
Harmonogram prac nad wdrożeniem systemu gospodarki odpadami 

 

1. Przygotowanie informacyjnej strony internetowej – 10 październik 2012 r–

Informatyk 

2. Zakup i wdrożenie programu GOK+ firmy RADIX -3 stanowiskowy- 15 

października 2012  –Informatyk + podinspektor (IBG) 

3. Stworzenie bazy danych do zarządzania gospodarką odpadami -do 30 listopada 

2012 r. 

4. Przedstawienie projektu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta i Gminy Łasin – 29 października 2012 r – Zespół wdrożeniowy 

5. Ustalenie miejsca dla Punktu Selektywnego Odbioru Odpadów Komunalnych 

(PSZOK) – wniosek Miasta i Gminy Łasin o wydanie decyzji środowiskowej – 15 

października 2012 r –kierownik IBG 

6. Kalkulacja opłaty – 10 grudnia 2012 r. 

7. Przygotowanie projektów uchwał: 30 grudnia 2012 r. 

1) Uchwała w sprawie Regulaminu czystości i porządku na terenie Miasta i 

Gminy Łasin 

2) Uchwała w sprawie szczegółowego sposobu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Łasin w zamian za 

uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

3) Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

4) Uchwała w sprawie stawek opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za mieszkańca oraz pojemnik o określonej pojemności 

5) Uchwała w sprawie wzoru deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi  składanej przez właściciela nieruchomości 

6) Uchwała w sprawie wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu  nieczystości ciekłych. 

7) Uchwała w sprawie rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez 

gminę  w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te 

usługi. ( dostarczanie pojemnika, mycie pojemnika, odbiór  odpadów 

wielkogabarytowych, odbiór odpadów budowlanych) 



8. Przygotowanie i rozstrzygnięcie przetargu na odbiór odpadów – marzec 2012 r.- 

Inspektor do spraw zamówień publicznych – kierownik IBG 

9. Wysyłka deklaracji wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

składanej przez właściciela nieruchomości- 30 stycznia 2013 r. 

10. Weryfikacja deklaracji -20 marzec 2012 r. 

11. Kampania informacyjna – Internet, zebrania wiejskie, spotkania z władzami 

spółdzielni , wspólnot , sesje, wydanie biuletynu informacyjnego. 

12. Wdrożenie systemu – 1.07. 2013. 

 


