
ZARZ1\DZENIE Nr 3212013 

W6jta Gminy Sochocin 

z dnia 17 czerwca 2013 roku 

w sprawie zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz~du Gminy Sochocin 

Na podstawie art. 33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 0 samorz<tdzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2013r, poz. 594) z a r z ltd z a m, co nast€(puje: 

§ 1. W Regulaminie Organizacyjnym Urz€(du Gminy Sochocin, stanowi<tcym 
zal<tcznik Nr 1 do Zarz<tdzenia Nr 9/2011 W6jta Gminy Sochocin z dnia 28 lutego 2011 roku 
w sprawie wprowadzenia Regulaminu Organizacyjnego Urz€(du Gminy Sochocin 
i Zarz<tdzenia Nr 25A12012 W6jta Gminy Sochocin z dnia 30 kwietnia 2012 roku w sprawie 
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Urz€(du Gminy Sochocin wprowadzam nast€(puj<tce 
zmiany: 

1. W Zal<tczniku Nr 4 do Regulaminu pn. Okreslenie stanowisk OPlSY stanowisk 
w punkt VI. Wydziallnfrastruktury i Ochrony Srodowiska dodaje si€(: 

"VI.6. Stanowisko pracy: 

Referent, Podinspektor, Inspektor do spraw utnymania czystosci porz~dku oraz 
gospodarki odpadami 

Opis stanowiska: 

Referent, Podinspektor, Inspektor do spraw utnymania czystosci porz~dku oraz 
gospodarki odpadami wykonuje w szczeg61nosci nast~puj~ce zadania: 

I. 	 Realizacja obowiqzkowych zadar't w!asnych gminy wynikajqcych z ustawy z dnia 13 wrzesnia 
1996 roku 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach w zakresie gospodarowania 
odpadami komunalnymi - dotyczqcych prowadzenia ca!oksztattu spraw zWiqzanych 
z funkcjonowaniem systemu odbierania odpad6w komunalnych na terenie gminy Sochocin, 
a w szczeg6lnosci: 
I) podejmowanie dzia!ar't w celu obj~cia wszystkich wlascicieli nieruchomosci na terenie 

gminy systemem gospodarowania odpadami, 
2) prowadzenie dzia!ar't w celu osiqgni~cia odpowiednich poziom6w recyklingu oraz 

monitoring tych poziom6w, 

3) udost~pnianie na stronie internetowej urz~du gminy oraz w spos6b zwyczajowo przyj~ty 
informacji wymienionych w ustawie 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, 

4) dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi. 
2. 	 Wsp61praca z organami administracji publicznej, organami ochrony srodowiska oraz innymi 

w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 



3. 	 Wsprnpraca z podmiotami, kt6rym powierzono odbieranie odpad6w komunalnych od 
wtascicieli nieruchomosci, w tym selektywnego zbierania odpad6w komunalnych - nadz6r 
nad prawidtowosciq swiadczonych ustug 

4. 	 Wspexpraca z podmiotami upowai:nionymi w zakresie prowadzenia dziatari informacyjnych i 
edukacyjnych dotyczqcych prawidtowego gospodarowania odpadami komunalnymi. 

5. 	 Wspexpraca w zakresie organizowania przetargu na odbieranie oraz zagospodarowanie 
odpad6w komunalnych. 

6. 	 Prowadzenie rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpad6w komunalnych 
od 	 wtascicieli nieruchomosci oraz spraw zwiqzanych z wpisem do rejestru 

i wykresleniem z rejestru. 
7. 	 Prowadzenie weryfikacji (kontroli) prawidtowoSci danych zawartych w deklaracjach 

o wysokosci optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
8. 	 Prowadzenie i aktualizacja bazy danych rejestru gminnego wszystkich wtascicieli 

nieruchomosci obj~tych system gospodarki odpadami komunalnymi przy pomocy 
elektronicznego "systemu ustug komunalnych". 

9. 	 Prowadzenie spraw zWiqzanych z pobieraniem optat za gospodarowanie odpadami. 
10. 	 Prowadzenie post~powari z zakresu egzekucji administracyjnej naleznosci pieni~znych 

z tytutu optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi . 
J J. 	 Prowadzenie post~powan administracyjnych z zakresu powierzonych zadan, w tym 

przygotowywanie projekt6w postanowien oraz decyzji , w tym w szczeg6lnosci: 
I) decyzji okreslajqcej wysokosc zalegtosci z tytutu optaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 
12. 	Opracowywanie projekt6w uchwat, zarzqdzer'l zwiqzanych z realizacjq zadan wynikajqcych 

z ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku w gminach, ich realizacja i aktualizacja. 
13. 	 Kontrola przestrzegania i stosowania przepis6w ustawy 0 utrzymaniu czystosci i porzqdku 

w gminach. 
14. przygotowywanie z zachowaniem termin6w ustalonych przepisami prawa sprawozdari 

i informacji z zakresu powierzonych zadari , a w szczeg6lnosci: 
1) sprawozdania rocznego z zakresu zadan gospodarowania odpadami komunalnymi 

i przekazywanie Marszatkowi Wojew6dztwa Mazowieckiego i Wojew6dzkiemu Inspektorowi 
Ochrony Srodowiska, 

2) 	 sprawozdania rocznego z rodzaju i ilosci odpad6w opakowaniowych , 
3) 	 sprawozdania wymaganego przez Gt6wny Urzqd Statystyczny, 
4) 	 przekazywanie Marszatkowi Wojew6dztwa Mazowieckiego wykazu podmiot6w wpisanych do 

rejestru dziatalnosci regulowanej w zakresie odpad6w komunalnych oraz wykreslonych z tego 
rejestru w danym miesiqcu, 

5) przyjmowanie kwartalnych sprawozdari od podmiot6w odbierajqcych odpady komunalne oraz 
weryfikacja danych zawartych w sprawozdaniach." 

§ 2. Wykonanie Zarz,\:d.zenia powierza siC( Sekretarzowi Gminy. 

§ 3. Zarz,\:d.zenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania i podJega ogloszeniu w spos6b 
zwyczajowo przyj~ty. 

Ann.~WSk. 
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