce S.A. 502 

Remondis Sp. z o. o. 539 

Suez Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. 701 

Tonsmeier Centrum Sp. z o. o. 391 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie 333 

Suma 2827 

 

 Ponadto w celu wypełnienia obowiązku wynikającego z  Umów z Wykonawcami, tj. 

wyposażenie Wykonawcy w naklejki ostrzegawcze zakupiono 24 000 szt. naklejek ostrzegawczych. W 

2017 r. rozdysponowano 13 200 szt. naklejek dla Wykonawców. Firmy wywozowe odbierające 

odpady na bieżąco kontrolują odbierane odpady od właścicieli nieruchomości. Naklejki ostrzegawcze 

mają na celu informowanie właścicieli nieruchomości mieszkańców Gmin -  Członkowskich objętych 

wspólnym systemem gospodarki odpadami o niestosowaniu się do uchwały w sprawie regulaminu 

utrzymaniu czystości i porządku na terenie gmin  w zakresie  naklejania kodów kreskowych na 

pojemniki i/lub worki. 
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Tab. Nr 18 -  Zestawienie ilości i rodzaju naklejek ostrzegawczych zakupionych w 2018 r.  

Rodzaj naklejki ostrzegawczej 
Ilość naklejki ostrzegawczej zakupionej                         
w 2018 r. [szt.] 

„ KOD KRESKOWY JEST NIECZYTELNY. PROSZĘ NAKLEIĆ 
NOWY KOD ” 

12 000 

„ BRAK KODU KRESKOWEGO SPOWODUJE NIEODEBRANIE  
ODPADÓW. PROSZĘ NAKLEIĆ KOD ” 

12 000 

„ NIE NAKLEJONO KODU KRESKOWEGO. ODPADY NIE 
ZOSTAŁY ZABRANE 

nie zakupiono gdyż naklejki zostały z 2017 r.   

SUMA 24 000 

 

W 2018 r. Związek Gmin Regionu Płockiego przekazał Wykonawcy naklejki ostrzegawcze                       

w ilości następującej : 

-  4 200 szt. naklejek  z napisem „ KOD KRESKOWY JEST NIECZYTELNY. PROSZĘ NAKLEIĆ NOWY KOD ”, 

- 4 500 szt. naklejek z napisem „ BRAK KODU KRESKOWEGO SPOWODUJE NIEODEBRANIE  

ODPADÓW. PROSZĘ NAKLEIĆ KOD ”, 

- 4 500 szt. naklejek z napisem „ NIE NAKLEJONO KODU KRESKOWEGO. ODPADY NIE ZOSTAŁY 

ZABRANE 

 

Tab. Nr 19 -  Zestawienie ilości i rodzaju naklejek ostrzegawczych zakupionych w 2018  r.  

Nazwa Wykonawcy 
„ KOD KRESKOWY JEST 
NIECZYTELNY. PROSZĘ 
NAKLEIĆ NOWY KOD ” 

„ BRAK KODU KRESKOWEGO 
SPOWODUJE NIEODEBRANIE  
ODPADÓW. PROSZĘ NAKLEIĆ 

KOD ” 

„ NIE NAKLEJONO KODU 
KRESKOWEGO. ODPADY NIE 

ZOSTAŁY ZABRANE 

 Ilość [szt.] 

Eneris Surowce S.A. 1 500 1 800 1 800 

Tonsmeier Centrum   Sp. z o.o. 2 700 2 700 2 700 

Suma 4 200 4 500 4 500 

 

 

10.   PORTAL ODPADOWY ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO 

 

Realizując obowiązek edukacji ekologicznej oraz informowania właścicieli nieruchomości 

zaktualizowano zawartość Portalu odpadowego (www.odpady.zgrp.pl), w tym ulotkę dla właścicieli 

nieruchomości. Ponadto  dokonano aktualizacji danych zawartych na portalu odpadowym w zakresie: 

http://www.odpady.zgrp.pl/
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 podstaw prawnych, 

 harmonogramu odbioru odpadów komunalnych, 

 harmonogramu dyżurów pracowników ZGRP w gminach, 

 analizy stanu gospodarki odpadami za rok 2017, 

 rejestru działalności regulowanej, 

 komunikatów informacyjnych dla mieszkańców min: przypominających o konieczności 

składania wniosków na odbiór odpadów remontowo-budowlanych, informujących                  

o zmianie terminu odbioru odpadów. 

Na Portalu Odpadowym zamieszczono informacje dot. SKUPO-PSZOK-u zlokalizowanego w 

Gąbinie przy ul. Strażackiej 6, informacji o korzyściach wynikających z posiadania przydomowych 

kompostownik  a także informacji o recyklingu 

odpadów. Dodatkowo Związek Gmin Regionu 

Płockiego od grudnia 2016 r. prowadzi profil na 

portalu społecznościowym Facebook. 

 

 

 

 

 

 

 

11.  DYŻURY W URZĘDACH GMIN REALIZOWANE W 2018 R. 

 

W roku 2018 r. odbyło się łącznie 168 dyżurów podczas których przyjęto 7 634 właścicieli 

nieruchomości. 

Podczas dyżurów pełnionych w Urzędach Gmin, mieszkańcy mieli możliwość: 

1. Wypełnienia i złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w tym uzupełnienia braków formalnych; 

2. Sprawdzenia płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

3. Uzyskania informacji na temat: 

-  przepisów dotyczących utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 

-  składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

- zasad prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

-  zbiórki odpadów wielkogabarytowych, 
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-  zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

-  zbiórki odpadów niebezpiecznych, powstających w gospodarstwach domowych, 

-  zbiórki przeterminowanych leków i chemikaliów oraz zużytych baterii i akumulatorów, 

-  przekazania odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

 

Ponadto mieszkaniec miał możliwość: 

 otrzymania nieodpłatnie worków do segregacji odpadów dla nieruchomości zamieszkałych 

oraz kodów kreskowych, 

 zgłoszenia uwag, uzyskania informacji dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki 

odpadami bądź realizacji usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych. 

 

W 2018 r. kontynuowano dodatkowy dyżur pracowników Związku w Urzędzie Miasta i Gminy 

w Drobinie oraz Gąbinie. W pozostałych gminach dyżury odbywały się raz w miesiącu z wyjątkiem 

gminy Stara Biała, która zrezygnowała z dyżuru ze względu na bliską lokalizację Biura ZGRP i Urzędu 

Gminy.  

 

Tab. Nr 20 – Wykaz przyjętych w 2018 r. interesantów podczas pełnionych dyżurów w Urzędach Gmin z 

podziałem na Gminy. 

L.p. Nazwa Gminy Liczba przyjętych interesantów 

1 Bielsk 
542 

2 Brudzeń Duży 
563 

3 Czerwińsk nad Wisłą 
584 

4 Drobin 978 

5 Słupno 514 

6 Stara Biała - 

7 Staroźreby 717 

8 Wyszogród 689 

9 Gąbin 
1086 

10 Gostynin 
1331 

11 Łąck 
739 

12 Pacyna 
433 

13 Szczawin Kościelny 506 

14 RAZEM: 7634 
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12. PRZYJMOWANIE INTERESANTÓW W BIURZE ZGRP I OBSŁUGA TELEFONICZNA 

 

W 2018 roku pracownicy Biura Związku Gmin Regionu Płockiego służyli pomocą w 

wypełnianiu deklaracji, udzielali wyczerpujących informacji na temat systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w tym informacji dotyczących odbioru odpadów komunalnych w ramach 

mobilnej zbiórki, służyli pomocą w wypełnianiu deklaracji, przyjmowaniu wniosków na odbiór 

odpadów remontowo-budowlanych, udzielaniu informacji na temat płatności, numeru kont. 

Ponadto właściciele nieruchomości mieli możliwość pobrania worków przeznaczonych do 

gromadzenia odpadów komunalnych w sposób selektywny, harmonogramów odbiorów odpadów na 

rok 2018, pobrania ulotek dotyczących zasad właściwej segregacji odpadów oraz zgłoszenia wszelkich 

uwag i skarg dotyczących funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi bądź 

realizacji usługi odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych przez firmy wywozowe. 

 

13.   SKUPO-PSZOK FUNKCJONUJĄCY W GĄBINIE DLA GMIN CZŁONKOWSKICH 
ZWIĄZKU GMIN REGIONU PLOCKIEGO OBJĘTYCH WSPÓLNYM SYSTEMEM 
GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI REALIZOWANYM PRZEZ 

ZGRP 

 

W Punkcie  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych „SKUPO-PSZOK”, 

zlokalizowanym w Gąbinie przy ul. Strażackiej 6, mieszkańcy Gmin objętych systemem 

gospodarowania odpadami ZGRP w ramach opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą zostawić 

wytwarzane przez siebie, selektywnie zebrane problematyczne 

odpady komunalne.  

PSZOK obsługuje właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

oraz właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, w tym 

domków letniskowych, którzy złożyli do Biura Związku Gmin 

Regionu Płockiego deklarację o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi z terenu gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Czerwińsk nad Wisłą, 

Drobin, Gąbin, Gmina Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, 

Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród.  

PSZOK czynny jest w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godz.: 9:00 -

17:00 oraz w soboty w godz.: 8:00 -14:00. Operatorem SKUPO-PSZOK-u jest: 

firma RSC Recycling Service Center. SKUPO-PSZOK posiada również  odpłatną 

usługę transportu odpadów z miejsca ich powstania do miejsca siedziby SKUPO-PSZOK-u świadczoną 

przez RSC Recycling Service Center. 
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PSZOK przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zgromadzone i dostarczone w sposób selektywny z 

podziałem na:  

 papier;  

 metal;  

 tworzywa sztuczne;  

 opakowania wielomateriałowe;  

 szkło;  

 odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;  

 przeterminowane leki;  

 chemikalia;  

 zużyte baterie i akumulatory;  

 zużyty sprzęt elektryczne i elektroniczny;  

 meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

 zużyte opony (pochodzące wyłącznie z gospodarstw domowych, z pojazdów  o dopuszczalnej 

masie całkowitej do 3,5 tony niepochodzące z działalności gospodarczej lub rolniczej w liczbie 

do 8 sztuk liczonych łącznie od jednego gospodarstwa domowego na każdy rok 

kalendarzowy); 

 odpady budowlane i rozbiórkowe (w SKUPO-PSZOK-u można oddać selektywnie 

zgromadzone  odpady budowlane i rozbiórkowe, w tym gruz, pochodzące z drobnych 

remontów i budów prowadzonych we własnym zakresie, niewymagających  pozwolenia na 

budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót w ilości do 0,5 tony rocznie 

z jednego gospodarstwa domowego) 

 popiół powstały w gospodarstwach domowych 

 odzież i tekstylia 

 

SKUPO-PSZOK funkcjonujący dla Gmin, których system gospodarowania odpadami 

komunalnymi powierzono Związkowi Gmin Regionu Płockiego jest jednym z nielicznych, działającym  

w formule łączącej skup surowców wtórnych z  bezpłatnym przyjmowaniem odpadów 

problemowych.  

W międzygminnym SKUPO-PSZOK-u skupowane są następujące odpady komunalne: 

 opakowania z papieru i tektury, papier i tektura; 

 opakowania z metali, metale (miedź, brąz, mosiądz, aluminium, ołów, cynk, żelazo i stal, 

cyna, mieszaniny metali); 

 opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne; 

 baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami wymienionymi w 16 06 01, 16 06 

02 lub 16 06 03 oraz niesortowane baterie i akumulatory zawierające te baterie oraz baterie i 

akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33; 

 urządzenia zawierające freony ; 

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21, 20 01 23 

zawierające niebezpieczne składniki;  

 zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne. 
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W SKUPO-PSZOKU nie są przyjmowane: 

 zmieszane odpady komunalne; 

 eternit i azbest; 

 smoła i papa; 

 odpady budowlane i rozbiórkowe, których ilość lub skład wskazuje, że pochodzą z 

nieruchomości niezamieszkałej lub powstały w wyniku budowy, czy też rozbiórki budynku lub 

obiektu, bądź powstały w wyniku prac prowadzonych przez wykonawców robót 

budowlanych; 

 pozostałe odpady, których ilość lub skład wskazuje na pochodzenie z innego źródła niż 

gospodarstwo domowe; 

 odpady pochodzące z demontażu pojazdów; 

 opony pochodzące z działalności rolniczej oraz opony  z pojazdów większych niż pojazdy o 

dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony.  
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Tab. Nr 21 – Zestawienie mas odpadów komunalnych dostarczonych do PSZOK w okresie od styczeń  - grudzień 2018 r.  

L.p. 
Rodzaj odpadów 

[Mg] 

2018 

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

1 

papier, metal, 
tworzywa sztuczne, 

opakowania 
wielomateriałowe 

0,537 0,641 3,467 4,825 2,887 2,476 2,533 2,681 2,054 2,245 2,142 1,430 

2 
 

         szkło 0,250 0,396 0,940 1,587 1,230 0,720 0,720 1,010 0,678 1,036 0,970 0,400 

3 
odpady ulegające 
biodegradacji, w 

tym odpady zielone 
- - - - - - - - - - - - 

4 
przeterminowane 

leki 
0,030 0,025 0,041 0,065 0,128 0,020 0,010 0,008 0,001 - 0,006 - 

5 
 

chemikalia 0,180 0,482 1,145 1,776 1,770 0,960 0,773 1,101 1,070 0,920 0,374 0,290 

6 
zużyte baterie i 

akumulatory 
- 0,001 - - - 0,020 0,060 - - - - - 

7 
zużyty sprzęt 
elektryczny i 
elektroniczny 

0,560 0,889 1,710 1,852 1,970 1,060 0,970 1,330 0,780 1,300 1,024 1,476 

8 
meble i inne 

odpady 
wielkogabarytowe 

0,380 0,180 1,795 2,545 3,598 2,862 1,400 1,850 2,832 2,474 2,668 1,244 

9 
zużyte 
 opony 

- 0,024 0,126 0,670 0,810 0,364 0,075 1,130 0,770 0,750 0,384 0,240 

10 
odpady budowlane 

i rozbiórkowe 
0,760 0,280 2,450 3,610 3,260 1,430 1,151 5,392 4,034 3,625 2,208 2,570 

11 
 

popiół - - - 0,100 - - - 0,160 - - - - 

12 
 

krzewy - - - - - - - - - - - - 

13 

odzież i  
tekstylia 

 
 

0,360 - 0,390 0,210 0,260 0,120 0,180 0,050 0,070 - 0,100 0,010 
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14 

Łączna ilość 
przyjętych 
odpadów 

 

3,057 2,918 12,064 17,240 15,913 10,032 7,872 14,712 12,289 12,350 9,876 7,660 

15 

Kwota wypłacona 
za odpady przyjęte 

w formie skupu 
surowców 

wtórnych (w zł) 

414,5 785,5 2338,4 2697,7 2179,5 1675,9 1672,9 1535,7 1515,5 1401,6 1092,2 747,6 

16 

Ilość odpadów 
przyjętych w 
formie skupu 

surowców 
wtórnych (w Mg) 

1,097 1,786 5,841 6,677 4,857 3,556 3,563 4,011 2,834 3,545 3,166 2,366 

17 
Liczba gmin 
obsłużonych 

3 4 3 8 8 4 5 7 7 7 5 6 

18 Gminy obsłużone 

Łąck, 
Szczawin 
Kościelny, 

Gąbin 

Łąck, 
Szczawin 
Kościelny, 

Gąbin, 
Gostynin 

Łąck, 
Szczawin 
Kościelny, 

Gąbin 

Łąck, 
Szczawin 
Kościelny, 

Gąbin, 
Brudzeń 

Duży, 
Czerwińsk 
nad Wisłą, 

Pacyna 
Słupno, 

Gostynin 

Słupno, 
Gostynin, 

Łąck, Gąbin, 
Pacyna, 

Szczawin 
Kościelny, 

Stara Biała, 
Brudzeń 

Duży 

Łąck, 
Szczawin 
Kościelny, 

Gąbin, 
Słupno 

Łąck, 
Szczawin 
Kościelny, 

Gąbin,  
Pacyna, 

Czerwińsk 
nad Wisłą 

Łąck, 
Szczawin 
Kościelny, 

Gąbin, 
Czerwińsk 
nad Wisłą, 

Słupno, 
Staroźreby

, Stara 
Biała 

Łąck, 
Szczawin 
Kościelny, 

Gąbin, 
Pacyna, 
Słupno, 

Stara Biała, 
Gostynin 

Gąbin, Łąck, 
Pacyna, 
Bielsk, 

Szczawin 
Kościelny, 

Słupno, 
Gostynin 

Gąbin, 
Łąck, 

Szczawin 
Kościelny, 

Słupno, 
Pacyna 

Łąck, 
Szczawin 
Kościelny, 

Gąbin, 
Słupno, 

Stara biała, 
Gostynin 

19 

Liczba właścicieli 
nieruchomości 

 od których 
Wykonawca przyjął 
odpady komunalne 

15 14 48 55 52 37 30 49 42 54 37 29 
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14.   DEKLARACJE 

 

W roku 2018 r. w systemie zarejestrowano 7 637 szt. deklaracji dotyczących nieruchomości 

zamieszkałych, niezamieszkałych i mieszanych 

Dział Finansowo – Księgowy odpowiedzialny za przyjmowanie i weryfikację składanych 

deklaracji pod względem formalnym i  rachunkowym oraz wprowadzenie do systemu 

informatycznego w 2018 roku wprowadził 7 637 szt., w tym 1 432 szt. pierwszych deklaracji i 6 205 

szt. deklaracji zmieniających (korekt), w tym nieruchomości zamieszkałe – 6 175 szt., niezamieszkałe 

– 1 389 szt. oraz nieruchomości mieszane – 73 szt. . 

System informatyczny, esog.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 2018 roku wygenerowano oraz przesłano do podatników numery kont 

bankowych wraz z informacją o funkcjonującej Platformie mieszkańca, na której każdy może 

sprawdzić wysokość zadeklarowanych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

dokonane wpłaty tej opłaty. Do informacji dotyczącej nadanego numeru rachunku bankowego 

dołączano harmonogram odbioru odpadów komunalnych oraz instrukcję dotyczącą odbioru 

odpadów komunalnych, sposobu segregacji oraz kodów kreskowych.  

Po weryfikacji, poprawnie wypełnione deklaracje przekazywane są do Zespołu Finansowo-

Księgowego celem wprowadzenia do systemu esog.pl.  

 

15.   KSIĘGOWANIE WPŁAT OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

 

W 2018 roku zaksięgowano 182 526 szt. wpłat opłaty za gospodarowanie odpadami. Ze 

względu na ok. 40% poziom nieprawidłowo wypełnianych przelewów (błędnie podany nr 

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

uzgodnienia z właścicielami nieruchomości w zakresie wyjaśnienia nieprawidłowości. 2 013 

przypadków wymagało skorygowania poprzez wystawienie polecenia księgowania (PK). 

 

16.   POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ULGI 

 

Na dzień 1 stycznia 2018 roku przeprowadzono 16 postępowań wszczętych w 2017 roku w 

sprawie udzielenia ulgi w opłacie za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Po przeprowadzeniu 

szczegółowej analizy zebranego materiału dowodowego, w tym oświadczenia o stanie majątkowym 

wnioskujących o udzielenie ulgi wydano decyzje: 

-  o umorzeniu zaległości  - 2 decyzje, na łączną kwotę 209,20 zł 

-  o rozłożeniu zaległości na raty – 7 decyzji, na łączną kwotę 7 466,47 zł plus odsetki 
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-   o częściowym umorzeniu zaległości – 3 decyzje 

-    o częściowym umorzeniu zaległości oraz częściowym rozłożeniu zaległości na raty – 1 decyzja 

-  odmowa udzielenia ulgi – 2 decyzje 

-  umorzenie postępowania – 1 decyzja 

W 2018 roku wszczęto 113 postępowań w sprawie udzielenie ulgi w opłacie za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. Na dzień 31 grudnia 2018 roku zakończono 79 

postępowań – pozostałe 34 to postępowania w toku. 

W 2018 roku rozpatrzono 79 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 – 34 decyzje, na łączną kwotę 36 966,20 zł plus odsetki 

- o umorzeniu zaległości - 2 decyzje, na łączną kwotę 292,50 zł 

-   o częściowym umorzeniu zaległości – 9 decyzji, umorzenie na łączną kwotę 2 066,50 zł plus odsetki 

-    o częściowym umorzeniu zaległości oraz częściowym rozłożeniu zaległości na raty – 1 decyzja 

-    odmowa udzielenia ulgi – 7 decyzji 

-  umorzenie postępowania – 18 decyzji 

-    5 sprawy zakończone postanowieniem o pozostawieniu podania bez rozpatrzenia, zgodnie z art. 

169 § 1 lub § 1a Ordynacji podatkowej  

-    3 sprawy zakończone postanowieniem o odmowie wszczęcia postępowania, zgodnie z art. 165a z§ 

1 Ordynacji podatkowej 

Łączna kwota udzielonych ulg: 49 933,17 zł plus odsetki 3 177,68 zł 

 

17.   POSTĘPOWANIA PODATKOWE 

 

 W 2018 roku przeprowadzono 303 postępowania podatkowych zakończonych wydanymi 

decyzjami określającymi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.   W ramach 

tych postępowań podatkowych wydano 1 678 postanowień. W 10 postępowaniach podatkowych 

podatnicy odwołali się od decyzji Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego do organu II instancji tj. 

Samorządowego Kolegium Odwoławczego. Organ II instancji: 

-    utrzymał w mocy decyzje Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego – 8 szt.  

-  przekazał do ponownego rozstrzygnięcia – 1 szt. 

-  określił wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 1 szt.   

Łączna kwota określona w drodze postępowania podatkowego: 224 542,00 zł 
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18.   KORESPONDENCJA 

 

 W 2018 roku przygotowano i wysłano: 

a) 403 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi do właścicieli nieruchomości, na których zmieniła się liczba zamieszkujących 

osób lub którzy nie dopełnili obowiązku złożenia deklaracji w momencie zamieszkania na 

danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, jak również do właścicieli nieruchomości, na 

których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku. 

Poniższa tabela przedstawia liczbę wysłanych wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi do właścicieli nieruchomości oraz liczbę wezwań do 

uzupełnienia błędów formalnych z podziałem na gminy.  

 

Tab. Nr 22 – Liczba wysłanych wezwań do złożenia deklaracji oraz wezwań do uzupełnienia błędów 

formalnych w 2018 r.  

Gmina/Miasto 
Liczba wystawionych wezwań 

do złożenia deklaracji 
Liczba wystawionych wezwań  

do uzupełnienia błędów 

Gmina Brudzeń Duży 81 3 

Gmina Gostynin 52 8 

Gmina Bielsk 35 3 

Gmina Pacyna 0 3 

Gmina Czerwińsk nad Wisłą 21 7 

Miasto i Gmina Drobin 26 3 

Gmina Staroźreby 16 2 

Gmina Łąck 20 6 

Miasto i Gmina Wyszogród 31 6 

Gmina Słupno 29 7 

Gmina Stara Biała 41 1 

Gmina Szczawin Kościelny 9 3 

Miasto i Gmina Gąbin 42 7 

RAZEM 403 59 

 

b) 10 139 wezwań do zapłaty. Kontrola terminowości opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi była dokonywana w sposób ciągły. Większość wezwanych uregulowała 

zaległość, bądź udzieliła wyjaśnień. 

c) 735 pism w zakresie przeksięgowania wpłat, zarachowania nadpłat na poczet przyszłych 

należności, zwrotów nadpłat. 
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d) 419 pism skierowanych do Urzędów Skarbowych dotyczące zapytania o datę doręczenia 

odpisu tytułu wykonawczego podatnikom w celu ustalenia daty wszczęcia postępowania 

egzekucyjnego.  

e) 2 386 upomnień. Kontrola terminowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

była dokonywana w sposób ciągły. Upomnienia były wysyłane w przypadku powstania 

zaległości powyżej 116,00 zł. Zdecydowana większość mieszkańców z terenu obsługiwanego 

przez Związek Gmin Regionu Płockiego, która otrzymała upomnienia uzupełniła zaległe 

opłaty wraz z odsetkami. 

 

Tab. Nr 23  – Liczba wystawionych upomnień  w 2018 r. 

Gmina / Miasto Liczba wystawionych upomnień 

Gmina Bielsk 138 

Gmina Brudzeń Duży 122 

Gmina Czerwińsk nad Wisłą 217 

Gmina Gostynin 289 

Gmina Łąck 240 

Gmina Pacyna 89 

Gmina Słupno 221 

Gmina Stara Biała 181 

Gmina Staroźreby 179 

Gmina Szczawin Kościelny 145 

Miasto i Gmina Drobin 176 

Miasto i Gmina Gąbin 258 

Gmina i Miasto Wyszogród 131 

 

 

19.   TYTUŁY WYKONAWCZE 

 

W 2018 roku wystawiono 313  tytułów wykonawczych. 

W przypadku braku wpłaty zaległości w wyznaczonym terminie, po wystawionym 

upomnieniu, pracownicy Zespołu Windykacji wszczynali procedurę egzekucji należności. Znane 

wierzycielowi informacje o majątku zobowiązanego wraz z wystawionymi  tytułami wykonawczymi 

były przekazywane do Naczelnika Urzędu Skarbowego w celu egzekucji należności.  

 

Tab. Nr  24 – Liczba wystawionych tytułów wykonawczych w 2018 r. 

Gmina / Miasto Liczba wystawionych tytułów wykonawczych 

Gmina Bielsk 33 

Gmina Brudzeń Duży 15 

Gmina Czerwińsk nad Wisłą 15 
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Gmina Gostynin 41 

Gmina Łąck 27 

Gmina Pacyna 28 

Gmina Słupno 19 

Gmina Stara Biała 22 

Gmina Staroźreby 26 

Gmina Szczawin Kościelny 26 

Miasto i Gmina Drobin 31 

Miasto i Gmina Gąbin 19 

Gmina i Miasto Wyszogród 23 

 

 

II. EDUKACJA EKOLOGICZNA 

 

1.   WARSZTATY TROPICIELE ODPADÓW 

Program aktywnej edukacji ekologicznej, w ramach którego przeprowadzono 

warsztaty pn.  „Tropiciele Odpadów” jest skierowany do dzieci i młodzieży z przedszkoli, 

szkół podstawowych oraz gimnazjów z terenu Miasta Płocka.  

Program był finansowany ze środków Urzędu Miasta Płocka.  

Termin realizacji zadania: 

Na mocy Porozumienia nr  1/WKŚ-III/P/57/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku oraz Aneksu Nr 

1/3/WLŚ-III/P/158/2018, zawartego w dniu 15 listopada 2018 roku pomiędzy Gminą Miasto Płock a 

Związkiem Gmin Regionu Płockiego, zostały przeprowadzone warsztaty pn. „Tropiciele Odpadów” od 

września do listopada 2018 roku. 

 

Wartość porozumienia - 30 000,00 zł brutto.  

Organizatorzy: 

Organizatorami warsztatów pn. „Tropiciele Odpadów” są Gmina Miasto Płock oraz Związek 

Gmin Regionu Płockiego, który to w drodze przeprowadzonych postępowań wyłonił wykonawców 

niezbędnych do realizacji zadania. 

Beneficjenci: 

Beneficjentami programu aktywnej edukacji ekologicznej są dzieci i młodzież z przedszkoli, 

szkół podstawowych oraz 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 2018 poz. 1986 z późn. zm.) wyłoniono 

Wykonawców na następujące zadania: 
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 Wydruk 1000 szt. dyplomów dla uczestników warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” 

- MEDIACOLOR Osieccy sp. j. Za realizację usługi firma otrzymała kwotę 344,40 zł brutto. 

Transport uczestników warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” : 

- ADSAJ – TRANS Spółka cywilna Agnieszka Tomaszewska, Jacek Tomaszewski. Za realizację każdego 

wyjazdu przewoźnik otrzymał wynagrodzenie w wysokości 10,00 zł brutto za każdy efektywnie 

przejechany kilometr, tj. od miejsca odbioru uczestników wyjazdu poprzez wybrane trasy do miejsca 

powrotu uczestników. 

Przewodnik 

- Junior Odkrywca. Za przeprowadzone warsztaty przewodnik – ekolog otrzymał wynagrodzenie w 

wysokości 400,00 zł brutto za każde przeprowadzone warsztaty plenerowe; 259,60 zł za każde 

przeprowadzone warsztaty stacjonarne.  

Ogniska 

- Nadleśnictwo Łąck. Za zorganizowanie każdego ogniska wykonawca otrzymał kwotę  

w wysokości 43,05 zł brutto. 

 -   Nadleśnictwo Płock. Za zorganizowanie ogniska wykonawca nie pobierał kosztów – ogniska 

darmowe.   

- Zielona Szkoła w Sendeniu Małym. Za zorganizowanie każdego ogniska wykonawca otrzymał kwotę 

w wysokości 61,50 zł brutto. 

Podczas trwania programu aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów na 

terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego, przeprowadzono: 

 28 warsztatów  plenerowych na dwóch trasach, zorganizowanych w miesiącu wrzesień 

 i październik  (trasa do wyboru przez placówkę): 

 Trasa A  „do rezerwatu Sikórz” (Szkoła/Przedszkole – Przedsiębiorstwo Gospodarowania 

Odpadami  w Płocku Sp. z o.o. – Sikórz (ścieżka przyrodnicza w rezerwacie krajobrazowym 

„Sikórz”) – powrót do placówki oświatowej). Trasę A wybrało 12 grup uczestników.  

 Trasa B „do Nadleśnictwa Łąck” (Szkoła/Przedszkole – Przedsiębiorstwo Gospodarowania 

Odpadami   w Płocku Sp. z o.o. – Łąck (ścieżka edukacyjna przy siedzibie Nadleśnictwa) – 

Nadleśnictwo Łąck lub Sendeń Mały (Zielona Szkoła) – powrót do placówki oświatowej).  

Trasę B wybrało 16 grup uczestników.  
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  Tropiciele odpadów – Przedsiębiorstwo 
Gospodarowania Odpadami  
 

 

Tropiciele odpadów – warsztaty plenerowe 
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Tropiciele odpadów - Ogniska 
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 12  warsztatów stacjonarnych dla dzieci i młodzieży z placówek oświatowo-wychowawczych  

z terenu miasta Płocka, zorganizowanych w miesiącu listopad. 

               

 

 

Koszty poniesione w ramach warsztatów ekologicznych pn. „Tropiciele odpadów”: 

- realizacja druku 1000 szt. dyplomów – 344,40 zł brutto 

- wynagrodzenie Przewodnika – Ekologa  – 14 315,20 zł brutto 

 11 200,00 zł brutto – warsztaty plenerowe 

 3 115,20 zł brutto – warsztaty stacjonarne 

- transport uczestników – 14 700,72 zł brutto 

- organizacja ognisk (Nadleśnictwo w Łącku) – 516,60 zł brutto (12 szt.) 

- organizacja ognisk (Zielona Szkoła w Sendeniu Małym – 123,00 zł brutto (2 szt.) 

W warsztatach ekologicznych pn. „Tropiciele odpadów” w edycji 2018 roku, zrealizowanych  

w ramach aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów w okresie od września do 

listopada 2018 roku,   Związek Gmin Regionu Płockiego zorganizował  łącznie 40 warsztatów, w tym 

28  jednodniowych  warsztatów plenerowych oraz 12 warsztatów stacjonarnych. Łącznie  

w warsztatach zostało przeszkolonych 915 uczestników.  

 

  Tropiciele Odpadów – Warsztaty stacjonarne   
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Tab. Nr  25 - Zestawienie placówek oświatowych biorących udział w warsztatach pn. "Tropiciele odpadów" zrealizowanych w okresie od września do listopada 2018 r.  

 
 

L.P. 
 

Data wyjazdu Nazwa placówki oświatowej 
 

Trasa 
 

Liczba uczestników 
 

 

 
Wrzesień 2018 r. 

 
 

   

1. 
 

12.09.2018 
 

Miejskie Przedszkole  Nr 25 
 

Trasa B  
 

25 

2. 
 

13.09.2018 
 

Szkoła Podstawowa Nr 5 
 

Trasa A 
 

19 

3. 
 

14.09.2018 
 

Szkoła Podstawowa Nr 5 
 

Trasa B 
 

37 

4. 
 

17.09.2018 
 

Miejskie Przedszkole Nr 21 
 

Trasa B 
 

20 

5. 
 

19.09.2018 
 

Miejskie Przedszkole Nr 29 
 

Trasa B 
19 

6. 
 

20.09.2018 
 

Miejskie Przedszkole Nr 10 
 

Trasa B 
 

45 

7. 
 

21.09.2018 
 

Miejskie Przedszkole Nr 6 
 

Trasa B 
 

20 

8. 
 

24.09.2018 
 

Przedszkole MAX 
 

Trasa A 
 

21 

9. 
 

26.09.2018 
 

Miejskie Przedszkole Nr 14 
 

Trasa A 
 

22 

10. 
 

27.09.2018 
 

Szkoła Podstawowa Nr 5 
 

Trasa A 
 

36 

11. 28.09.2018 Miejskie Przedszkole Nr 2 Trasa B 22 

Liczba wyjazdów we wrześniu 2018 r.  – 11 Liczba uczestników we wrześniu 2018 r. – 286 
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L.P. 
 

Data wyjazdu 
Nazwa placówki oświatowej 

 
Trasa 

 
Liczba uczestników 

 

  

 
Październik 2018 r. 

  

1. 01.10.2018 Miejskie Przedszkole Nr 25 Trasa B 22 

2. 03.10.2018 Miejskie Przedszkole Nr 4 Trasa B 30 

3. 04.10.2018 Szkoła Podstawowa Nr 12 Trasa A 40 

4. 05.10.2018 Miejskie Przedszkole Nr 37 Trasa A 37 

5. 08.10.2018 Miejskie Przedszkole Nr 3 Trasa B 31 

6. 10.10.2018 Miejskie Przedszkole Nr 13 Trasa A 22 

7. 11.10.2018 Miejskie Przedszkole Nr 1 Trasa B 38 

8. 12.10.2018 Szkoła Podstawowa Nr 24 Trasa A 24 

9. 15.10.2018 Miejskie Przedszkole Nr 27 Trasa A 24 

10. 17.10.2018 Miejskie Przedszkole Nr 31 Trasa B 35 

11. 18.10.2018 Miejskie Przedszkole Nr 2 Trasa B 19 

12. 19.10.2018 Szkoła Podstawowa Nr 5 Trasa A 35 

13. 22.10.2018 Szkoła Podstawowa Nr 14 Trasa A 25 

14. 24.10.2018 Szkoła Podstawowa Nr 16 Trasa B 16 

15. 25.10.2018 Szkoła Podstawowa Nr 14 Trasa B 24 

16. 26.10.2018 Miejskie Przedszkole Nr 29 Trasa B 25 
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L.P. 
 

Data wyjazdu Nazwa placówki oświatowej 
 

Trasa 
 

Liczba uczestników 
 

    

                                       
Listopad 2018 r. 

     

1. 14.11.2018 Miejskie Przedszkole Nr 11 4 56 

2. 15.11.2018 Szkoła Podstawowa Nr 15 4 61 

3. 16.11.2018 Zespół Szkół Nr 1, Szkoła Podstawowa Nr 2 4 42 

Liczba wyjazdów w listopadzie 2018 r.  - 12 Liczba uczestników w listopadzie  2018 r. -159 

 

 

 

 

17. 29.10.2018 Szkoła Podstawowa Nr 12 Trasa A 23 

Liczba wyjazdów w październiku 2018 r.  - 17 Liczba uczestników w październiku  2018 r. -470 
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Rozliczenie finansowe zadania w zakresie aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, organizacja warsztatów pn. "Tropiciele 

odpadów " w miesiącu wrzesień – listopad 2018 roku 

 

Tab. Nr 26  – Rozliczenie finansowe w miesiącu wrześniu 2018 r. 

                              Wydatki poniesione w miesiącu wrzesień 2018 r  
                            Porozumienie 1/WKŚ-III/P/57/2018 

 

Lp. Nazwa firmy Usługa Ilość 
Cena jednostkowa 

brutto (zł) 
Wartość brutto (zł) Nr faktury 

Data wystawienia 

1. MEDIAKOLOR Osieccy Sp. J. Druk 1000 szt. dyplomów 1 - 344,40 
Faktura vat nr 
3496/09/2018 

11.09.2018 

2. Junior Odkrywca 
Prowadzenie zajęć 

naukowych dla dzieci 
11 400,00 4 400,00 

Faktura vat nr 
1/10/2018 

02.10.2018 

3. 
ADSAJ-TRANS s.c. A.J. 

Tomaszewscy 
Transport uczestników 573 10,00 5 730,00 

Faktura vat nr 
271/2018 

30.09.2018 

4. Nadleśnictwo Łąck Organizacja ognisk 5 43,05 215,25 
Faktura vat nr 

180910184 
27.09.2018 

5. SSM ,, Zielona szkoła ’’ Organizacja ognisk 1 61,50 61,50 
Faktura vat nr 

20/2018/ZS 
04.10.2018 

 
                             RAZEM BRUTTO -  10 751,15 zł 
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Tab. Nr  27 – Rozliczenie finansowe w miesiącu październiku 2018 r. 

                              Wydatki poniesione w miesiącu październik 2018 r  
                            Porozumienie 1/WKŚ-III/P/57/2018 

 

Lp. Nazwa firmy Usługa Ilość 
Cena jednostkowa 

brutto (zł) 
Wartość brutto (zł) Nr faktury 

Data wystawienia 

1. Junior Odkrywca 
Prowadzenie zajęć 

naukowych dla dzieci 
17 400,00 6 800,00 

Faktura vat nr 
1/11/2018 

06.11.2018 

2. 
ADSAJ-TRANS s.c. A.J. 

Tomaszewscy 
Transport uczestników 897 10,00 8 970,72 

Faktura vat nr 
316/2018   

30.10.2018 

3. Nadleśnictwo Łąck Organizacja ognisk 7 43,05 301,35 
Faktura vat nr 

181010339 
29.10.2018 

4. SSM ,, Zielona szkoła ’’ Organizacja ognisk 1 61,50 61,50 
Faktura vat nr 

26/2018/ZS 
17.10.2018 

 
                             RAZEM BRUTTO -  16 133,57 zł 

 

 

 

Tab. Nr 28  – Rozliczenie finansowe w miesiącu listopadzie 2018 r. 

 
                                     Wydatki poniesione w miesiącu listopad 2018 r. 

                                        Aneks 1/3/WKŚ-III/P/158/2018 do Porozumienia 1/WKŚ-III/P/57/2018 
 

Lp. Nazwa firmy Usługa Ilość 
Cena jednostkowa 

brutto (zł) 
Wartość brutto (zł) Nr faktury 

Data wystawienia 

1. Junior Odkrywca 
Prowadzenie zajęć 

naukowych dla dzieci 
12 259,60 3 115,20 

Faktura vat nr 
3/11/2018 

16.11.2018 

 
                             RAZEM BRUTTO – 3 115,20 zł 
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Podsumowanie rozliczenia finansowego zadania w zakresie aktywnej edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, organizacja warsztatów  
pn. ,, Tropiciele odpadów ” edycja 2018. 

 

PODSUMOWANIE 

Lp. MIESIĄC TWOTA BRUTTO (ZŁ) 

1. Wrzesień 10 751,15 

2. Październik 16 133,57 

3. Listopad 3 115,20 

Koszty poniesione przez Urząd Miasta Płock 29 999,92 

Kwota zadeklarowana przez Urząd Miasta Płock 30 000,00 
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2.   DZIEŃ ZIEMI W PŁOCKIM ZOO 

 Związek Gmin Regionu Płockiego w dniu 21 kwietnia 2018 

roku uczestniczył we wspólnym świętowaniu Światowego Dnia 

Ziemi, który był organizowany w Miejskim Ogrodzie Zoologicznym w 

Płocku. Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzony jest od 2009 roku. Święto ustanowione zostało 

przez ONZ. W Polsce jest obchodzone od 1990 roku. Z tej okazji impreza miała charakter warsztatów 

z aktywnym udziałem uczestników, których podstawowym celem jest kształtowanie ekologicznej 

świadomości dzieci, młodzieży i dorosłych oraz propagowanie zachowań, które mają sprzyjać 

ochronie środowiska naturalnego. Przygotowane przez pracowników Związku Gmin Regionu 

Płockiego „Stoisko Związku Gmin Regionu Płockiego” witało uczestników profesjonalną, miłą i 

uśmiechniętą obsługą. Uczestnicy mogli wziąć 

udział  w  rozwiązywaniu rebusów i 

konkursów wiedzy ekologicznej, a także w 

grach i zabawach tematycznych dotyczących 

ochrony środowiska i segregacji odpadów, dla 

najmłodszych uczestników były przygotowane 

atrakcyjne nagrody. Na stanowisku 

prowadzona była też zbiórka minimum 0,5 kg 

baterii w zamian za 1 sadzonkę  „Bratka”.  

 

 

 

 

  

Dzień Ziemi w Płockim ZOO – 

Stoisko ZGRP 



Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2018 rok 

 

str. 61 z 90 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                 

 

 

3.   PUCHAR RECYKLINGU 

  Finał XIX edycji Konkursu Puchar Recyklingu odbył 

się w Warszawie w Teatrze Capitol. Odnotowano 

rekordową liczbę zgłoszeń -  zgłosiło się blisko 150 - ciu 

uczestników. Konkurs obfitował w wiele nowości, wśród 

których była m.in. nowa kategoria, czyli debiuty. Kapituła 

Konkursu Puchar Recyklingu doceniła zaangażowanie 

Związku Gmin Regionu Płockiego i zostaliśmy wyróżnieni  

w kategorii „Gmina Recyklingu”.   

Konkurs o Puchar Recyklingu organizowany jest od 2000 

roku i jest jedynym w Polsce przedsięwzięciem, które w 

sposób kompleksowy ocenia selektywną zbiórkę odpadów i 

działania edukacyjne w tym zakresie. 

Selektywna zbiórka odpadów ma ogromne znaczenie we 

właściwej gospodarce odpadami. Puchar Recyklingu 

nagradza i wyróżnia tych, którzy działają na rzecz jej 

poprawy. Laureaci konkursu mają prawo do posługiwania 

się specjalnym znakiem Laureat Konkursu Puchar 

Recyklingu, co z pewnością przyczynia się do budowania 

pozytywnego wizerunku. Dodatkowo Konkurs jest także 

Dzień Ziemi w Płockim ZOO  – Warsztaty  

plastyczne 
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platformą wymiany doświadczeń pomiędzy podmiotami przystępującymi do niego. Do tej pory 

uczestnicy konkursu otrzymali 55 Pucharów Recyklingu, 350 statuetek i wiele nagród rzeczowych, a 

także finansowych. 

III. FINANSE I KSIĘGOWOŚĆ  

 

W ramach czynności prowadzonych w zakresie finansów i księgowości zrealizowano: 

1. Przyjęto do realizacji 666 kosztowych dokumentów księgowych (faktury) dotyczących działań 

własnych Związku Gmin Regionu Płockiego oraz projektów realizowanych przez ZGRP. 

2. Przyjęto do rozliczenia 407 delegacji służbowych. 

3. Wystawiono 194 noty księgowe dotyczące sfinansowania działań własnych Związku Gmin 

Regionu Płockiego (składka członkowska) oraz projektów realizowanych przez ZGRP. 

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

sprawdzonych pod względem formalno – rachunkowym oraz merytorycznym wg poniższego 

zestawienia. 

Tab. Nr 29  - Zestawienie poleceń zapłaty 

Typ zlecenia Liczba obciążeń 

Przelew krajowy (konto podstawowe), 

W tym: 

1354 

- przelew ZUS (przelew z konta podstawowego) 15 

- przelew US ZUS (przelew z konta podstawowego) 12 

- przelew PFRON ZUS (przelew z konta podstawowego) 12 

Przelewy z konta podstawowego bez ZUS,US,PFRON 1315 

Wypłaty gotówkowe 4 

Przelew krajowy (konto GO) 961 

Opłata komornicza (konto GO) 691 

Przelew krajowy (konto depozytowe) 39 

Przelew krajowy (konto ZFŚS) 75 

Razem 2429 

 

5. Prowadzono dokumentację księgową zgodnie z "Instrukcją sporządzania, obiegu i kontroli 

dowodów księgowych". 

6. Prowadzono dokumentację księgową zgodnie z "Instrukcją kasową Związku Gmin Regionu 

Płockiego". 

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

okresowych analiz. 

8. Dokonano księgowań zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami prawa w tym zakresie 

oraz „Zasadami (polityką) rachunkowości wraz z zakładowym planem kont”. Łącznie 

zaksięgowano 2709 dowodów księgowych. 
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9. Dokonywano księgowań płatności masowych w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Łącznie zaksięgowano 182 526 operacji. 

10. Sporządzono obowiązującą sprawozdawczość budżetową za I, II, III i IV kwartał 2018 roku, 

sprawozdawczość budżetową roczną za 2018 rok oraz sprawozdania opisowe za I półrocze 

oraz za cały 2018 rok. Ponadto sporządzono sprawozdawczość finansową za 2018 rok. 

 

IV. ADMINISTRACJA I ORGANIZACJA 

 

1. OBSŁUGA ADMINISTRACYJNO – ORGANIZACYJNA 

 

W ramach czynności prowadzonych w zakresie administracji i organizacji zrealizowano: 

1. odbyło się 43 posiedzeń Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego, w czasie których podjęto 122 

uchwały. 

2. odbyły się 7 posiedzeń Zgromadzenia Związku Gmin Regionu Płockiego w czasie których podjęto 

33 uchwały.   

3. wydano 71 Upoważnień  Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego. 

4. wydano 19 Zarządzeń Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego1 Zarządu Związku Gmin 

Regionu. 

5. wydano 18 Zarządzeń Dyrektora Biura dotyczących spraw organizacyjnych Biura Związku. 

6. wydano 7 Ustaleń Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego1 Zarządu Związku Gmin Regionu 

Płockiego. 

7. wydano 4 Upoważnień Dyrektora Biura dotyczących organizacji pracy Biura Związku. 

8. podpisano 75 umów z wykonawcami dotyczących bieżącej programowej działalności Związku 

Gmin Regionu Płockiego. 

9. podpisano 6 aneksów do umów. 

10. podpisano 4 porozumienia dotyczące realizacji zadań zgodnie ze Statutem Związku Gmin Regionu 

Płockiego. 

11. podpisano 1 ugodę do umowy. 

12. przygotowano i przeprowadzono 8 naborów na wolne stanowiska urzędnicze w Związku Gmin 

Regionu Płockiego: 

- nabór nr 1/2018 z dnia 17.01.2018 roku na wolne stanowisko młodszy referent ds. windykacji 

GO – liczba zgłoszeń kandydatów: 35, liczba osób zatrudnionych:  1; 

                                                           
1 Zgodnie z § 15 ust 6 W razie nieobecności lub niemożności wykonywania swoich obowiązków przez Przewodniczącego Zarządu jego funkcję i kompetencje wykonuje 

Wiceprzewodniczący Zarządu. 
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- nabór nr 2/2018 z dnia 11.04.2018 roku  na wolne stanowisko młodszy referent ds. windykacji 

GO – liczba zgłoszeń kandydatów: 32, liczba osób zatrudnionych:  1; 

- nabór nr 3/2018 z dnia 22.05.2018 roku  na wolne stanowisko specjalista – Koordynator Zespołu 

Projektów i Programów  – liczba zgłoszeń kandydatów: 8, liczba osób zatrudnionych:  1; 

- nabór nr 4/2018 z dnia 13.06.2018 roku  na wolne stanowisko młodszy referent ds. organizacji i 

rozliczania systemu GO – liczba zgłoszeń kandydatów: 22, liczba osób zatrudnionych:  2;  

- nabór nr 5/2018 z dnia 13.06.2018 roku na wolne stanowisko młodszy referent ds. obsługi 

właścicieli nieruchomości - liczba zgłoszeń kandydatów: 27, liczba osób zatrudnionych:  2; 

-  nabór nr 6/2018 z dnia 13.06.2018 roku na wolne stanowisko specjalista ds. administracyjno - 

organizacyjnych – liczba zgłoszeń kandydatów: 20, liczba osób zatrudnionych:  1; 

- nabór nr 7/2018 z dnia 05.09.2018 roku na wolne stanowisko młodszy referent ds. windykacji 

GO – liczba zgłoszeń kandydatów: 27, liczba osób zatrudnionych:  1; 

- nabór nr 8/2018 z dnia 05.09. 2018 roku na wolne stanowisko młodszy referent ds. wymiaru i 

księgowości opłaty GO – liczba zgłoszeń kandydatów: 21, liczba osób zatrudnionych:  1; 

13. złożono do Miejskiego Urzędu Pracy 1 wniosek o organizację prac interwencyjnych – w ramach 

złożonego wniosku zatrudniona została jedna osoba. 

14. podpisano 42 umowy zlecenie ze składką na ubezpieczenie społeczne. 

15. zarejestrowano 18 634  szt.  pism przychodzących. 

16. zarejestrowano 26 210 szt. pism wychodzących. 

17. wzięto udział w 19 – stu szkoleniach/ seminariach / wideokonferencjach. Tabela poniżej 

przedstawia tematykę szkoleń/wideokonferencji/seminariów. 

 

Tab. Nr 30   – Zestawienie szkoleń/wideokonferencji/seminariów. 

L.p. Tematyka szkolenia Nazwa firmy szkoleniowej 

1. 
Wprowadzenie do rozporządzenia RODO  

2. 

"Likwidacja zaległości" 

 

Regionalny Instytut Szkoleń 

Samorządowych 

3. Seminarium szkoleniowe dotyczące sprawozdań z realizacji 

zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi 

Departament Gospodarki Odpadami, 

Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych 

Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Mazowieckiego 

4. 
"E-ZLA elektroniczne zwolnienia lekarskie. Zmiany w 

przepisach - korzyści dla pracodawców" 
Izba Gospodarcza Regionu Płockiego 

5. 
Dokumentacja Kadrowa 2018 po zmianach Ośrodek szkoleniowy EDYTOR 

6. 
Szkolenie ZUS 2018 

Składki Program Płatnik, zasiłki ZUS 
Ośrodek szkoleniowy EDYTOR 
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L.p. Tematyka szkolenia Nazwa firmy szkoleniowej 

7. 
KURS IOD ALLSAFE 

8. 

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 2018 po zmianie 

Ustawy o ZFŚS i PIT oraz RODO 
Ośrodek szkoleniowy EDYTOR 

9. 

Zmówienia Publiczne 2018 po zmianach RODO 

Elektronizacja zamówień publicznych w praktyce 
Ośrodek szkoleniowy EDYTOR 

10. 
Kontrola w opłacie śmieciowej  

11. 

Zamówienia publiczne na roboty budowlane - szacowanie, 

opis zamówienia i roboty dodatkowe, zamienne oraz 

uzupełniające, kryteria oceny ofert 

Centrum Szkoleniowe Przetargi 

Publiczne 

12 
Kontrola firmy odbierającej odpady komunalne PRIVATE CORPORATE CONSULTING 

13. 

Szkolenie ZUS 2018 

Składki Program Płatnik, zasiłki ZUS EDYTOR 

14. 

Udostępnianie informacji publicznej i informacji sektora 

publicznego -aspekty praktyczne PRESSCOM 

15. 

Wybrane problemy dotyczące uchwały budżetowej i WPF 

na 2019 rok Regionalna Izba Obrachunkowa 

16. Szkolenie praktyczne - zbiórka bioodpadów" 
Marszałek Województwa 

Mazowieckiego 

17. 
Efektywne zamówienia publiczne - wzmocnienie 

potencjału administracji 
Urząd Zamówień Publicznych 

18. 
Prawo Pracy 2018-2019 po zmianach oraz RODO dla 

kadrowych 
Ośrodek szkoleniowy EDYTOR 

19 
Telefoniczna obsługa klientów w urzędzie - trudne 

sytuacje, radzenie sobie ze stresem i agresją asertywność" 
PRESSCOM 

 

18. dokonano wszelkich rozliczeń finansowych, księgowych i formalno-prawnych niezbędnych do 

funkcjonowania Związku. 

19. przekazano obowiązujące sprawozdania do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Głównego 

Urzędu Statystycznego. 

20. dokonywano bieżących aktualizacji na stronie internetowej www.zgrp.pl dotyczących 

podstawowej działalności Związku Gmin Regionu Płockiego tj.: 

-   informuje o zakończeniu zadania pn. „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo-     

cementowych na terenie działania Związku Gmin Regionu Płockiego” 

- informacja o podsumowaniu  warsztatów „Tropiciele odpadów” 

21. zamieszczano na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Związku Gmin Regionu Płockiego 

aktualne informacje dotyczące działalności Związku Gmin Regionu Płockiego oraz wprowadzano 

aktualizacje, w tym: 

http://www.zgrp.pl/
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- zamieszczano informacje o podjętych uchwałach, 

- zamieszczano informacje o przeprowadzanych przetargach, 

- zamieszczano informacje o prowadzonych naborach na wolne stanowiska, 

- zamieszczono wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych 

nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, 

umorzeń lub rozłożono spłatę na raty.  

22. 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. 

23. przygotowano i przeprowadzono 31 postępowań o wartości nieprzekraczającej kwoty 30 tyś. 

euro. 

 

2.   PROJEKT GONIEC 

 

W 2018 roku doręczono przez gońca 9 723 szt. pism wychodzących z 

Biura Związku Gmin Regionu Płockiego,  tym: 

 2 760 listów ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru 

 6 963 listów poleconych 

Tab. Nr  31  – Zestawienie ilości doręczonych przez gońca pism wychodzących z Biura ZGRP do trzynastu gmin 

oraz miasta Płocka – rok 2018. Korespondencja wychodząca została podzielona na listy polecone oraz listy ze 

zwrotnym potwierdzeniem odbioru: 
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Tab. Nr   32 – Zestawienie kilometrów z podziałem na miesiące, które goniec  przejechał podczas doręczania 

korespondencji Biura ZGRP 

MIESIĄC KILOMETRY 

STYCZEŃ 1609 

LUTY 1429 

MARZEC 1544 

KWIECIEŃ 1519 

MAJ 1000 

CZERWIEC 1767 

LIPIEC 1265 

SIERPIEŃ 1474 

WRZESIEŃ 1703 

PAŹDZIERNIK 1838 

LISTOPAD 1475 

GRUDZIEŃ 1214 

 

 

3.   ISO 9001:2009 

 

AUDITY WEWNĘTRZNE: 

W ramach czynności prowadzonych w zakresie systemu zarządzania jakością wg. Normy PN-EN ISO 

9001:2015, przeprowadzono trzy audity wewnętrzne zgodnie z poniższym harmonogramem: 

Tab. Nr 33 – Harmonogram audytów  

 

L.p. Termin auditu 

wewnętrznego 

Nazwa działu Zakres auditu Nazwiska 

auditorów 

1. 08.03.2018 r. Dział Finansowo – 
Księgowy 
Zespół Finansowo - 
Księgowy 

5.1.2, 5.2., 5.3, 7.1. 7.1.3, 
7.1.4, 7.2, 7.3, 8.2.1, 8.2.3,  

Iwona Osowska - 
Hejcelman 

2. 08.06.2018 r. Dział Finansowo – 
Księgowy 
Zespół wymiaru i 
księgowości opłaty GO 

5.1.2, 5.2., 5.3, 7.1. 7.1.3, 
7.1.4, 7.2, 7.3, 8.2.1, 8.2.3, 

Iwona Osowska - 
Hejcelman 

3.  10.12.2018 Dział Finansowo - 
Księgowy 
Zespół windykacji GO 

5.1.2, 5.2., 5.3, 7.1. 7.1.3, 
7.1.4, 7.2, 7.3, 8.2.1, 8.2.3, 

Iwona Osowska - 
Hejcelmn 
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Podczas audytów przeprowadzonych w 2018 roku odnotowano uwagi dotyczące funkcjonowania 

Biura. Uwagi dotyczyły wysokiej temperatury w pomieszczeniach biurowych zajmowanych przez Dział 

Finansowo – Księgowy. W związku ze zleceniem działań korygujących Zespół wymiaru i księgowości 

opłaty Go został przeniesiony na I piętro, jednocześnie podjęto rozmowy zmierzające do 

zamontowania w pomieszczeniach klimatyzacji i okiennic zewnętrznych. Działania zaplanowano na I –

II kwartał 2019 roku. 

 
Pozostałe zadania realizowane są prawidłowo, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz przyjętymi 
zasadami. 
 

PRZEGLĄD SYSTEMU PRZEZ KIEROWNICTWO 

  W dniu 13.12.2018 roku dokonano przeglądu Systemu Zarządzania Jakością w Związku Gmin 

Regionu Płockiego. Przegląd dotyczył roku 2018. Podczas Przeglądu dokonano weryfikacji polityki 

jakości, celów jakości, zweryfikowano optymalizację procedur urzędowych. Ponadto dokonano 

analizy realizacji wniosków z audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2018 roku oraz 

omówiono wyniki audytu zewnętrznego. 

Po przeprowadzeniu przeglądu stwierdzono: 

1. Cel Systemu Zarządzania Jakością tj. do 1,5% mniej wpływających zgłoszeń w stosunku do roku 

ubiegłego nie został osiągnięty.  

W 2018 roku do Biura Związku Gmin Regionu Płockiego wpłynęło w sumie 965 zgłoszeń. 

Z analizy posiadanych materiałów z roku 2018 wynika, że ilość zgłoszeń dotyczących braku 

harmonogramów, odbiorów, pojemników, worków zmniejszyła  się o 0,55%. 

Tab. Nr  34 - Zestawienie zgłoszeń wprowadzonych do systemu Temida 
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Po analizie zgłoszeń daje się wywnioskować tendencję spadkową, co jest wynikiem podjętych działań 

w zakresie usprawnienia obsługi oraz prowadzeniem wzmożonych kontroli Wykonawców.  

2. Cel Systemu Zarządzania Jakością tj. uzyskanie dofinansowania na 70% złożonych wniosków w 

stosunku do roku ubiegłego został osiągnięty. 

W roku 2018 złożono wnioski na dwa projekty tj.  

 „Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania 

Związku Gmin Regionu Płockiego”, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – otrzymano dofinansowanie 

 „Wniosek w ramach programu priorytetowego GEPARD II- transport niskoemisyjny Część 2) 

Strategia rozwoju elektromobilności dofinansowywanego ze środków finansowych 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w ramach konkursu 

61/I/OA/3.4/2018/cz.2-GEPARDII – w trakcie oceny. 

 

100% składanych wniosków przez Dział Projektów i Programów otrzymało dofinansowanie w 2018 
roku. 
 
W związku z powyższym Cele systemu Zarządzania Jakością tj. uzyskanie dofinansowania na 70% 
złożonych wniosków w stosunku do roku ubiegłego zostały osiągnięte. 
 

 

AUDIT ZEWNĘTRZNY 

 

Audit nadzorczy odbył się w dniu 18.12.2018 roku, a jego celem była ocena funkcjonowania i 

skuteczności systemu zarządzania Organizacji na zgodność z kryteriami 

auditu, w tym ocena zdolności  systemu zarządzania do zapewnienia, 

że organizacja spełnia mające zastosowanie wymagania umów oraz 

przepisów prawnych.  

 

W wyniku auditu nadzorczego potwierdzono obiektywnie 

spełnienie wymogów normy. Udokumentowany system zarządzania 

został zweryfikowany. Podczas auditu nie stwierdzono żadnych 

niezgodności. 

 

W związku z powyższym podtrzymano pozytywną opinię w zakresie 

spełniania przez Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego wymagań 

normy PN-EN ISO 9001:2015. 
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4.   SPRAWY KADROWE 

 

W ramach czynności prowadzonych w zakresie kadr zrealizowano: 

1. Złożono 37 wnioski o wyrażenie zgody na przedłużenie obowiązujących umów o pracę, zmian 

angaży oraz rekomendacji dotyczących wyrażenia zgody na zatrudnienie pracowników, w tym 

podpisano:   

-  63 umowy o pracę , w tym: 38 umów w związku z zakończeniem okresu obowiązywania 

poprzedniej umowy,  25 umów z nowymi pracownikami. 

-   16 porozumień dotyczących zmiany warunków pracy i płacy. 

2. Wydano 14 Świadectw Pracy. 

3. Przeprowadzono służbę przygotowawczą dla 14 pracowników. Wszyscy pracownicy 

zakończyli  służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym. 

 

V. INFORMATYZACJA  

 W celu zwiększenia prędkości internetu podpisano umowę na świadczenie usług 

telekomunikacyjnych, która zapewniła zwiększenie przepustowości łącza z 1/10Mb/s do 100/20Mb/s. 

 Zakupiono system antywirusowy ESEt NOD32 w ilości 60 sztuk licencji z centralną konsolą 

zarządzania. System został wdrożonych na stacjach roboczych Biura ZGRP. 

Zakupiono zasilacz awaryjny UPS dedykowany do potrzymania zasilania i zabezpieczenia 

przepięciowego serwerów na których są osadzone: system ESOG, ZSI PapirusSQL, AgemaHR, FK, 

Proton, Płatnik, Bestia oraz pamięci NAS SYNOLOGY.  

 

W infrastrukturze IT zostało wdrożone, bądź utrzymane wsparcie dotyczące eksploatowanych 

systemów w Biurze ZGRP: 

 System Elektronicznego Obiegu Dokumentów  (PROTON) - rozwiązanie informatyczne, które 

wspomaga obsługę przepływu informacji w ramach urzędu. Program umożliwia odbieranie i 

przesyłanie wiadomości elektronicznych. Proton wspomaga procesy rejestrowania 

korespondencji przychodzącej i wychodzącej. Usprawnia i przyspiesza obieg pism, spraw, 

zadań, a zarazem zwiększa możliwość kontroli rejestrowanych informacji. 

 W ramach Umowy Wykonawca w zakresie nadzoru autorskiego, wykonuje m.in.:  

- analizę i uwzględnianie zmian w powszechnie obowiązujących przepisach prawnych, niosących 

konieczność modyfikacji programów użytkowych i wykonanie niezbędnych, związanych z tym 

czynności mających na celu dostosowanie oprogramowania do zmienionych powszechnie 

obowiązujących przepisów prawnych, 

- aktualizację, modyfikację oraz rozszerzenie lub zmianę funkcjonalności i technologii 

OPROGRAMOWANIA: 

 dokonywanie zmian mających na celu poprawę ergonomii OPROGRAMOWANIA, 
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 dostosowywanie oprogramowania do zmian technologicznych. 

 dostosowanie oprogramowania do zmieniających się trendów rynkowych. 

- dostarcza nowych wersji oprogramowania, w tym zawierających poprawki błędów,                            z  

- analizę, diagnozowanie i naprawę zgłoszonych przez Zamawiającego błędów. 

 Zintegrowany System Informatyczny Papirus SQL  - system identyfikacji pojemników i 

worków za pomocą kodów kreskowych przeznaczony do zbierania i analizowania danych o 

odbiorach odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości. System wspiera zarządzanie 

gospodarką odpadami. 

W ramach umowy Wykonawca wykonuje, m.in. 

- aktualizację systemu w  związku ze zmianami  przepisów powszechnie obowiązujących, 

- analizę, diagnozę i naprawy zgłoszonych przez Zamawiającego błędów, 

- dostarcza Zamawiającemu udoskonalenia i nowe wersje modułów  oprogramowania – 

dostosowanie  systemu do zmian wynikających z  prowadzonych przez Wykonawcę prac 

rozwojowych. 

 Elektroniczny System Obsługi Gmin (ESOG) - system  umożliwiający wsparcie gmin w 

realizacji zadań wynikających z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

W ramach umowy Wykonawca dokonuje, m.in. 

- aktualizacji Systemu ESOG w związku ze zmianami  przepisów powszechnie obowiązujących, 

- administrowania programowe serwerem, 

- realizacji indywidulanych zmian Zamawiającego, 

- utrzymuje licencję dotyczą korzystania z Usług Systemu ESOG. 

 

Ponadto Związek Gmin Regionu Płockiego współpracuje z firmą wspierającą komórkę IT w 

zakresie, m.in. 

 świadczenia usług informatycznych w zakresie napraw, okresowej (co 3 m-ce) 

konserwacji i czyszczenia sprzętu komputerowego (komputery, monitory, itp.), 

biurowego (drukarka, itp.) wraz z wymianą materiałów eksploatacyjnych 

zakupionych odrębnie przez Zamawiającego;  

 świadczenia usług doradczych na zasadzie konsultacji, dot. zakupu sprzętu 

komputerowego oraz oprogramowania 

 współpracy przy administrowaniu infrastrukturą sieciową, zlokalizowaną w siedzibie 

firmy (sieć LAN, WI-FI); 

 konsultacji odnośnie wdrażania nowych rozwiązań, wymiany sprzętu, zmiany 

oprogramowania; 

 doradztwa w doborze i instalacji oprogramowania; 

 doradztwa przy aktualizacji sterowników i programowania; 

 doradztwa w diagnozowaniu i usuwanie uszkodzeń  funkcjonowania 

oprogramowania; 

Firma wykonuje czynności polegające na stałej obsłudze, konserwacji, nadzorowaniu 

informatycznych i internetowych nośników informacji oraz nadzorowaniu pracy, konserwacji i 

napraw sprzętu informatycznego, używanego przez Biuro Związku Gmin Regionu Płockiego. 
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VI. PROJEKTY I PROGRAMY 

 

1.  REALIZACJA ZADANIA PN. „ KOMPLEKSOWA USŁUGA W ZAKRESIE DEMONTAŻU, 
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” 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono 

wykonawcę:  PHUP „EURO-GAZ”, Zgórsko, ul. Leśna 48, 26-052 Nowiny – Umowa nr 12/V/2018 z dnia 

05.06.2018 roku oraz Umowa nr 21/XI/2018 z dnia 16.11.2018 roku. 

 

1. Termin wykonania umowy: 

-   od dnia 05.06.2018 roku do dnia 15.11.2018 roku; 

-   od dnia 16.11.2018  roku do dnia 30.11.2018 roku; 

 

2. Ilość zdemontowanych, odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych wyrobów 

azbestowo-cementowych: 91,913 Mg tj. 7078,73 m2w tym: 

 

-  zdemontowano, odebrano, przetransportowano oraz unieszkodliwiono 19,182 Mg tj. 

1475,68 m2 wyrobów azbestowo-cementowych,  

-  odebrano, przetransportowano  oraz  unieszkodliwiono 72,731 Mg tj. 5602,69 m2 

wyrobów azbestowo-cementowych.  

 

3. Zgodnie z zawartą umową Nr 12/V/2018 z dnia 05.06.2018 roku wynagrodzenie za : 

-    demontaż, odbiór, załadunek i transport do miejsca unieszkodliwienia oraz zdeponowania 

na składowisku odpadów pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów 

zawierających azbest wynosi - 6,50 zł netto / 7,02 brutto za 1 m2 wyrobów azbestowo-

cementowych, 

-  odbiór, załadunek i transport do miejsca unieszkodliwienia oraz zdeponowania na 

składowisku odpadów pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów 

zawierających azbest wynosi - 3,80 netto/ 4,10 brutto za 1 m2 wyrobów azbestowo-

cementowych.         

4. Łączny koszt wykonania zadania pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu zakresie 

demontażu, 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” -  33 352,72 zł brutto (w tym 22 181,80 zł brutto za odbiór 10 359,27 zł 

brutto za demontaż). 

Zgodnie z kartami przekazania odpadów wyroby azbestowo-cementowe zostały przekazane do  

składowiska odpadów – „Środowisko i Innowacje” Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, 

Dobrów 8, 28-142 Tuczępy (Umowa Nr 5/U/2018 z dnia 03.01.2018 r. zawarta pomiędzy „Środowisko 
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i Innowacje” Sp. z o.o. ul. Marynarska 15, 02-674 Warszawa, a PHUP „EURO-GAZ”, Zgórsko, ul. Leśna 

48, 26-052 Nowiny).               

 

Nadzór nad realizacją zadania pełnił: Kazimierz Ostrowski – umowa Nr 13/VI/2018 z dnia 05.06.2018 

roku. 

1. Termin wykonania umowy –  od dnia 05.06.2018 roku do dnia 21.11.2018 roku. 

2. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad demontażem                                     

wynosi – 0, 41 zł brutto za 1 m2 wyrobów azbestowo-cementowych. 

Wynagrodzenie za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad odbiorem                                    

wynosi – 0,39 zł brutto za 1  m2 wyrobów azbestowo-cementowych.  

3. Łączny koszt za pełnienie nadzoru nad zadaniem pn. „Kompleksowa usługa w zakresie 

demontażu, 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” -  2 790,08 zł brutto + ZUS. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

Odbiór odpadów azbestowo- cementowych z terenu 

Miasta Płocka, ul. Browarna 

 

Odbiór odpadów azbestowo- cementowych z terenu Miasta 

Płocka, ul. Cedrowa 

 

 Odbiór odpadów azbestowo – cementowych z terenu 
Miasta Płocka, ul. Łamana 
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2.   REALIZACJA ZADANIA PN. „KOMPLEKSOWA USŁUGA  W ZAKRESIE DEMONTAŻU, 
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 DZIAŁANIA 
ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO” 

  

„Program unieszkodliwiania odpadów azbestowo – cementowych na terenie działania 

Związku Gmin Regionu Płockiego”, dofinansowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej w Warszawie , w formie dotacji, w kwocie 194 048,46 zł. 

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono 

wykonawcę: LOGISTYKA ODPADÓW Sp. z o.o. ul. Adama Mickiewicza 29, 40-085 Katowice.  

 

1. Cel programu:  

 - oczyszczenie  gmin z azbestu i wyrobów 

zawierających ten odpad, 

Część I –  Stara Biała, Brudzeń Duży, Drobin, 

Staroźreby;  

Część II – Słupno, Wyszogród, Bulkowo, 

Czerwińska nad Wislą; 

Część III – Nowy Duninów, Łąck, Gąbin, Pacyna, Gostynin. 

- wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na mieszkańców. 

2. Ilość zdemontowanych, odebranych, przetransportowanych i unieszkodliwionych wyrobów 

azbestowo-cementowych: 875,282 Mg, w tym:  

 -  zdemontowano, odebrano, przetransportowano oraz unieszkodliwiono 23,815 Mg,  

 -  odebrano, przetransportowano  oraz  unieszkodliwiono 851,467 Mg 

 

Tab. Nr  35  – Zestawienie ilości odebranych mas odpadów azbestowo cementowych z podziałem na gminy 

 

Część Gmina 
Masa odebranych odpadów azbestowo - cementowych 

[Mg] 

I 

Stara Biała 54,688 Mg 

Brudzeń Duży   92,413 Mg 

Drobin 141,091 Mg 

Staroźreby 114,786 Mg 

II 

Słupno  34,826 Mg 

Wyszogród 69,479 Mg 

Bulkowo 59,215 Mg 

Czerwińs nad Wisłą 71,659 Mg 

III 
Nowy Duninów 31,850 Mg 

Łąck 32,249 Mg 



Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2018 rok 

 

str. 75 z 90 
 

Gąbin 78,161 Mg 

Pacyna 31,999 Mg 

Gostynin 62,866 Mg 

SUMA 875,282 Mg 

 

3. Zgodnie z zawartą umową Nr 19/X/2018 z dnia 15.10.2018 roku wynagrodzenie za : 

 -  demontaż, odbiór, załadunek i transport do miejsca unieszkodliwienia oraz zdeponowania na 

składowisku odpadów pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających 

azbest wynosi - 180,00 zł netto / 194,40 brutto za 1 Mg wyrobów azbestowo-cementowych z Gmin: 

Stara Biała, Brudzeń Duży, Drobin, Staroźreby, Nowy Duninów, Łąck, Gąbin, Pacyna, Gostynin, 

Słupno, Wyszogród, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą 

 -  odbiór, załadunek i transport do miejsca unieszkodliwienia oraz zdeponowania na 

składowisku odpadów pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających 

azbest wynosi –  345,00 netto/  372,60 brutto za 1 Mg wyrobów azbestowo-cementowych z Gmin: 

Stara Biała, Brudzeń Duży, Drobin, Staroźreby, Nowy Duninów, Łąck, Gąbin, Pacyna, Gostynin 

        -   odbiór, załadunek i transport do miejsca unieszkodliwienia oraz zdeponowania na składowisku 

odpadów pokryć dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest wynosi –  

360,00 netto/  388,80 brutto za 1 Mg wyrobów azbestowo-cementowych z Gmin: Słupno, 

Wyszogród, Bulkowo, Czerwińsk nad Wisłą 

4. Łączny koszt wykonania zadania pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu zakresie 

demontażu, 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 Związku Gmin Regionu 

Płockiego”: 242 560, 57 zł brutto. 

5. Zgodnie z kartami przekazania odpadów wyroby azbestowo-cementowe zostały przekazane 

do  składowiska odpadów: 

 -  Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o.o. Rachocin, 

 -  Środowisko i Innowacje Sp. z o.o., Dobrów 8, 28-142 Tuczępy 

Nadzór nad realizacją zadania pełnił: Kazimierz Ostrowski – umowa Nr 18/X/2018 z dnia 05.10.2018 

roku. 

 1. Termin wykonania umowy –  od dnia 05.10.2018 roku do dnia 07.12.2018 roku. 

 2. Wynagrodzenie za pełnienie funkcji nadzoru inwestorskiego nad zadaniem                                      

pn. „Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, 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 Związku Gmin Regionu Płockiego wynosi: 25,50 zł brutto – nadzór nad demontażem  1 Mg 

wyrobów azbestowo-cementowych; 25,00 zł brutto – nadzór nad odbiorem 1 Mg wyrobów 

azbestowo-cementowych.  
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3. Łączny koszt za pełnienie nadzoru nad zadaniem pn. „Kompleksowa usługa w zakresie 

demontażu, 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 Związku Gmin Regionu 

Płockiego wynosi”: 21 893,96 zł brutto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odbiór odpadów azbestowo- cementowych w 

Gminie Łąck – Soczewka ul. Wierzbowa 

 

Przeładunek odpadów azbestowo- cementowych w 
Gminie  Bulkowo – Nowe Łubki 

 

Odbiór odebranych odpadów cementowo- 

azbestowych w Gminie Łąck – Soczewka ul. Wierzbowa 
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3.   PROJEKT PN. „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 
ZLOKALIZOWANYCH NA TERENIE GMIN ZWIĄZKU GMIN REGIONU 

PŁOCKIEGO” 

 

 Realizacja Projektu zgodnie z Umową podpisaną 30.12.2016 r. pomiędzy Województwem 

Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, w imieniu którego 

działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych, a Beneficjentem Związkiem Gmin 

Regionu Płockiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

na lata 2014 – 2020 (RPO WM 2014 – 2020), Oś Priorytetowa: IV Przejście na Gospodarkę 

Niskoemisyjną, Działanie w ramach Osi Priorytetowej: Efektywność Energetyczna.  

 

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego 

Partnerzy: Gmina Bodzanów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina 

Gostynin, Gmina Nowy Duninów, Gmina Radzanowo, Gmina Staroźreby 

Numer umowy: RPMA.04.02.00-14-4595/16-00 z dnia 30.12.2016 r. 

Okres realizacji projektu: 01.09.2016 r. – 30.09.2018 r. 

Całkowita wartość projektu: 10 247 594,54 PLN 

Wartość dofinansowania: 6 294 838,66 PLN 

Poziom dofinansowania: 80 % 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020. 

Przedmiot projektu pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego” dotyczy głębokiej 

termomodernizacji z wymianą źródeł ciepła oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii dla 16 

budynków użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gmin Związku Gmin Regionu Płockiego 

W ramach projektu zmodernizowane zostaną następujące budynki: 

1) Gmina Bodzanów: 

a. Szkoła Podstawowa przy ZPO w Bodzanowie, 

b. Gimnazjum przy ZPO w Bodzanowie, 

 

2) Gmina Brudzeń Duży: 

a. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Brudzeniu Dużym, 

 

3) Gmina Bulkowo: 
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a. Ochotnicza Straż Pożarna w Bulkowie, 

b. Ochotnicza Straż Pożarna w Worowicach, 

c. Ochotnicza Straż Pożarna w Nadułkach, 

 

4) Miasto i Gmina Gąbin: 

a. Kamienica przy ul. Stary Rynek 14 w Gąbinie, 

 

5) Gmina Gostynin: 

a. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Emilianowie, 

b. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Lucieniu, 

c. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Sierakówku, 

d. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Solcu, 

 

6) Gmina Nowy Duninów: 

a. Zespół Szkół im. Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Nowym Duninowie, 

 

7) Gmina Radzanowo: 

a. Centrum Kultury i Sportu w Radzanowie, 

b. Szkoła Podstawowa w Radzanowie, 

 

8) Gmina Staroźreby: 

a. Ochotnicza Straż Pożarna w Nowej Górze, 

b. Zakład Gospodarczy przy Urzędzie Gminy w Staroźrebach. 

Zakres prac budowlanych: 

 ocieplenie obiektu: przegród zewnętrznych obiektu, w tym ścian zewnętrznych, podłóg, 

dachów i stropodachów wymiana okien, drzwi zewnętrznych,  

 wymiana oświetlenia na energooszczędne,  

 przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą źródła ciepła na bardziej efektywne 

energetycznie i ekologiczne),  

 budowa i przebudowa systemów wentylacji i klimatyzacji,  

 zastosowanie automatyki pogodowej,  

 zastosowanie systemów zarządzania energią w budynku,  

 instalacja OZE w modernizowanych energetycznie budynkach.  

Cel projektu: 

Strategicznym celem projektu jest głęboka termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej w Gminach z terenu Związku Gmin Regionu Płockiego połączona z wymianą źródeł ciepła 

oraz zastosowaniem odnawialnych źródeł energii. 

Cel strategiczny projektu jest zgodny z celami określonymi w osi priorytetowej IV - Przejście 

na gospodarkę niskoemisyjną, Cel szczegółowy Zwiększona efektywność energetyczna w sektorze 
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publicznym i mieszkaniowym Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 

2014-2020. Największe możliwości oszczędności energii zidentyfikowano w sektorze budynków 

mieszkalnych i użyteczności publicznej oraz lokalnych jednostkach produkcji ciepła. Zmniejszenie 

udziału emisji zanieczyszczeń powietrza przyniosą również działania na rzecz zwiększania 

efektywności energetycznej poprzez termomodernizację budynków, stanowiącą zarazem jedną z 

najbardziej ekonomicznych dróg zmniejszenia zużycia energii. 

Cele szczegółowe projektu:  

 zwiększenie liczby zmodernizowanych energetycznie budynków, 

 zwiększenie powierzchni użytkowej budynków podlegających zmianie systemu ogrzewania, 

 zwiększenie liczby jednostek wytwarzania energii cieplej i elektrycznej z OZE, 

 zwiększenie zdolności wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (w tym energii 

elektrycznej i cieplnej), 

 zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych (w tym energii elektrycznej i cieplnej), 

 zmniejszenie zużycia energii końcowej, 

 zmniejszenie rocznego zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych, 

 zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (CO2) 

 

 

4.  PROJEKT PN. „ORGANIZACJA SYSTEMU PSZOK NA TERENIE ZWIĄZKU GMIN 
REGIONU PŁOCKIEGO”  

 

 Realizacja Projektu zgodnie z Umową podpisaną 13.10.2017 r. pomiędzy Województwem 

Mazowieckim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Beneficjentem 

Związkiem Gmin Regionu Płockiego współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej V „Gospodarka przyjazna środowisku” Działania 5.2 

„Gospodarka odpadami”  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na 

lata 2014 – 2020 (RRPO 2014-2020). 

 

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego 

Numer umowy: RPMA.05.02.00-14-5273/16-00 

Całkowita wartość projektu: 2 770 877,27 PLN 

Wartość dofinansowania: 2 124 541,29 PLN 

Okres realizacji projektu: 20.04.2016 r. – 30.12.2020 r. 
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Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Mazowieckiego 2014-2020. 

Projekt polega na posadowieniu 12 punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

(z wykluczeniem złomu), w których będzie można oddać selektywnie zbierane odpady. Punkty 

posadowione zostaną w gminach: 

 Łąck  

  Drobin 

 Gąbin 

 Pacyna 

 Brudzeń Duży 

 Czerwińsk nad Wisłą 

 Gostynin 

 Słupno 

 Staroźreby 

 Szczawin Kościelny 

 Wyszogród 

 Stara Biała  

W ramach przedmiotowego przedsięwzięcia – instalacji punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych przewiduje się budowę i montaż:  

- utwardzonych placów wraz z niezbędną infrastrukturą i instalacjami podziemnymi  

i naziemnymi oraz urządzeniami, 

- zaprojektowaniem i wykonaniem dojść, dojazdów oraz wyposażenie punktów  

  w kontenery i pojemniki na odpady niebezpieczne oraz inne niż niebezpieczne,  

- nie wyklucza się możliwości budowy rampy, wiat, boksów magazynowych oraz ewentualnego 

nowego zjazdu z dróg oraz zmiany sposobu użytkowania istniejących obiektów na potrzeby PSZOK,  

- promocję projektu – wraz ze stosownymi oznaczeniami, wydarzeniami promującymi, materiałami 

poligraficznymi. 

Cele projektu: 

 zapewnienie mieszkańcom gmin - członków Związku swobodnego dostępu do PSZOK-ów, 

 wzrost świadomości ekologicznej oraz podniesienie standardu życia mieszkańców gmin, 

 polepszenie stanu ekologicznego terenów objętych zasięgiem działania PSZOK-ów,  
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 dostosowanie polskich gmin do standardów obowiązujących na terenie UE. 

 Realizacja projektu jest niezbędnym czynnikiem wpływającym na poprawę warunków 

ekologicznych i ekonomicznych omawianego regionu. Głównym celem projektu jest ograniczenie 

negatywnego wpływu na środowisko składowanych odpadów poprzez upowszechnienie i zwiększenie 

możliwości selektywnej zbiórki odpadów, co zwiększy poziom ponownego użycia, recyklingu i 

odzysku innymi metodami odpadów komunalnych. 

Dzięki powstaniu PSZOK-ów i przeprowadzeniu akcji promocyjnej, zwiększona zostanie 

świadomość ekologiczna i wiedza mieszkańców na temat prawidłowego gospodarowania odpadami. 

Przedsięwzięcie zostanie zrealizowane w sposób, który uniemożliwia pogorszenie się stanu 

środowiska - powierzchni ziemi i gleby lub wód podziemnych i powierzchniowych, poprzez 

zastosowanie technologii chroniących obszary objęte projektem. Powstanie PSZOK-ów oraz 

bezobsługowych punktów selektywnego zbierania surowców wtórnych przyczyni się - poprzez 

umożliwienie segregacji odpadów i likwidacji dzikich wysypisk - do poprawy stanu środowiska, 

estetyki krajobrazu oraz wzrostu świadomości ekologicznej mieszkańców. 

 

5.  „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”  

 

Termin realizacji przedsięwzięcia: 26.04.2017 – 25.04.2018  

Umowa: 11/IV/2017 z dnia 26.04.2017 r. 

Beneficjenci:  Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, 

Słupno, Staroźreby, Stara Biała, Bielsk 

Wykonawca: SITA Płocka Gospodarka Komunalna 

Sp. z o.o.  

Łącznia liczba miejsc zarezerwowanych                     

w schronisku: 25 

Źródła finansowania: środki własne Gmin 

 

W kwietniu 2018 r. Związek Gmin Regionu 

Płockiego zawarł umowę z firmą SITA Płocką 

Gospodarką 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: Bodzanów, Brudzeń 

Duży, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara Biała, Bielsk na zasadach zgodnych z ustawą o 

ochronie zwierząt (Dz. U. 2003 poz. 856 ze zm.), na podstawie pisemnego zgłoszenia pracownika 

Gminy.   

Podopieczny Związku Gmin Regionu Połockiego - 

SITA Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 
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2. Zapewnienie opieki nad zwierzętami w schronisku w ramach kosztów obejmujące: 

a) wyżywienie, opiekę weterynaryjną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami;  

b) 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; 

c) prowadzenie dokumentacji fotograficznej zwierząt wraz z ich numerem 

identyfikacyjnym dla potrzeb działań adopcyjnych; 

d) 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; 

e) wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjmowanych do schroniska 

z terenu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego tj.: Brudzeń Duży, 

Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara Biała, Bielsk oraz zapewnienie niezbędnej 

opieki weterynaryjnej po wykonaniu zabiegów kastracji lub sterylizacji. 

3. Zamawiający zakłada, a Wykonawca gwarantuje nie mniej niż 25 (dwadzieścia pięć) miejsc w 

schronisku dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gmin objętych przedmiotem zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do 24 – godzinnej gotowości do wyłapywania i transportu zwierząt 

do schroniska (7 dni w tygodniu łącznie z niedzielami i świętami). 

 

 5. W przypadku upadku zwierzęcia znajdującego się w schronisku dla bezdomnych zwierząt, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych czynności orz pokrycia wszelkich kosztów z 

tym związanych. 

 

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. 

 

W ramach umowy w okresie od stycznia do kwietnia 2018 roku:  

-  dokonano 0 eutanazji  

-  liczba upadków: 0 

-  liczba psów adoptowanych: 9 

-  łączna liczba psów, które zostały odłowione: 10 
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Termin realizacji przedsięwzięcia: 27.04.2018 – 

12.09.2018 

Umowa: 6/IV/2018 z dnia 25.04.2018 r. 

Beneficjenci:  Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, 

Słupno, Staroźreby, Stara Biała, Bielsk 

Wykonawca: SUEZ Płocka Gospodarka 

Komunalna Sp. z o.o. 

Łącznia liczba miejsc zarezerwowanych w 

schronisku: 27 

Źródła finansowania: środki własne Gmin 

 

                                                                                                                                                                         

W kwietniu 2018 r. Związek Gmin Regionu Płockiego zawarł umowę z firmą SUEZ Płocką Gospodarką 

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: Bodzanów, Brudzeń 

Duży, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara Biała, Bielsk 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: 

a) wyżywienie, opiekę weterynaryjną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami;  

b) 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; 

c) prowadzenie dokumentacji fotograficznej zwierząt wraz z ich numerem 

identyfikacyjnym dla potrzeb działań adopcyjnych; 

d) 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; 

e) wykonywanie zabiegów sterylizacji lub kastracji zwierząt przyjmowanych do schroniska 

z terenu gmin zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego tj.: Bielsk, Brudzeń 

Duży, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara Biała 

3. Zamawiający zakłada, a Wykonawca gwarantuje nie mniej niż 25 (dwadzieścia pięć) miejsc w 

schronisku dla bezdomnych zwierząt odłowionych z terenu gmin objętych przedmiotem zamówienia. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do 24 – godzinnej gotowości do wyłapywania i transportu zwierząt 

do schroniska (7 dni w tygodniu łącznie z niedzielami i świętami). 

Podopieczny Związku Gmin Regionu Płockiego – SUEZ 

Płocka Gospodarka  Komunalna Sp. z o.o. 
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 5. W przypadku upadku zwierzęcia znajdującego się w schronisku dla bezdomnych zwierząt, 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania niezbędnych czynności orz pokrycia wszelkich kosztów z 

tym związanych. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

W ramach umowy w okresie od kwietnia do września 2018 roku:  

-  liczba upadków/eutanazji: 2 

-  liczba psów adoptowanych: 2 

-  łączna liczba psów, które zostały odłowione: 29 

 

 

Termin realizacji przedsięwzięcia: 24.09.2018 – 31.10.2018 

Umowa: 16/IX/2018 z dnia 24.09.2018 

Beneficjenci:  Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara Biała, Bielsk 

Wykonawca: SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku 

Łącznia liczba miejsc zarezerwowanych w schronisku: 31 

Źródła finansowania: środki własne Gmin 

 

 

Podopieczni Związku Gmin Regionu Płockiego  SUEZ 

Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 
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Tab. Nr  36 - Zestawienie faktur do umowy 

 

Dobowa opieka weterynaryjna 

Miesiąc Data wystawienia faktury Numer faktury Kwota brutto 

wrzesień         

(24.09.-30.09.) 29.09.2018 170137375 4748,44 

październik 31.10.2018  170137921 20658,78 

 25407,22 

                                                                                                                                                                        

     Dobowa utrzymanie zwierząt wraz z odłowieniem 

Miesiąc Data wystawienia faktury Numer faktury Kwota brutto 

wrzesień         

(24.09.-30.09.) 29.09.2018 170137374 1307,00 

październik 31.10.2018  170137920 5981,49 

 7288,49 

 
  

  

      

Całościowe koszty realizacji Umowy nr 16/IX/2018 

Rodzaj usługi Kwota brutto 

Dobowa opieka weterynaryjna 25407,22 

Dobowe utrzymanie zwierząt wraz z odłowieniem 7288,49 

 32695,71 

 

W ramach umowy w okresie od września do października 2018 roku:  

-  liczba upadków/eutanazji: 1 

-  liczba psów adoptowanych: 6 

-  łączna liczba psów, które zostały odłowione: 5 

 

 

Termin realizacji przedsięwzięcia: 01.11.2018 – 31.12.2019 

Umowa: 20/X/2018 z dnia 30.10.2018 

Beneficjenci:  Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara Biała, Bielsk 

Wykonawca: Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe „DANIEL” Artur Zielaskowski z siedzibą  

w Grudziądzu 

Łącznia liczba miejsc zarezerwowanych w schronisku: 31 

Źródła finansowania: środki własne Gmin 

 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje w szczególności:  

 

1. Odłowienie oraz transport bezdomnych psów do schroniska z terenu Miasta i Gminy Gąbin oraz 

gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Słupno, Staroźreby, Stara Biała, Bielsk na zasadach zgodnych 

z ustawą o ochronie zwierząt (Dz. U. 2017 poz. 1840 ze zm.), na podstawie pisemnego zgłoszenia 

pracownika Gminy.   

2.  Zapewnienie opieki nad zwierzętami w schronisku w ramach kosztów obejmujące: 
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a) wyżywienie, opiekę weterynaryjną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 

przepisami;  

b) prowadzenie, odrębnie dla każdej z gmin objętych 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; 

c) prowadzenie dokumentacji fotograficznej zwierząt wraz z ich numerem 

identyfikacyjnym dla potrzeb działań 

adopcyjnych; 

d) prowadzenie dokumentacji 

fotograficznej wyłapanych psów w 

ciągu 48 godzin od ich wyłapania w 

celu zamieszczenia na stronie 

internetowej Zamawiającego bądź 

Wykonawcy; 

e) sporządzanie w dniu odłowienia 

zwierzęcia dokumentacji 

fotograficznej zwierzęcia 

odłowionego. Zaleca się wykonanie zdjęcia oznaczonego 

datą interwencji umieszczoną na  wykonanej fotografii. 

Dokumentację fotograficzną o której mowa powyżej 

Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu w 

terminie 48 godzin od 

przeprowadzenia  skutecznej 

interwencji wraz z krótkim 

opisem umożliwiającym 

identyfikację odłowionego  

psa z wskazanego miejsca do 

odłowienia; 

f) wykonanie zabiegów 

sterylizacji lub kastracji 

zwierząt przyjmowanych do 

schroniska                        z 

terenu gmin zrzeszonych w 

Związku Gmin Regionu 

Płockiego tj.: Bielsk, Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara Biała 

oraz zapewnienie niezbędnej opieki weterynaryjnej po wykonaniu zabiegów kastracji 

lub sterylizacji. 

3. Zamawiający zakłada, a Wykonawca gwarantuje 31 (trzydzieści jeden) miejsc w schronisku dla 

bezdomnych zwierząt,  posiadające pomieszczenia chroniące je przed zimnem, upałami i opadami 

atmosferycznymi z dostępem do światła dziennego, a także zapewnienie wyżywienia, stałego 

dostępu do wody oraz opieki weterynaryjnej - zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami 

prawa. 

Podopieczni Związku 

Gmin Regionu Płockiego 

- Przedsiębiorstwo 

Handlowo Usługowe 

„DANIEL”  Artur 

Zielaskowski z siedzibą 

w Grudziądzu 
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4. Prowadzenie i przedkładanie Zamawiającemu w terminie 14 

dni po zakończeniu okresu rozliczeniowego, pisemnej 

sprawozdawczości związanej z realizacją przedmiotu 

zamówienia, prowadzonej odrębnie dla każdej z gmin objętych 

przedmiotem zamówienia - dla celów rozliczeniowych.  

 

5.  Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu gmin 

zrzeszonych w Związku Gmin Regionu Płockiego tj.: Bielsk, 

Brudzeń Duży, Bulkowo, Gąbin, Słupno, Staroźreby, Stara Biała 

wraz z ich transportem oraz zabezpieczeniem miejsc do ich 

przetrzymywania.  

 

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. 

 

 

7. Zapewnienie opieki weterynaryjnej odłowionym zwierzętom, w 

której zakres wchodzi: 15-dniowa kwarantanna; odrobaczenie; 

szczepienie; leczenie.  

 

8. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji i 

dokumentacji zwierząt poddanych kastracji lub sterylizacji oddzielnie 

dla każdej z gmin objętych przedmiotem zamówienia (polegającej m.in. 

na sporządzaniu pisemnych protokołów potwierdzających wykonanie 

zabiegów sterylizacji lub kastracji przez Wykonawcę, zawierających opis 

zwierzęcia wraz z datą i miejscem odłowienia oraz z datą zgłoszenia przez pracownika). 

 

W ramach umowy w okresie od listopada do grudnia 2018 roku:  

-  liczba upadków/eutanazji: 3 

-  liczba psów adoptowanych: 1 

-  łączna liczba psów, które zostały odłowione: 5 

 

Tab. Nr 37  - Zestawienie faktur do umowy nr 20/X/2018 z dnia 30.10.2018 

 

L.p. Miesiąc Rodzaj usługi Data wystawienia faktury Numer faktury Kwota brutto 

1 październik transport zwierząt 31.10.2018 547/2018 738,00 

2 listopad 
utrzymanie zwierząt              

w schronisku 30.11.2018 592/2018 6598,95 

3 grudzień 
utrzymanie zwierząt             

w schronisku 28.12.2018 636/2018 6231,80 
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6.  „TERMOMODERNIZACJA BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ NA TERENIE 
GMIN: WYSZOGRÓD, GOSTYNIN, PACYNA, BIELSK” 

 

 

Na podstawie Umowy Partnerskiej z dnia 24.06.2015 r. zawartą z Gminą  

i Miastem Wyszogród, Gminą Gostynin, Gminą Pacyną, Gminą Bielsk, Związek Gmin Regionu 

Płockiego udzielił wsparcia organizacyjnego partnerstwa związanego z realizacją projektu  pn. 

„Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na ternie gmin: Wyszogród, Gostynin, 

Pacyna, Bielsk” dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG 2009-2014” 

W ramach przedmiotowego projektu zmodernizowane zostały takie budynki jak: 

1. Gmina i Miasto Wyszogród: 

a. Przedszkole Samorządowe w Wyszogrodzie, 

b. Urząd Gminy i Miasta Wyszogród, 

 

2. Gmina Gostynin: 

a. Zespół Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Białotarsku, 

 

3. Gmina Pacyna: 

a. Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach, 

 

4. Gmina Bielsk: 

Zespół Szkół nr 2 w Ciachcinie Nowym 

GMINA I MIASTO WYSZOGRÓD 

                      Urząd Gminy i Miasta Wyszogród 

  

PRZED

DD 

PO 
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GMINA GOSTYNIN 

                                                                                                                                                                                                                                                                          Zespół Szkoły 

Podstawowej w 

Białotarsku 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GMINA PACYNA 

 
                                                                                               Przedszkole Samorządowe w Skrzeszewach 

GMINA BIELSK 

 

 

 

 

 

 

Zespół Szkół nr 2 w 

Ciachcinie Nowym 

 

Porozumienie obowiązuje od dnia zawarcia porozumienia do dnia zakończenia realizacji 

projektu tj. do akceptacji raportu końcowego przez Ministerstwo Środowiska pełniącego funkcję 

PRZED 

 

PO 

PRZED PO 

PRZED PO 



Sprawozdanie z pracy Zarządu Związku Gmin Regionu Płockiego za 2018 rok 

 

str. 90 z 90 
 

Operatora Programu  dla Programu PL04 „Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł 

energii”, w imieniu którego działa Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

 

7.  PROJEKT PN. „MODERNIZACJA I PRZEBUDOWA DRÓG W GMINACH REGIONU 
PŁOCKIEGO SZANSĄ ICH DYNAMICZNEGO ROZWOJU” 

 

 

Beneficjent: Związek Gmin Regionu Płockiego 

Partnerzy: Gmina Bodzanów, Gmina Brudzeń Duży, Gmina Bulkowo, Gmina Drobin, Gmina Gąbin, 

Gmina Łąck, Gmina Mała Wieś, Gmina Radzanowo, Gmina Stara Biała, Gmina Wyszogród. 

Projekt w okresie trwałości do 2020 roku. 

W ramach projektu przebudowane i zmodernizowane zostały następujące drogi: 

a) Reczyn Nowy - Reczyn Stary (gm. Bodzanów) - 1,171 km. Droga ta krzyżuje się z drogą 

powiatową i drogą krajową nr 62. Droga łączy miejscowości Reczyn Nowy i Reczyn Stary, 

stanowiąc odcinek drogi o pełnym przebiegu Chodkowo-Reczyn Nowy - droga krajowa nr 62 - o 

nr 290222W. Droga gminna również łączy drogę powiatową nr 2960W Mała Wieś-Cieśle i 

krajową nr 62 Płock-Warszawa, 

b) nr 290201W przez Borowiec (gm. Bodzanów) - 0,944km. Droga ta krzyżuje się z drogą 

powiatową Słupno-Bodzanów. Droga łączy miejscowości Barcikowo-Zalesie gm. Słupno z m. 

Borowice gm. Bodzanów, stanowiąc odcinek drogi o pełnym przebiegu Barcikowo-zalesie gm. 

Słupno - granica gminy - Borowice - droga krajowa nr 62 - Białobrzegi ul. Białobrzeska o nr 

290201W. Ważną rolę odgrywa bezpośrednie sąsiedztwo układu komunikacyjnego dróg 

gminnych i powiatowych z drogą krajową Płock -Warszawa nr 62, ze względu na projektowany 

drugi wariant obwodnicy drogi krajowej nr 62 

przez m. Borowice gm. Bodzanów i Szeligi gm. 

Słupno, 

c) nr 290202W Borowiec-Nowe Miszewo-

Kłaczkowo (gm. Bodzanów) - 4,647km. Droga 

krzyżuje się z drogą powiatową Płock-Bodzanów. 

Droga łączy miejscowości Borowice z m. 

Kłaczkowo, stanowiąc odcinek drogi o pełnym 

przebiegu Borowice-Nowe Miszewo (ul. Górna i 

ul. Wschodnia)-Kłaczkowo, 
                                                                                                                                           Tablica pamiątkowa droga Srebrna-Kobierniki Gmina Stara Biała 

d) nr 290208W Wiciejewo Dolne 

 - Nowe Kanigowo (gm. Bodzanów) - 2,206km. Droga łączy miejscowości Wiciejewo i Nowe 

Kanigowo, stanowiąc odcinek drogi o pełnym przebiegu droga powiatowa nr 2944W-Wiciejewo 

Dolne. Droga stanowi łącznik pomiędzy drogami powiatowymi, 
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e) Biskupice-Siecień (gm. Brudzeń Duży) - 1,5km. Przez obszar (Siecień, Lasotki, Murzynowo) 

przechodzi droga powiatowa nr 186. Na obrzeżach obszaru (Murzynowo) przebiega droga 

wojewódzka nr 562, prowadzącą do Płocka i Dobrzynia n/Wisłą a dalej do Włocławka 

f) nr 2 Nowe Łubki-Krzykosy (gm. Bulkowo) - 4,7km. Droga ta łączy dwie drogi powiatowe 

Blichowo-Nadułki 2932W z Blichowo - Bulkowo 2935W, 

g) nr 10 Nowe Krubice-Dobra (gm. Bulkowo) - 3,4km. Droga ta łączy dwie drogi powiatowe 

Bulkowo-Nowe Krubice 2951W i Bulkowo-Dobra 2959W, 

h) nr 35 Cieszewo-Maliszewko (gm. Drobin) - 1,280km. Droga gminna Nr 290535W przebiega przez 

miejscowości Cieszewo, Borowo i Maliszewko, 

i) nr 35 Stanisławowo-Cieszewko (gm. Drobin) - 1,2km; Droga styka się z drogą powiatową Nr 

2911W Goślice - Zagroba - Drobin oraz łączy się z drogą powiatową Nr 193 prowadzącą do 

Drobin 

j) Nagórki Dobrskie - Maliszewko (gm. Drobin) - 7,586km. Droga gminna i droga powiatowa relacji 

Nagórki Dobrskie - Maliszewko styka się z drogą powiatową Nr 2 914. Przebudowa ciągów 

drogowych bezpośrednio łączą się z drogą krajową Nr 10 Szczecin - Płońsk, drogą 

predysponowaną do kategorii dróg szybkiego ruchu, dzięki temu poprawi się spójność regionu w 

szczególności z siecią TEN-T oraz dróg gminnych i powiatowych poprawiających przede 

wszystkim poziom rozwoju społeczno-gospodarczego i przyczyniający się do powstania nowych 

miejsc pracy, 

k) Drobin-Dobrosielice-Kowalewo (gm. Drobin) - 5,046km. Projektowany odcinek drogi z jednej 

strony łączy się (ul. Zaleska oraz ul. Gospodarska w Drobinie) z drogą krajową nr 60 Łęczyca - 

Ostrów Mazowiecka, natomiast z drugiej strony z drogą powiatową nr 6914W relacji Drobin – 

Lelice, 

l) nr 290602W Piaski-Nowe Wymyśle (gm. Gąbin) - 4,1 km, 

m) nr 290604W Nowe Grabie (gm. Gąbin) - 1,6km, 

n) Łąck-Matyldów (gm. Łąck) - 2,2km. Droga gminna w Matyldowie łączy położone na terenie 

gminy miejscowości Zaździerz i Matyldów, dochodzi bezpośrednio do drogi powiatowej nr 

2976W (Zofiówka, Wincentów, Korzeń),                                                                                 

o) nr 312424 Chylin-Zakrzewo (gm. Mała Wieś) - 4,034km. Droga gminna łączy drogę krajową nr 62 

z drogą powiatową nr 256 relacji Płock – Warszawa, 

p) Lasocin-Nakwasin-Dzierżanowo (gm. Mała Wieś) - 2,73km, 

q) Wodzymin-Chomętowo-Białkowo (gm. Radzanowo) - 3,022km. Droga krzyżuje się z 3 drogami 

powiatowymi: nr 2935W Rogozino-Blichowo-Bulkowo, 2939W Rogozino-Białkowo-Szczytno, 

2940W Słupno-Miszewko-Białkowo, 

r) Nowa Biała-Mańkowo (gm. Stara Biała) - 1,5km. Droga łączy drogę wojewódzką nr 559 z drogą 

powiatową nr 6905W, 

s) Srebrna-Kobierniki (gm. Stara Biała) - 2,5km. Droga w miejscowości Kobierniki jest drogą gminną 

łączącą miejscowość z drogą wojewódzką nr 555, 

t) nr 291518W Ciućkowo (gm. Wyszogród) - 1,89km. Droga posiada bezpośrednie połączenie z 

drogą krajową nr 62 oraz z drogami powiatowymi nr 2964W, 2963W. Przebiega przez trzy 

sołectwa Ciućkowo, Marcjanka, Drwały i łączy je w jeden węzeł komunikacyjny z drogą krajową i 

powiatowymi, 

u) nr 291510 Rębowo (gm. Wyszogród) - 1,23km. Droga w m. Rębowo łączy się bezpośrednio z 

drogą krajową nr 50 od strony wschodniej gminy, natomiast od strony zachodniej łączy się z 
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drogą gminną nr 291511W posiadającą połączenie z drogą powiatową nr 2968W przebiegająca 

także przez gm. Mała Wieś, 

v) nr 291508 Rostkowice (gm. Wyszogród) -1,71 km. Droga łączy z dwoma drogami powiatowymi o 

nr 2991W,2969W, z drogą gminną nr 291505W posiadającej bezpośrednie połączenie z drogą 

krajową nr 50, 

w) Słomin (gm. Wyszogród) - 2,13km; Droga stanowi ciąg drogowy, który łączy gminy; Naruszewo, 

Wyszogród, Mała Wieś. Droga stanowi jedyne połączenie między kilkoma koloniami 

znajdującymi się na terenie soł. Słomin. Ciąg ten, posiada połączenie z drogą powiatową nr 

2950W, która łączy się z drogą krajową nr 50 Płońsk-Wyszogród-Sochaczew. Projektowany 

odcinek pośrednio łączy się z druga drogą powiatową nr 2951W. 

  

 

8.  PROJEKT PT. „PRZYWRACANIE WARTOŚCI ZDEGRADOWANYCH TERENÓW W 
REGIONIE PŁOCKIM POPRZEZ REKULTYWACJĘ SKŁADOWISK NA TERENIE 

GMIN CZŁONKÓW ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO” 

 

 

 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 

2007 – 2013 

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

Przedmiotem projektu było przeprowadzenie prac rekultywacyjnych na 5 gminnych składowiskach 

odpadów w powiecie płockim. W ramach projektu zrekultywowane zostały następujące składowiska 

odpadów: 

-  Składowisko odpadów w Bodzanowie „Łysa Góra", 

 -  Składowisko Rogowo Bulkowo, 

 -  Składowisko w Gąbinie-Kępinie, 

 -  Składowisko w Łącku, 

 -  Składowisko Wilczkowo gm. Wyszogród 

Celem projektu była poprawa stanu środowiska naturalnego, poprawa walorów krajobrazowych, 

zlikwidowanie zagrożenia wód powierzchniowych, zlikwidowanie uciążliwego zapachu oraz poprawa 

jakości środowiska przyrodniczego.  

Założone cele zostały osiągnięte. W styczniu 2018 roku zostało złożone ostatnie sprawozdanie 

w zakresie monitorowania trwałości projektu oraz obszarów szczególnego ryzyka. 
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9.  PROJEKT PT. „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” 

                                                                                                                                              

Partnerzy: Gmina Gąbin, Gmina Łąck, Gmina Miasto Płock, Gmina Stara Biała, Samodzielny Zespół 

Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej im. Dzieci Warszawy w Dziekanowie Leśnym. 

Przedsięwzięcie obejmowało wykonanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej 

Związku Gmin Regionu Płockiego oraz szpitala w Dziekanowie Leśnym. 

Budynki Związku Gmin Regionu Płockiego: 

a. Gmina Gąbin: 

             - NZOZ Dobrzyków 

             - NZOZ Gąbin 

             - Szkoła Podstawowa w Borkach 

            - Szkoła Podstawowa w Dobrzykowie 

b. Gmina Łąck: 

             - Przedszkole w Łącku 

c. Gmina Miasta Płock: 

             - Szkoła Podstawowa nr 23 

             - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 

d. Gmina Stara Biała: 

             - Urząd Gminy Stara Biała 

             - Zespół Szkół w Maszewie Dużym 

             - Zespół Szkół w Starych Proboszczewicach 

Budynki Szpitala w Dziekanowie Leśnym: 

          - Pawilon I 

          - Pawilon IIB 

          - Pawilon IIC 

          - Pawilon III 

          - Pawilon IVA 

          - Pawilon IVB 

         - Pawilon IVC 

W roku 2018 zostało złożone ostatnie sprawozdanie z realizacji zobowiązań po zakończeniu realizacji 

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”. 
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PROJEKTY W OCENIE 

  STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI DLA ZWIĄZKU GMIN REGIONU PŁOCKIEGO 

W RAMACH PROGRAMU PRIORYTETOWEGO „GEPARD II – TRANSPORT NISKOEMISYJNY. 

CZĘŚĆ 2) STRATEGIA ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI” 

 

 

Nazwa przedsięwzięcia: Strategia Rozwoju Elektromobilności dla Związku Gmin Regionu Płockiego w 

ramach programu priorytetowego „GEPARD II – transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju 

elektromobilności”. 

Złożenie wniosku: 7 grudnia 2018 roku został złożony wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie przedsięwzięcia w formie dotacji w 

ramach programu priorytetowego nr 3.4 „Ochrona atmosfery  3.4. GEPARD II – transport 

niskoemisyjny” w ramach naboru nr 61/I/OA/3.4/2018/cz. 2-GEPARD II Dotacja - w  dniu 7 grudnia 

2018r.  

Ocena formalna: 31 grudnia 2018 r. wpłynęło pismo z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  z informacją, że 

wniosek został formalnie oceniony. 

Data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia: 30.04.2019 

Data zakończenia przedsięwzięcia: 28.06.2019 

Okres trwałości przedsięwzięcia: 28.06.2022 

Całkowity koszt przedsięwzięcia: 100 000 zł 

Koszty kwalifikowane przedsięwzięcia: 100 000 zł 

Kwota dofinansowania stanowi 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia. 

Lokalizacja realizacji przedsięwzięcia: teren gmin członkowskich Związku Gmin Regionu Płockiego tj. 

Gmina Stara Biała, Miasto i Gmina Gąbin, Gmina Nowy Duninów, Gmina Bulkowo, Gmina Łąck, Gmina 

Staroźreby, Gmina Bielsk, Gmina Szczawin Kościelny, Gmina i Miasto Wyszogród, Gmina Pacyna, 

Gmina Słupno, Gmina Czerwińsk nad Wisłą, Gmina Gostynin, Gmina Brudzeń Duży, Gmina 

Radzanowo, Gmina Mała Wieś. 

Planowane w ramach wniosku przedsięwzięcie polega na opracowaniu Strategii rozwoju 

elektromobilności dla Związku Gmin Regionu Płockiego w ramach programu priorytetowego 

„GEPARD II –transport niskoemisyjny. Część 2) Strategia rozwoju elektromobilności”. Horyzont 

czasowy opracowania obejmować będzie okres od 2019 do 2035 roku (16 lat). Realizacja Strategii 

powierzona zostanie Zarządowi Związku Gmin Regionu Płockiego. Dokument jakim jest planowana 

Strategia pozwoli na zidentyfikowanie potrzeb oraz zaproponuje kompleksowe rozwiązania 

odpowiadające na potrzeby w zakresie elektromobilności dla miast/gmin z terenu Związku Gmin 

Regionu Płockiego. Celami pośrednimi dla wnioskowanego terenu będzie: poprawa jakości powietrza, 

zmniejszenie hałasu związanego z transportem, rozwój infrastruktury pojazdów elektrycznych – 
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pojazdy, punkty i stacje ładowania, zmiana świadomości społecznej oraz zainteresowanie społeczne 

na elektromobilność, aspekt wizerunkowy – wymiana floty na elektryczną czyli unowocześnienie się, 

a tym samym przyciągnięcie inwestorów i turystów. Opracowana strategia stanowić będzie podstawę 

do podjęcia spójnych i zorganizowanych działań inwestycyjnych zmierzających do osiągnięcia 

wymogów stawianych jednostkom samorządu terytorialnego przez Ustawę o elektromobilności. 

 

VII. PRZETARGI - TABELA 

W 2018 roku przeprowadzono 13 postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 

 Poniższe tabele przedstawią przeprowadzone postępowania w trybie przetargu nieograniczonego. 

 

 

Tab. Nr 38 – Wykaz przeprowadzonych 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 

Lp. Nazwa przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Wyłoniony wykonawca 

1.  Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                           

w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu 

Płockiego.- Z-KP.271.1.2018 

Postępowanie unieważnione na 

podstawie art. 93 ust. 1 pkt. 1 – nie 

złożono żadnej oferty. 

2.  Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                        

w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu 

Płockiego.- Z-KP.271.2.2018 

Postępowanie unieważnione na 

podstawie art.93 ust.1 pkt.4 – cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z 

najkorzystniejszą ceną przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

3.  Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                       

w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu 

Płockiego.- Z-KP.271.4.2018 

Postępowanie unieważnione: 

1. Część I, II, III,  V, VI, VII,  VIII, 

IX, X, XI - na podstawie art. 93 

ust.1 pkt.4 – cena 

najkorzystniejszej oferty lub 

oferta z najkorzystniejszą 

ceną przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia; 

2. Część IV, XII – na podstawie 

art. 93 ust. 1 pkt. 1 – nie 

złożono żadnej oferty. 

4.  Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                         

w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu 

Postępowanie unieważnione na 

podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 – cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z 
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Lp. Nazwa przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Wyłoniony wykonawca 

Płockiego.- Z-KP.271.5.2018 najkorzystniejszą ceną przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

5.  Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                        

w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu 

Płockiego.- Z-KP.271.6.2018 

Postępowanie unieważnione na 

podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 – cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z 

najkorzystniejszą ceną przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

6.  Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-cementowych na terenie 

Związku Gmin Regionu Płockiego. – Z-KP.271.7.2018 

Wyłoniony wykonawca – firma 

Logistyka Odpadów Sp. z o. o.                   

z siedzibą w Katowicach przy ul. 

Mickiewicza 29, 40-085 Katowice 

7.  Usługa utrzymania bezdomnych psów  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.  – Z-KP.271.8.2018 

Postępowanie unieważnione na 

podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 – cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z 

najkorzystniejszą ceną przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

8.  Usługa utrzymania bezdomnych psów  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.  – Z-KP.271.10.2018 

Postępowanie unieważnione na 

podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 – cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z 

najkorzystniejszą ceną przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

9.  Usługa utrzymania bezdomnych psów  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.  – Z-KP.271.11.2018 

Postępowanie unieważnione na 

podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 – cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z 

najkorzystniejszą ceną przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

10.  Usługa utrzymania bezdomnych psów  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. – Z-KP.271.12.2018  

Wyłoniony wykonawca – firma 

Przedsiębiorstwo Handlowo 

Usługowe „DANIEL” Zielaskowski 

Artur z siedzibą w Grudziądzu przy ul. 

Paderewskiego 190, 86-300 Grudziądz 

11.  Budowa dwunastu (12) Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych                           

w formule zaprojektuj i wybuduj, w gminach należących do Związku Gmin Regionu 

Płockiego.- Z-KP.271.13.2018 

Postępowanie unieważnione na 

podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 – cena 

najkorzystniejszej oferty lub oferta z 
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Lp. Nazwa przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Wyłoniony wykonawca 

najkorzystniejszą ceną przewyższa 

kwotę, którą Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 

 

 

 

 
Tab. Nr 39 – Wykaz przeprowadzonych postępowań w trybie przetargu nieograniczonego o wartości 

zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy 

Prawo zamówień publicznych 

 

Lp. Nazwa przeprowadzonego postępowania w trybie przetargu nieograniczonego o 

wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na 

podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo zamówień publicznych 

Wynik postępowania 

1.  Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego. – Z-KP.271.9.2018 

Postępowanie unieważnione na 

podstawie art. 93 ust.1 pkt.4 – 

cena najkorzystniejszej oferty lub 

oferta z najkorzystniejszą ceną 

przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia 

2.  Odebranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego. – Z-KP.271.14.2018 

1. Wyłoniony wykonawca dla 

Część VI – firma EKO-MAZ Sp.                      

z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. 

Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock. 

2. Postępowanie unieważnione 

dla Część I, II, III, IV, V, VII,  VIII, IX, 

X, XI, XII - na podstawie art. 93 

ust.1 pkt.4 – cena 

najkorzystniejszej oferty lub 

oferta z najkorzystniejszą ceną 

przewyższa kwotę, którą 

Zamawiający zamierza 

przeznaczyć na sfinansowanie 

zamówienia. 
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Postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

W 2018 roku przeprowadzono 1 postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki. 

 Poniższa tabela przedstawia przeprowadzone postępowanie w trybie zamówieni a z wolnej ręki. 

 
Tab. Nr 40 – Wykaz przeprowadzonych postępowań w trybie zamówienia z wolnej ręki                                                           

 

Lp. Nazwa przeprowadzonego 

postępowania w trybie 

zamówienia z wolnej ręki 

Wynik postępowania 

1.  Gospodarka – Z-KP.271.15.2018 

 

 

Wyłoniony wykonawca: 

1. Sektor I, II, VIII, IX, X – firma SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. 

z siedzibą w Płocku przy ul. Przemysłowej  31, 09-400 Płock; 

2. Sektor III, IV – firma EKO-MAZ  Sp. z o. o. z siedzibą w Płocku przy ul. 

Gierzyńskiego 17, 09-407 Płock; 

3. Sektor V, XI – firma Eneris Surowce S.A. z siedzibą w Kielcach przy ul. 

Zagańska 232 A, 25-563 Kielce; 

4. Sektor VII – firma Tonsmeier Centrum Sp. z o. o. z siedzibą w Kutnie przy ul. 

Łąkoszyńskiej 127, 99-300 Kutno; 

5. Sektor XII – firma Zakład Gospodarki Komunalnej w Wyszogrodzie                        

Sp. z o. o. z siedzibą w Wyszogrodzie przy ul. Rębowskiej 37, 09-450 

Wyszogród 

 

 

 

VIII. POSTĘPOWANIA O WARTOŚCI 

SZACUNKOWEJ NIEPRZEKRACZAJĄCEJ 

RÓWNOWARTOŚCI KWOTY 30 000 EURO                       

- TABELA 

 

W 2018 roku przeprowadzono 31 postępowań o wartości  szacunkowej nieprzekraczającej 

równowartości 30 000 euro, w tym 30 postępowań zakończyło się wyborem oferty, 1 postępowanie 

zostało unieważnione. 

 

Poniżej przedstawiamy tabelę zawierającą wykaz przeprowadzonych postępowań wraz z wartością 

udzielonego zamówienia. 
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Tab. Nr 41 – Wykaz przeprowadzonych postępowań o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty, o której mowa wart. 4 pkt 8 Ustawy Prawo zamówień publicznych 

 

Lp.  Nazwa postępowania o zamówienie publiczne Wartość 

udzielnego 

postępowania 

netto w  PLN 

Wartość 

udzielonego 

postępowania 

netto w 

przeliczeniu na 

euro 

1 Zakup i dostawa drukarki (urządzenia wielofunkcyjnego). 1 276,00 295,94 

2 Zakup usługi - mobilny internet. 592,44 137,40 

3 Zakup i dostawa monitora. 470,75 109,18 

4 Przygotowanie projektu oraz wydruk 29 sztuk (z możliwością 

dodruku) legitymacji służbowych dla pracowników biura 

Związku Gmin Regionu Płockiego oraz przygotowanie 

projektu oraz wydruk 2520 sztuk hologramów. 

562,00 130,34 

5 Zakup i dostawa zasilaczy awaryjnych(UPS) w ilości 3 sztuk. 552,00 128,02 

6 Zakup i dostawa oprogramowania antywirusowego dla stacji 

roboczych i serwerów w ilości 60 szt. 

5 820,00 1 349,81 

7 Zakup i dostawa kart sieciowych LAN w ilości 5 sztuk. 240,00 55,67 

8 Kompleksowa usługa w zakresie: „Demontażu, odbioru, 

czasowego magazynowania, załadunku i transportu do 

miejsca unieszkodliwiania oraz unieszkodliwienie pokryć 

dachowych oraz płyt stanowiących osłonę balkonów 

zawierających azbest z zabudowań indywidualnych (oraz 

budynków inwentarskich) i wspólnot mieszkaniowych z 

terenu Miasta Płocka. 

30 882,15 7 092,83 

9 Świadczenie usług z zakresu medycyny pracy.  5 964,36 

 

1 383,30 

10 Pełnienie obowiązków Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

nad realizacją zadania pn.: „Kompleksowa usługa w zakresie: 

„Demontażu, odbioru, czasowego magazynowania, załadunku 

i transportu do miejsca unieszkodliwiania oraz 

unieszkodliwienie pokryć dachowych oraz płyt stanowiących 

osłonę balkonów zawierających azbest z zabudowań 

indywidualnych (oraz budynków inwentarskich) i wspólnot 

mieszkaniowych z terenu Miasta Płocka”. 

1 783,07 413,54 

11 Świadczenie  usług przewozu dzieci i młodzieży podczas 

trwania warsztatów pn. „Tropiciele odpadów” w ramach 

zadania w zakresie edukacji na rzecz selektywnej zbiórki 

odpadów, które będą realizowanej w dwóch edycjach: 

wiosennej - czerwiec oraz jesiennej od września do 

13 611,78 3 156,94 
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października 2018 r., na 2 różnych trasach. 

12 Przeprowadzenie przez Przewodnika – Ekologa warsztatów 

pn. „Tropiciele odpadów” w ramach  zadania w zakresie  

edukacji na rzecz selektywnej zbiórki odpadów, które  będą 

realizowane w dwóch edycjach: wiosennej - czerwiec 

oraz jesiennej od września do października 2018 r., na 2 

różnych trasach. 

14 315,20 3 320,08 

13 Logi  z poczty e-mail 300,00 69,58 

14 Zwiększenie przepustowości łącza internetowego Biura 

Związku Gmin Region u Płockiego. 

2 388,00 553,84 

15 Opracowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej do 

złożenia wniosku aplikacyjnego 

w ramach konkursu nr POIS.02.02.00-IW.02-00-206/18 

ogłoszonego w ramach Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś priorytetowa II – 

Ochrona Środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, 

Działania 2.2 Gospodarka odpadami komunalnymi. 

Unieważniono 

16 Wydruk i dostawa naklejek informacyjnych dla Biura Związku 

Gmin Regionu Płockiego w ilości 24 000 sztuk. 

720,00 166,99 

17 Dostawa Pakietu oprogramowania biurowego Microsoft 

Office w ilości 1 sztuki. 

799,00 185,31 

18 Wydruk 1000 sztuk dyplomów. 280,00 64,94 

19 Dostawa Pamięci RAM do serwera DELL Power Edge R320. 578,00 134,05 

20 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 przeprowadzenia obowiązkowych 

zabiegów kastracji i sterylizacji wraz z weterynaryjną opieką 

pozabiegową. 

56 639,92 13 136,33 

21 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. 

„Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów azbestowo-

cementowych na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego” 

14 375,91 3 334,16 

22 Dostawa materiałów biurowych, eksploatacyjnych do 

drukarek i kserokopiarek oraz akcesoriów komputerowych na 

potrzeby Biura Związku Gmin regionu Płockiego. 

21 888,34 5 076,50 

23 Świadczenie usługi w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy 

oraz przepisów przeciwpożarowych w Biurze Związku Gmin 

Regionu Płockiego. 

6 300,00 1 461,14 

24 Zakup i dostawa dysków twardych wewnętrznych HDD o 

pojemności 2 terabajty [2 TB] w ilości 6 sztuk. 

1 374,00 318,67 

25 Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania 

oprogramowania, internetowe i wsparcia. 

500,00 115,96 
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26 Świadczenie usług pocztowych. 97 612,50 22 638,98 

27 Prowadzenie w sposób ciągły przez okres 24 miesięcy od dnia 

podpisania umowy obsługi prawnej Związku Gmin Regionu 

Płockiego. 

96 000,00 22 265,00 

28 Dzierżawa 2 040 sztuk pojemników o pojemności 240 l 

przeznaczonych do gromadzenia niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych wraz z dostawą 

pojemników na teren Zakładu Gospodarki Komunalnych i 

Mieszkaniowej zlokalizowanego w miejscowości Sielec 18A, 

09-150 Sielec (gm. Czerwińsk nad Wisłą). 

34 272,00 7 948,60 

29 Zastępstwo techniczno-organizacyjne i koordynacja 

funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych (PSZOK-u), działającego w systemie 

gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Związku 

Gmin Regionu Płockiego w granicach administracyjnych 

Miasta i Gminy Gąbin dla Gmin: Bielsk, Brudzeń Duży, 

Czerwińsk nad Wisłą, Gąbin, Gostynin, Łąck, Pacyna, Słupno, 

Stara Biała, Staroźreby, Szczawin Kościelny, Wyszogród. 

114 769,44 26 618,14 

30 Wydruk 7 000 sztuk nalepek na pojemniki przeznaczone na 

odpady 

1 950,00 452,26 

31 Wydruk 3 500 sztuk  deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których zamieszkują mieszkańcy; na których nie 

zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne wraz 

z załącznikiem dotyczącym danych identyfikacji 

współwłaścicieli/współmałżonków/współposiadaczy/wspólni

ków spółki cywilnej oraz deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, 

na których znajdują się domki letniskowe, lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku 

1 100,00 255,12 

 


