
SPRAWOZDANIE
z działalności Burmistrza Miasta Gostynina

za okres od dnia 22 czerwca  2021 r. do 21 września 2021 r.
(przedłożone na XXXVIII sesji Rady Miejskiej w dniu 29 września 2021 r.)

Panie Przewodniczący, Wysoka Rado!
Przedkładam informację o realizacji zadań Urzędu Miasta, przede wszystkim

o stopniu wykonania zadań inwestycyjnych, gospodarki mieniem komunalnym oraz
o wykonaniu dochodów i wydatków budżetu miasta.

W zakresie Inwestycji i Gospodarki Przestrzennej

W zakresie inwestycji budowlanych

1. Trwa realizacja  zadania  inwestycyjnego  pn.  modernizacja  Miejskiego  Ośrodka
Sportu i Rekreacji przy ul. Sportowej 1 w Gostyninie.  W budynku sanitarno -
szatniowym  zakończono  wykonywanie instalacji  elektrycznych,  tynków
wewnętrznych,  instalacji  sanitarnych.  Trwa  okładanie  ścian  płytkami
ceramicznymi, docieplenie ścian zewnętrznych oraz montaż instalacji sanitarnych.
Zakończono układanie nawierzchni boiska ze sztucznej trawy i przystąpiono do
wykonywania elementów zagospodarowania terenu.

2. Trwa opracowywanie dokumentacji  projektowo - kosztorysowej dla  wykonania
urządzeń wodnych: odpływu z jeziora Zamkowego i Sejmikowego.

3. Trwa wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na remont pomostów
i regulację linii brzegowej jeziora Zamkowego w Gostyninie.

4. Zatwierdzono w Starostwie Powiatowym w Gostyninie dokumentację budowlaną
na przebudowę sieci kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Termalnej.

5. Trwa opracowywanie koncepcji przebudowy budynku Szkoły Podstawowej Nr 5
w celu dostosowania do wymagań bezpieczeństwa pożarowego i charakterystyki
energetycznej.

6. Trwa  opracowywanie dokumentacji  budowlanej  na  przebudowę  Miejskiego
Centrum Kultury obejmującej przebudowę widowni i  sceny,  przebudowę holu,
garderób  oraz  dostosowanie  budynku  do  obowiązujących  przepisów  p.  poż.  i
sanitarnych.

7. Trwa wykonanie  prac  konserwacyjnych  górnych  otworów  żaluzyjnych  baszty
zamku i prac konserwacyjnych głównych drzwi wejściowych do kaplicy zamku.

8. Dokonano  rozbiórki  wyłączonego  z  użytkowania  budynku  po  dawnym
Gimnazjum Nr 2 przy ul. Armii Krajowej i podpisano umowę na wykonanie robót
budowlanych na modernizację kanalizacji deszczowej i sanitarnej na terenie Filii
Szkoły Podstawowej Nr 3 przy ul. Wojska Polskiego. 
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W zakresie planowania i zagospodarowania przestrzennego

1. Na  bieżąco  udzielane  są  informacje  o  ustaleniach  miejscowych  planów
zagospodarowania przestrzennego wszystkim zainteresowanym.

2.  Wydano:  53  zaświadczenia/zawiadomienia  o  przeznaczeniu  nieruchomości
w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego,  7 postanowień
opiniujących wstępne projekty podziału nieruchomości,  5 wypisów  z miejscowego
planu, 12 decyzji o warunkach zabudowy,1 decyzję o odmowie ustalenia warunków
zabudowy,  2  decyzje  zmieniające  decyzje  ostateczne  o  warunkach  zabudowy,  2
decyzje o umorzeniu postępowania, 9 decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego.

Sprawy różne:
• przygotowano i udostępniono wnioskodawcom informacje publiczne.
• konsultowano  materiały  przesłane  przez  Zespół  Uzgodnień  Dokumentacji

w Starostwie Powiatowym.

W zakresie Zamówień Publicznych:

1.  W  ramach  postępowań  prowadzonych  zgodnie  z  przepisami  ustawy  Prawo
zamówień publicznych:

a)  w postępowaniu  w trybie  podstawowym bez  negocjacji  na:  Utworzenie  nowej
siedziby  Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  w  Gostyninie  –  rozbiórka  części
budynku Gimnazjum wraz  z  łącznikiem – wpłynęło 5  ofert,  podpisano umowę z
Panem Radosławem Fafińskim prowadzącym działalność P.P.H. i U. "ISKRO-BUD"
S. C. FAFIŃSCY z siedzibą Podgórze;

b)  w postępowaniu  w trybie  podstawowym bez  negocjacji  na:  Utworzenie  nowej
siedziby  Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  w  Gostyninie  –  przebudowa
przyłączy  kanalizacji  sanitarnej  i  kanalizacji  deszczowej  –  wpłynęły  2  oferty,
podpisano umowę z HYDROPOL Sp. z o. o. z siedzibą w Gostyninie;

c)  w  postępowaniu  w  trybie  podstawowym  bez  negocjacji  na:  Budowę  dróg
gminnych ul. Gerwatowskiego, Gen. Marii Wittek, Honorowych Dawców Krwi wraz
ze  zjazdami,  skrzyżowaniami  i  kanalizacją  deszczową  w Gostyninie  –  II  etap –
wpłynęły 4 oferty, podpisano umowę z  Panem Pawłem Złotowskim prowadzącym
działalność  gospodarczą  pod  nazwą  Przedsiębiorstwo  Wielobranżowe
„HYDROBUD”  z  siedzibą  w  Leszczynku.  W  dniu  22  września  br.  przekazano
wykonawcy teren budowy;

d)  w postępowaniu  w trybie  podstawowym bez  negocjacji  na:  Budowę  budynku
mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. 3 Maja w Gostyninie, wpłynęła 1 oferta. Z
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uwagi  na  fakt,  że cena  najkorzystniejszej  oferty  przewyższała  kwotę,  jaką
Zamawiający  zamierzał  przeznaczyć  na  sfinansowanie  zamówienia  postępowanie
unieważniono. Wszczęto kolejne postępowanie, termin składania ofert wyznaczono
na dzień 6 października 2021 r.

2. W ramach postępowań poniżej 130.000,00 zł netto prowadzonych z wyłączeniem
przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych:

a) w zapytaniu ofertowym na: Usługę demontażu, transportu i utylizacji wyrobów
zawierających  azbest  z  budynków zabudowy  jednorodzinnej –  wpłynęło  5  ofert;
podpisano  umowę  z  Panem  Robertem  Kołodziejskim  prowadzącym  działalność
P.H.U US-KOM Robert Kołodziejski z siedzibą w Gostyninie;

b) w zapytaniu ofertowym na: Konserwację rzeki Skrwy Lewej na długości ok. 1 km
–  wpłynęły  2  oferty;  podpisano  umowę  z  Panem  Rafałem  Krakowiakiem
prowadzącym działalność pod nazwą RINER z siedzibą w Świdnicy;

c)  w  zapytaniu  ofertowym  na:  Poprawę  bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  1
przejściu dla pieszych w Gostyninie na ul. Rynek na drodze 140190W – wpłynęła 1
oferta.  (Zadanie polegające na opracowaniu dokumentacji projektowej, a następnie
wykonaniu robót polegających na wykonaniu systemu inteligentnego przejścia dla
pieszych wraz z jego doświetleniem LED).

W   zakresie  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony  Środowiska,  Rolnictwa  
i Leśnictwa  

1. Sporządzono i przesłano do  Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska
i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  załącznik  do  sprawozdania  OŚ-4g
z  gospodarowania  dochodami  budżetu  gminy  pochodzącymi z  opłat  i  kar
środowiskowych  przeznaczonymi  na  finansowanie  ochrony  środowiska
i gospodarki wodnej za rok 2020.

2. Na wniosek firmy OMNINVEST Sp.  z  o.  o.,  ul.  Tumska 3,  09-402 Płock,
wszczęto  postępowanie  administracyjne  w  sprawie  wydania  decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa farmy
fotowoltaicznej o mocy do 6 MW na działkach o nr ew. 10/1, 9/3, 9/2, 13/1,
26/4 położonych w Gostyninie”.

3. Dokonano naprawy dwóch tablic informacyjnych zamieszczonych na szlaku
w Rezerwacie Dybanka.

4. W dniu 27 lipca 2021 r. wydano decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
dla  przedsięwzięcia  pn.  „Zbieranie  odpadów  na  działce  o  nr  ew.  6037/5
w Gostyninie  przy  ul.  18  Stycznia  36”  dla  Przedsiębiorstwa  Oczyszczania
Miasta Sp. z o. o. ul. Bierzewicka 32, 09-500 Gostynin.
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5. W dniu  17  września  2021  r.  przeprowadzono   akcję  „Sprzątanie świata  -
Gostynin 2021”, do której przystąpiły dzieci i młodzież placówek oświatowych
z terenu miasta.

6. Dokonano  zgłoszenia  awarii  oświetlenia  ulicznego  trzech  ciągów
komunikacyjnych  oraz 11 pojedynczych sztuk na terenie miasta Gostynina.

7. Przeprowadzono  kontrolę  w  zakresie  sposobu  gospodarowania  wodami
opadowymi i roztopowymi na terenie Zakładu Wylęgu Drobiu z siedzibą przy
ul. Bierzewickiej 66 w Gostyninie.

8. Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu Sp. z o. o. w Gostyninie zlecono
usługę  z  zakresu  czyszczenia  kanalizacji  deszczowo-burzowej  w  ul.
Bierzewickiej na odcinku 1.060 mb.

9. W ramach likwidacji  zagrożenia podtopieniami i  ich ewentualnych skutków
spowodowanych brakiem drożności rowów odwadniających, do właścicieli 52
nieruchomości wysłano imienne pisma zobowiązujące do konserwacji rowów.

10. W trosce o estetykę i wygląd miasta i panujący porządek, do zarządcy NETTO
Sp.  z  o.  o.  w Kobylance  wysłano  pismo  z  prośbą  o  niezwłoczne  podjęcie
działań  zmierzających  do  usunięcia  nieprawidłowości  w  otoczeniu  obiektu
handlowego usytuowanego przy ul. Legionów Polskich w Gostyninie.

11. Podano do publicznej  wiadomości  ogłoszenie o czwartym przetargu ustnym
nieograniczonym na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego Gorzewo
ul. Kruk 3 – cena wywoławcza 75.000,00 zł.   

12. Podano  do  publicznej  wiadomości  ogłoszenie  o  drugim  przetargu  ustnym
nieograniczonym  na  sprzedaż  nieruchomości  położonej  w  Gostyninie  przy
ul. Kochanowskiego – cena wywoławcza 19.500,00 zł.   

13. Podano  do  publicznej  wiadomości  ogłoszenie  o  drugim  przetargu  ustnym
nieograniczonym  na  sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości  położonej
w  Gostyninie  przy  ul.  Kraśnica  –  cena  wywoławcza  45.000,00  zł  +
obowiązujący podatek VAT.

14. W  przetargu  ustnym  nieograniczonym  w  dniu  8  lipca  br.  sprzedano
niezabudowaną  nieruchomość  oznaczoną  nr ewid.  3317/1  o  powierzchni
0,0971 ha przy ulicy Iwaszkiewicza, za wylicytowaną cenę – 38.200,00 zł +
obowiązujący podatek VAT tj. 46.986,00 zł.

15. Szósty przetarg ustny  nieograniczony ogłoszony na dzień 8 września 2021 r.
na sprzedaż lokalu mieszkalnego nr 3 położonego Gorzewo ul. Kruk 3 nie dał
rezultatu z powodu braku chętnych.   

16. Drugi przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień 9 września 2021 r. na
sprzedaż  niezabudowanej  nieruchomości  położonej  w  Gostyninie  przy  ul.
Kraśnica,  oznaczonej nr ewid. 4977/5 o pow. 0,2344 ha. nie dał rezultatu  z
powodu braku chętnych.   

17. W  przetargu  ustnym  nieograniczonym  w  dniu  9  września  br.  sprzedano
niezabudowaną  nieruchomość położoną  w  Gostyninie  przy  ul.
Kochanowskiego za wylicytowaną cenę – 19.700,00 zł.
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18. W  dniu  9  września  2021  r. podpisano  akt  notarialny  w  sprawie  zbycia
niezabudowanej  nieruchomości  położonej  w  Gostyninie  przy
ul. Iwaszkiewicza za kwotę 46.986,00 zł.

19. W dniu 12 lipca 2021 r. podpisano akt notarialny w sprawie sprzedaży prawa
użytkowania  wieczystego  działki  gruntu  oznaczonej  nr ewid.  3326  o
powierzchni  514  m.  kw.  położonej  w  Gostyninie  przy  ul.  Polnej  na  rzecz
użytkowników wieczystych za kwotę 19.322,00 zł.

20. Zawarto umowy użyczenia na:
a) część działki gruntu oznaczonej nr ewid.1152/5 położonej w Gostyninie przy ul.
Dybanka,  w celu  ubiegania  się  o  dofinansowanie  przez  Lokalną  Grupę Działania
AKTYWNI RAZEM na realizację projektu współpracy pn. „Mazowieckie Mazury –
rozwój turystyki i rekreacji na obszarach LGD Zalew Zegrzyński i LGD AKTYWNI
RAZEM” na czas określony tj. do dnia 31 grudnia 2030 r.,
b) część działki gruntu oznaczonej nr ewid. 3140 o powierzchni 2 m. kw. położonej w
Gostyninie przy ul. Rynek,  celem zamontowania stojaka rowerowego o wymiarach
88x40x25 cm, na  chodniku w miejscu  pomiędzy ratuszem a  wejściem do sklepu
F.H.U. POD ZEGAREM Iwona Kotkowska na okres 3 lat,
c) nieruchomość zabudowaną położoną w Gostyninie przy ul. Płockiej 2a, oznaczoną
nr ewid. 1957/6  o  powierzchni  702  m.  kw.,  w  celu  zaspokajania  potrzeb
czytelniczych oraz upowszechniania kultury na terenie Gminy Miasta Gostynina na
czas nieoznaczony,
d)  część  działki  gruntu  oznaczonej  nr ewid.  1020/3 o  powierzchni  7849  m.  kw.
położonej  w Gostyninie przy ul. Zamkowej z przeznaczeniem pod zorganizowanie
festynu z ramach 41 rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” Regionu Płockiego na
czas oznaczony.

21. Zawarto umowy dzierżawy na :
a) część  działki  gruntu  oznaczonej  nr ewid.  3135/5  o  powierzchni  7,2  m.  kw.
położonej  w  Gostyninie  przy  ul.  Parkowej,  z  przeznaczeniem  pod  usytuowanie
garażu tymczasowego na okres 3 lat. Ustalono roczny czynsz w wysokości 350,00  zł
brutto,
b) działki gruntu oznaczone nr ewid. 2516 o pow. 1844 m. kw. i 2517/6 o pow. 4138
m. kw. położone przy ul. Zamkowej,  celem prowadzenia działalności statutowej, w
szczególności na potrzeby dworca autobusowego i obsługę ruchu pasażerskiego, na
okres 3 lat. Ustalono miesięczny czynsz dzierżawny w wysokości 1.845,00 zł.
c) część  działki  gruntu  oznaczonej  nr ewid.  3502/2  o  powierzchni  10  m.  kw.
położonej  w  Gostyninie  przy  ul.  Legionów  Polskich  z  przeznaczeniem  pod
ustawienie kiosku handlowego  na okres 1 roku. Ustalono miesięczny 233,70 zł,
d) część działki oznaczonej nr ewid. 2646/4 o pow. 36 m. kw, położonej w Gostyninie
przy ulicy Rynek, z przeznaczeniem pod ogródek letni zlokalizowany na trawniku
przed posesją przy ulicy Rynek 7 w Gostyninie na okres 3 lat. Ustalono miesięczny
czynsz dzierżawny w okresie letnim 841,32 zł brutto,  w okresie poza sezonem letnim
61,50 zł  brutto,
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e) część działki gruntu oznaczonej nr ewid. 2645 o powierzchni 66 m. kw. położonej
w Gostyninie przy ulicy Rynek z przeznaczeniem pod parking dla taksówek na okres
3 lat. Ustalono miesięczny 132,00 zł brutto,
f) część  działki  gruntu  oznaczonej  nr ewid.  1154/8  o  powierzchni  100  m.  kw.
położonej w Gostyninie przy ul. Dybanka na czas określony tj. od dnia 1 lipca 2021 r.
do dnia 31 sierpnia 2021 r. z przeznaczeniem pod ustawienie stoiska handlowego.
Opłatę z tytułu dzierżawy ustalono się w wysokości  369,00 zł brutto,
g)  część  działki  gruntu  oznaczonej  nr ewid.  2668/65  o  powierzchni  10  m.  kw.
położonej  w Gostyninie  przy ulicy Termalnej  z  przeznaczeniem pod usytuowanie
garażu  tymczasowego na  okres  3  lat.  Ustalono  miesięczny  czynsz  dzierżawny  w
wysokości 36,90 zł brutto,
h)  część  działki  gruntu  oznaczonej  nr ewid.  1020/3  o  powierzchni  7849  m.  kw.
położonej w Gostyninie przy ulicy Zamkowej w celu lokalizacji wesołego miasteczka
w okresie  od  dnia  28 sierpnia  2021 r.  do  5  września 2021 r. Ustalono opłatę  w
wysokości 1230,00 zł brutto,
i)  część działki  oznaczonej nr ewid. 1020/3 o powierzchni 1 m. kw. położonej w
Gostyninie przy ulicy Zamkowej z przeznaczeniem pod ustawienie reklamy na okres
3 lat. Ustalono roczny czynsz dzierżawny w wysokości 66,16 zł brutto,
j) część działki gruntu oznaczonej nr ewid. 2645 położonej w Gostyninie przy ul.
Rynek  z  przeznaczeniem  pod  ustawienie  mammobusu  na  okres  jednego  dnia.
Ustalono opłatę w wysokości 200,00 zł brutto,
k) część działki gruntu oznaczonej nr ewid. 1020/3 o powierzchni 1 m. kw. położonej
w  Gostyninie  przy  ulicy  Zamkowej  z  przeznaczeniem  pod  ustawienie  stoiska
handlowego z watą cukrową w okresie od dnia 30 sierpnia 2021 r. do 5 września
2021 r. Ustalono opłatę w wysokości 172,20 zł brutto.

22. Podano  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  przeznaczonej  do
oddania w bezpłatne użyczenie dot. części działki oznaczonej nr ewid. 514/3 o
powierzchni  1000  m.  kw.  położonej  w  Gostyninie  przy  ul.  Kowalskiej  z
przeznaczeniem pod miejsca postojowe dla samochodów osobowych na okres
3 lat.

23. Podano  do  publicznej  wiadomości  wykaz  nieruchomości  przeznaczonej  do
dzierżawy w trybie bezprzetargowym dot. działki oznaczonej nr ewid. 1152/24,
o powierzchni 3.3007 ha, położonej w Gostyninie przy ul. Dybanka,  działek
oznaczonych nr ewid.: 4921, 4922, 4923, 4924, 4925, 4926, 4927, 4928, 4929,
4930, 4931, 4932, 4933, 4934, 4935, 4936, 4937 o łącznej powierzchni 2.1984
ha, położonych w Gostyninie przy ul. Kolejowej i działki oznaczonej nr ewid.
235/1  o  powierzchni  1.6390  ha  położonej przy  ul.  Bierzewickiej  z
przeznaczeniem pod uprawy rolne. Ustalono kwartalny czynsz dzierżawny w
wysokości  642,42 zł brutto.

24. Przygotowano projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wyrażenia zgody na
ustanowienie hipoteki na  nieruchomości  stanowiącej własność Gminy Miasta
Gostynina dot.  nieruchomości oznaczonej nr ewid. działek: 1311/40, 1311/41,
1311/51, 1311/52, 1311/62, 1327/1 w celu zabezpieczenia pożyczki udzielonej
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Miejskiemu Przedsiębiorstwu Komunalnemu  w Gostyninie Sp. z o. o. przez
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
w wysokości  12.500.000,00 zł na  dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa i
rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”.

25. Wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości oznaczo-
nej nr ewid. 4003/1, stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, w celu
uregulowania kwestii trwałego zarządu między Szkołą Podstawową nr 5 w Go-
styninie a Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Gostyninie.

26. Wszczęto z urzędu postępowanie w sprawie podziału nieruchomości oznaczo-
nej nr ewid. 3323/4, stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina, w celu
przekazania w trwały zarząd Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w Go-
styninie terenu siłowni plenerowej, kortów tenisowych oraz boiska do siatków-
ki.

27. Zatwierdzono podział działki o nr ewid. 13/1 położonej przy ul. Kowalskiej,
stanowiącej własność Gminy Miasta Gostynina.

28. Wydano decyzję zatwierdzającą podział działek o nr ewid. 971 i 972 położo-
nych przy ul. Morenowej, stanowiących własność Gminy Miasta Gostynina.

29. Odmówiono podziału działki o nr ewid. 9/2 położonej przy ul. Kowalskiej.

30. Na wniosek właścicieli nieruchomości wydano decyzję zatwierdzającą podział
działki o nr ewid. 6503 przy ul. Kolonia.

31. Przystąpiono do czynności mających na celu sprostowanie udziałów dla nieru-
chomości przy ul. Kościuszki 31.

32. Kontynuowano działania mające na celu sprostowanie udziałów dla nierucho-
mości przy ul. Wojska Polskiego 10.

33. Podpisano umowę z Miejskim Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej w Go-
styninie Sp. z o. o. na udostępnienie działki o nr ewid. 2949 w celu wymiany
rurociągów sieci ciepłowniczej.

34. Podpisano umowę z Polską Spółką Gazownictwa Sp. z o. o. na udostępnienie
działki o nr ewid. 2944/3 w celu budowy sieci gazowej średniego ciśnienia z
rur dn PE 40 mm wraz z przyłączem PE 25 mm.

35. Po  rozpatrzeniu  wniosku  Burmistrza  Miasta  Gostynina  Minister  Spraw
Wewnętrznych  i  Administracji  stwierdził  nieważność  decyzji  Wojewody
Płockiego  dotyczącej  nabycia  przez  Gminę  Gostynin  z  mocy  prawa
nieodpłatnie  własności  nieruchomości  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  w
jednostce ewidencyjnej Gostynin, w obrębie m. Gostynin jako działka nr 5543.

36. Wystąpiono  z  wnioskiem  do  Wojewody  Mazowieckiego  o  stwierdzenie
nabycia  przez  Gminę  Miasta  Gostynina  z  mocy  prawa  własności
niezabudowanej  działki  oznaczonej  w  ewidencji  gruntów  w  jednostce
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ewidencyjnej Gostynin, obręb miasto Gostynin nr ewid. 3531/3 o powierzchni
0,0136 ha. W wyniku oceny materiału dowodowego Wojewoda Mazowiecki
stwierdził nabycie przez Gminę Miasta Gostynina z mocy prawa, z dniem 27
maja 1990 r. nieodpłatnie, prawa własności ww. nieruchomości. Decyzja nie
jest prawomocna.

37. Zlecono  wycenę  oraz  prowadzono  czynności  w  sprawie  nabycia  działek
położonych w Gostyninie w rejonie ul. Kolonia i ul. Polnej, oznaczonych nr
ewid.:  6303/1  o  powierzchni  0,0205  ha,  6304/1  o  powierzchni  0,0222  ha,
6305/1 o powierzchni 0,0195 ha, 6306/1 o powierzchni 0,0236 ha,  na rzecz
Gminy Miasta Gostynina, z przeznaczeniem pod projektowaną drogę lokalną.

38. Prowadzono  czynności  wyjaśniające  w  celu  uregulowania  stanu  prawnego
działek nr: 120/2 o powierzchni 0,0364 ha, 281/1 o powierzchni 0,0762 ha, 96
o powierzchni 0,3180 ha, 149 o powierzchni 0,2616 ha,  150 o powierzchni
0,0752 ha, 4435/2 o powierzchni 0,1443 ha, 6323 o powierzchni 0,1737 ha,
objętych decyzjami Wojewody Płockiego stwierdzającymi nabycie własności
nieruchomości  przez  Gminę  Gostynin  oraz  w  odniesieniu  do  gruntów  pod
dawną drogą krajową nr 60 (aktualnie droga gminna).

39. Wystąpiono  do Starosty  Gostynińskiego  o  ujawnienie  Skarbu Państwa  jako
właściciela w rejestrze gruntów oraz złożenie wniosków o dokonanie wpisów
w księgach  wieczystych  w odniesieniu  do  działek:  nr  5544  o  powierzchni
0,0472 ha, nr 5543 o powierzchni 0,0473 ha.

40. Zebrano oferty na określenie wartości rynkowej zabudowanej nieruchomości
położonej  w  Gostyninie  przy  ul.  3  Maja  41,  oznaczonej  numerem
ewidencyjnym działki 3615/1 o powierzchni 0,0561 ha, przy uwzględnieniu
aktualnego  sposobu  wykorzystania  w  celu  podjęcia  negocjacji  ze
współwłaścicielami ww. nieruchomości w sprawie jej wykupu na rzecz Gminy
Miasta Gostynina.

41. Wydano 5 decyzji na wycięcie drzew na ternie miasta Gostynina.
42. Rozpatrzono  10 zgłoszeń od  osób  prywatnych  o  wycięcie  drzew  na  ich

posesjach. Sprawę zakończono protokołem z inspekcji terenowej.
43. Obcięto gałęzie drzewa zagrażającego bezpieczeństwu przy ul. Dybanka.
44. Skierowano  wniosek  do  Starostwa  Powiatowego  o  wydanie  decyzji  na

wycięcie drzewa przy ul. Rynek w związku z katastrofą budowlaną.

W zakresie Dróg Miejskich

W zakresie inwestycji drogowych

1. Zakończono  prace  projektowe  i  odebrano  od  Biura  Rozwoju  i  Realizacji
Projektów  Budowlanych  HOL-BUD  dokumentację  techniczną  związaną  z
przebudową drogi dojazdowej do Powiatowego Urzędu Pracy w Gostyninie.

2. Podpisano  umowę z  Biurem Rozwoju  i  Realizacji  Projektów Budowlanych
HOL-BUD  z  Gostynina  i  rozpoczęto  prace  projektowe  związane  z
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opracowaniem dokumentacji  projektowo – kosztorysowej  dla  inwestycji  pn.
„Budowa  drogi  gminnej  wewnętrznej  wraz  z  kanalizacją  deszczową,
oświetleniem i zjazdami pomiędzy ul. 3 Maja a ul. Parkową w Gostyninie”.

3. Zakończono  i  odebrano  roboty  budowlane  związane  z  budową  kanalizacji
deszczowej w ul. Glinianej. 

4. Zakończono  i  odebrano  roboty  budowlane związane  z  modernizacją
ul. Kościelnej w Gostyninie wraz z budową kanalizacji deszczowej.

5. Rozpoczęto  roboty  budowlane  związane  z  „Budową  drogi  gminnej  –  ul.
Andrzeja  Małkowskiego  wraz  ze  zjazdami,  skrzyżowaniami  i  kanalizacją
deszczową w Gostyninie  – etap  I”.  Termin realizacji  zadania  – do dnia  30
listopada 2021 r. Roboty wykonuje firma Hydropol z Gostynina.

6. Rozpoczęto  roboty  budowlane  związane  z  „Budową  drogi  gminnej  –  ul.
Hubalczyków  wraz  ze  zjazdami  i  skrzyżowaniami  w  Gostyninie”.  Termin
realizacji  zadania  –  do  dnia  30  listopada  2021  r.  Roboty  wykonuje
Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Budowlanych z Gostynina.

7. Rozpoczęto  roboty  budowlane  związane  z  remontem  drogi  gminnej  ul.
Krasickiego w Gostyninie wraz ze skrzyżowaniem z ul. Zieloną i ul. Ziejkową.
Roboty  drogowe  odbywają  się  łącznie  z  realizacją  inwestycji  pn.
„Modernizacja  sieci  kanalizacyjnej  i  wodociągowej”,  której  inwestorem jest
Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. Termin realizacji zadania –
do dnia 7 grudnia 2021 r. 

W zakresie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, wydanych opinii oraz 
współpracy z     innymi zarządcami dróg  

1.  Rozpatrzono  wnioski  i  wydano:  30  decyzji  na  lokalizację  urządzeń  w  pasie
drogowym,  25 decyzji na prowadzenie robót w pasie, 25 decyzji na umieszczenie
urządzeń w pasie, 3 decyzje na lokalizację zjazdów, 2 decyzje na awaryjne zajęcie
pasa drogowego, 1 decyzję  na  umieszczenie reklam w pasie  i 17 opinii w zakresie
lokalizacji  punktów  redukcyjno  –  pomiarowych,  zbliżeń  urządzeń   i uzgodnień
projektów oraz pism informacyjnych.

2.  Uczestniczono  zdalnie  w  zespole  ds.  uzgadniania  dokumentacji  w  Starostwie
Powiatowym w Gostyninie w zakresie opiniowania urządzeń w pasie drogowym.

W zakresie utrzymania dróg publicznych i wewnętrznych

1. Wydawano pisemne zgody na lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej
na  terenach  nie  stanowiących  dróg  publicznych,  zgody na  dysponowanie
nieruchomością  komunalną w celu  wbudowywania   urządzeń  infrastruktury
technicznej  oraz  przygotowywano  odpowiednie  umowy  na umieszczenie
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urządzeń  infrastruktury  technicznej  i  zajęcie  terenu  na  czas  prowadzonych
robót.

2. Rozpatrywano wnioski  dotyczące lokalizacji  zbliżeń urządzeń infrastruktury
technicznej do terenów gruntów komunalnych.

3. Sprawdzano  status  nieruchomości  i  udzielano  informacji  osobom
zainteresowanym.

4. Przygotowywano protokoły wejścia w teren oraz wyjścia z terenu w związku
z prowadzonymi robotami na podstawie wcześniej uzyskanych zgód.

5. Uczestniczono  w  naradach  Zespołu  Uzgadniania  Dokumentacji  w  zakresie
opiniowania lokalizacji infrastruktury urządzeń technicznych.

6. Zamówiono elementy oznakowania pionowego - tarcze do znaków pionowych,
słupki do znaków drogowych, obejmy w związku z planowanymi zmianami w
stałych organizacjach ruchu drogowego na terenie dróg gminnych.

7. Zamówiono 4 tony masy mineralno – asfaltowej wykorzystanej do naprawy
uszkodzonej nawierzchni bitumicznej ciągów komunikacyjnych.

8. Zawarto  umowę  na  wykonanie  cząstkowych  napraw  dróg  o  nawierzchni
gruntowej będących w zarządzie Gminy Miasta Gostynina.

9. Zlecono  wykonanie  awaryjnej  naprawy  drogi  gruntowej  w  obrębie  ul.
Kolejowej 9 i ul.  Kolejowej 10 ze względu na liczne zapadliska powstałe w
wyniku intensywnych opadów atmosferycznych.

10.Zlecono wykonanie pomiarów widoczności oraz natężenia ruchu drogowego
na  przejazdach  kolejowo  -  drogowych  zlokalizowanych  w  ciągu  dróg
gminnych.

11.Dokonano uzgodnienia linii komunikacyjnej nr 75 relacji  Gostynin dworzec
autobusowy  –  Białe  przez  Kruk,  Kruk  Osiedle,  Lucień,  Miałkówek  dla
przewoźnika:  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  w  Gostyninie
Sp. z o. o., ul. 18 Stycznia 36, 09-500 Gostynin.

12.Dokonano uzgodnienia linii  komunikacyjnej  nr 11 relacji  Gostynin dworzec
autobusowy  –  Gostynin  dworzec  autobusowy  przez  Górki,  Białotarsk  dla
przewoźnika:  Przedsiębiorstwo  Komunikacji  Samochodowej  w  Gostyninie
Sp. z o. o., ul. 18 Stycznia 36, 09-500 Gostynin.

13.Dokonano uzgodnienia linii komunikacyjnej nr 01G/2021 relacji Gostynin –
Zwoleń  –  Emilianów dla  przewoźnika:  Piotr  Ossowski  Firma  Usługowo –
Handlowa, Kondrajec Szlachecki 8, 06-450 Glinojeck.

14.Dokonano naprawy nawierzchni asfaltowej masą bitumiczną na ul. Kościuszki 
i ul. Glinianej.

15. W związku  z  zalewaniem garaży  przy  ul.  Termalnej  przez  wody  opadowe
pochodzące z  parkingu przy Parafii  Rzymskokatolickiej  p.  w. Św. Marcina,
ustawiono krawężnik o wysokości  30 cm, który  uniemożliwi wejście  wody
opadowej do garaży. 

16.Uzupełniono  masą  bitumiczną  ubytki  w  nawierzchni  ulic:  Ziemowita,
Dybanka, Jarmolińskiego, Kwiatowa, rozwidlenie ulic Bierzewicka i Płocka,
Zalesie, Spacerowa, Płocka i  Zazamcze.
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17. Realizowano  pokontrolne  zalecenia  dot.  wymiany  zniszczonych  lub
nieczytelnych znaków pionowych w ulicach:  Kilińskiego,  Armii Krajowej,
Jarmolińskiego, Treli, Kochanowskiego, Zazamcze, Chopina.
Odnowiono oznakowanie poziome na ulicach: Ogrodowa i Bema.

18. W związku z wprowadzeniem zmiany w stałej organizacji ruchu drogowego na
ul. Kościelnej dokonano zmiany oznakowania.

19.W związku  ze  zmianą  lokalizacji  przejścia  dla  pieszych,  dokonano zmiany
oznakowania na ul. Armii Krajowej.

20. Przeprowadzono remonty cząstkowe nawierzchni bitumicznych (ubytki asfaltu
przy studniach  kanalizacyjnych)  na  ul.  Płockiej  oraz  uszczelniono nakrywy
studni na ulicach: Płockiej, Prusa, Kościelnej i Stodólnej.

21. Zamontowano  80  mb.  bariery  energochłonnej  zapobiegającej  upadkowi
pojazdu ze skarpy na ul. Gościnnej.

22. Wymieniono uszkodzony pierścień i nakrywę studni kanalizacji deszczowej na
ul.  Polnej oraz podmurowano i uszczelniono uszkodzoną studnię kanalizacji
deszczowej na ul. Spacerowej.

23. Sukcesywnie przycinano gałęzie drzew zasłaniające znaki drogowe.
24. Udzielano  pomocy  w  czasowej  zmianie  organizacji  ruchu  drogowego  oraz

transporcie sprzętu podczas organizowania imprez na ul. Rynek
25. Przeprowadzono bieżące naprawy zapadniętego chodnika na ulicach: Płocka,

Legionów  Polskich  i  utwardzenie  z  płyt  chodnikowych  na  ul.
Kochanowskiego.

26. Zgłoszono  Firmie  Bora  konieczność  naprawy  uszkodzonej  nawierzchni
parkingu  na  ul.  Kujawy  oraz  przejścia  na  ul.  Stodólnej  (naprawy  zostały
wykonane).

27. Dokonano przeglądów oraz bieżących napraw samochodów Mercedes i Pfau
celem przygotowania  do zbliżającego się sezonu zimowego.

28. Wywożono nieczystości z koszy ulicznych na terenie miasta oraz ścieżek
rowerowych na ul. Zalesie i ul. Płockiej i skoszoną trawę. Przekazano padłe
zwierzęta do utylizacji. 

W  zakresie Spraw Obywatelskich:

W analizowanym okresie wykonywano zadania nałożone ustawą o ewidencji
ludności  oraz ustawą o dowodach osobistych.  Przyjęto  357  wniosków o wydanie
dowodu osobistego i wydano 386  dowodów osobistych. 
Dokonano 164 zameldowań na pobyt stały, 83 zameldowania na pobyt czasowy.
Udzielono  153 pisemnych informacji adresowych oraz  71 informacji na wniosek o
udostępnienie danych osobowych. Przyjęto 13 wniosków  o Kartę Dużej Rodziny.

W analizowanym okresie prowadzono 12 postępowań   administracyjnych   w
sprawach  o  wymeldowanie  z  pobytu  stałego  i  2  postępowania  w  sprawach  o
wymeldowanie z pobytu czasowego, wydano 3 decyzje o umorzeniu postępowania i
5 decyzji o wymeldowaniu z pobytu stałego.
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Na bieżąco prowadzony jest Rejestr Wyborców, Rejestr Mieszkańców oraz realizacja 
zadań wynikających z ustawy o ochronie przeciwpożarowej, ustawy o  powszechnym
obowiązku obrony RP i ustawy o zarządzaniu kryzysowym.

Prowadzone są  działania  zgodnie  z  ustawą o szczegółowych rozwiązaniach
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych
chorób zakaźnych oraz  wywołanych nimi  sytuacji  kryzysowych,  ustawy z dnia  5
grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. 
Realizując  zapisy  Decyzji  Wojewody  Mazowieckiego  z  dnia  12  stycznia  2021  r.
(WNP-III.021.1.2021) Urząd Miasta Gostynina organizował dowóz osób do punktów
szczepień w Medicusie  w Gostyninie, Józefkowie, Lucieniu,  Sokołowie i Gorzewie.
Wykonano 343 dowozy mieszkańców miasta na szczepienia.  Dowozy zakończono
06 sierpnia 2021 r.      
   W dniu  23 czerwca 2021 r.  pracownicy Urzędu Miasta  Gostynina  wspólnie  z
druhami  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  w  Gostyninie  zabezpieczali  przejazd  przez
teren miasta Gostynina uczestników 32. Międzynarodowego Wyścigu Kolarskiego
„Solidarności i Olimpijczyków”.
   W dniach 3-4 sierpnia 2021 r. Urząd Miasta Gostynina brał udział w Ćwiczeniu z
zakresu  zarządzania  kryzysowego  „KLĘSKA-21”  organizowanym  przez  Wydział
Bezpieczeństwa  i  Zarządzania  Kryzysowego  Mazowieckiego  Urzędu
Wojewódzkiego.

W dniach 06-16 września 2021 r. na terenie powiatu gostynińskiego odbyła się
kwalifikacja  wojskowa.  Powiatowa  Komisja  Lekarska w  Gostyninie  orzekała  o
zdolności do czynnej służby wojskowej. Siedzibą Powiatowej Komisji Lekarskiej był
budynek Miejskiego Centrum Kultury w Gostyninie.

Z terenu miasta Gostynina wezwano 79 mężczyzn rocznika 2002, 24 mężczyzn
urodzonych  w  latach  1996-2001  (nie  posiadających  jeszcze  określonej  kategorii
zdolności do czynnej służby wojskowej) oraz 8 kobiet urodzonych w latach 1997-
2002 (posiadających kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej). 

Obsługa  Monitoringu  Wizyjnego  Gminy  Miasta  Gostynina  przekazywała
informacje o zdarzeniach wymagających interwencji do Komendy Powiatowej Policji
w  Gostyninie  oraz  informacje  do  Wydziału  Gospodarki  Komunalnej,  Ochrony
Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Wpłynęło 16 wniosków z Komendy Powiatowej
Policji w Gostyninie o przekazanie nagrań archiwalnych, które  były  niezbędne do
prowadzonych postępowań.
Na  bieżąco  prowadzona  jest  obserwacja  terenu miasta  Gostynina  mająca  na  celu
poprawę bezpieczeństwa mieszkańców miasta.

W zakresie Pozyskiwania Środków Zewnętrznych:

1. Z dniem 31 sierpnia br. zakończono realizację projektu pn.: „Przyszłość zaczyna
się dziś”. Wysłano końcowy wniosek o płatność oraz monitorowanie uczestników.
W ramach zadania nauczyciele z 3 szkół podstawowych zrealizowali 4230 godzin
zajęć lekcyjnych - 916 godzin zajęć wyrównawczych z matematyki, 726 godzin zajęć
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wyrównawczych z angielskiego, 916 godzin zajęć rozwijających z programowania,
780 godzin zajęć rozwijających z nauk przyrodniczych, 478 godzin zajęć z logopedii
oraz 414 godzin zajęć korekcyjno-kompensacyjnych. W projekcie uczestniczyło 264
dzieci,  42  nauczycieli  wzięło  udział  w  szkoleniach  podnoszących  kompetencje  i
umiejętności. Szkoły zostały doposażone w sprzęt i pomoce dydaktyczne na łączną
kwotę 475.923,46 zł.  Zakupiono materiały eksploatacyjne dla uczniów o wartości
12.164,48 zł.
2. Gmina Miasta Gostynina otrzyma dofinansowanie w formie dotacji w wysokości
8.387,00 zł na zadanie pn.: „Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających
azbest  na  terenie  miasta  Gostynina  w  2021  roku”  w  ramach  Ogólnopolskiego
programu finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest ogłoszonego przez
Wojewódzki  Fundusz  Ochrony  Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie.
W dniu 13 września 2021 r. została podpisana umowa o dofinansowanie. 
3.  W ramach  Programu wyrównywania  różnic  między  regionami  III  –  obszar  B
Państwowego  Funduszu  Rehabilitacji  Osób  Niepełnosprawnych  Miasto  otrzyma
dotację w kwocie 28.509,84 zł na zadanie pn.: „Likwidacja barier architektonicznych
w  Przedszkolu  nr  2  z  Oddziałami Integracyjnymi w  Gostyninie  poprzez  remont
łazienki oraz wymianę drzwi wejściowych do budynku”. 
4.  W  ramach  Rządowego  Funduszu  Rozwoju  Dróg  w  zakresie  poprawy
bezpieczeństwa  ruchu  drogowego  na  przejściach  dla  pieszych,  Miasto  otrzyma
dofinansowanie  w  wysokości  61.929,22  zł  na  realizację  zadania  pn.:  „Poprawa
bezpieczeństwa  ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Gostyninie na ul.
Rynek na drodze nr 140190W”.
5. W ramach zadania pn.:  „Dziecięcy wehikuł czasu” złożono do Lokalnej Grupy
Działania wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z jego realizacji. 
6. Złożono 3 wnioski o dofinansowanie w ramach Programu Polski Ład na zadania
pn.:  „Przebudowa  i  modernizacja  infrastruktury  drogowej  w  Gostyninie”,
„Rozbudowa  Przedszkola  nr  4  w  Gostyninie”  oraz  „Przebudowa  budynków  po
Gimnazjum  nr  2  w  Gostyninie  na  potrzeby  funkcjonowania  Miejskiej  Szkoły
Muzycznej i Miejskiej Biblioteki Publicznej”.
7. W dniu 8 lipca 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji zadania pn.:
„Miejskie  Centrum  Kultury  na  miarę  naszych  pragnień  i  ambicji”  w  ramach
Programu Infrastruktura domów kultury ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa
Narodowego i Sportu. 
8. W dniu 19 lipca 2021 r. podpisano umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego na
realizację  przedsięwzięcia  polegającego  na  budowie  budynku  mieszkalnego
wielorodzinnego przy ul. 3-go Maja w Gostyninie. 
9. W dniu 4 sierpnia 2021 r. podpisano umowę o dofinansowanie realizacji zadania
pn.:  „Utworzenie  nowej  siedziby  Miejskiej  Szkoły  Muzycznej  I  stopnia  w
Gostyninie”  w  ramach  Programu  Infrastruktura  szkolnictwa  artystycznego  ze
środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.
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10.  W dniu  31  sierpnia  2021  r.  podpisano  umowę z  Samorządem  Województwa
Mazowieckiego o dofinansowanie realizacji zadania pn.: „Remont baszty i kaplicy
(budynek nr I) na wzgórzu zamkowym w Gostyninie – I etap.”.
11. W dniu 31 sierpnia 2021 r. podpisano 3 umowy o dofinansowanie z Wojewodą
Mazowieckim  w  ramach  Resortowego  programu  rozwoju  instytucji  opieki  nad
dziećmi  w  wieku  do  lat  3  „MALUCH+  na  funkcjonowanie  Punktów  opieki
„Zaczarowana  Kraina”  i  „Bajkowy  Zakątek”  oraz  Klubu  dziecięcego  „Uśmiech
Malucha”. 
12.  Złożono  wniosek  na  zadanie  pn.:  „Poprawa  infrastruktury  turystyczno-
rekreacyjnej  kąpieliska  miejskiego  nad  jeziorem  Bratoszewo”  w  Gostyninie”  w
ramach  poddziałania  19.2  „Wsparcie  na  wdrażanie  operacji  w  ramach  strategii
rozwoju  lokalnego  kierowanego  przez  społeczność”  z  wyłączeniem  projektów
grantowych  oraz  operacji  w  zakresie  podejmowania  działalności  gospodarczej
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.
13.  Dnia  09  września  2021  r.  złożono  do  Ministerstwa  Kultury,  Dziedzictwa
Narodowego i Sportu wniosek o wypłatę dofinansowania w ramach realizacji zadania
inwestycyjnego  pn.:  „Modernizacja  MOSiR  w  Gostyninie  poprzez  budowę
treningowego boiska piłkarskiego oraz zaplecza sanitarno-szatniowego”. 
14. Dnia 14 września 2021r. złożono do Kuratorium Oświaty w Warszawie wniosek o
dofinansowanie na zakup pomocy dydaktycznych dla Szkoły Podstawowej nr 1 oraz
Szkoły Podstawowej nr 5 w ramach Rządowego programu „Aktywna tablica” na lata
2020-2024.
15.  Przyjęto 22 wnioski o dofinansowanie w ramach programu „Czyste powietrze”
oraz  8  wniosków  o  płatność.  Dnia  19  lipca  2021  r.  złożono  wniosek  o  wypłatę
środków wraz z wymaganymi załącznikami do WFOŚiGW.
16.  Dokonano  bieżącej  analizy  aktualnego  harmonogramu  naboru  wniosków  o
dofinansowanie  w trybie  konkursowym,  ogłaszanego  w ramach  RPO WM 2014-
2020,  a także programów krajowych.

W zakresie Finansów 

1. Wydano: 26 zaświadczeń o stanie majątkowym i o niezaleganiu w podatkach,
107 korekt decyzji w sprawie ustalenia podatku od nieruchomości i podatku
rolnego  na  2021  rok,  27  wezwań  w  sprawie  złożenia  informacji  o
nieruchomościach i obiektach budowlanych dla potrzeb wymiaru podatku od
nieruchomości i podatku rolnego na 2021 rok. 

2. Wydano łącznie  16 postanowień w sprawie rozksięgowania wpłaty podatku
oraz opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  2 postanowienia w
sprawie umorzenia podatku od nieruchomości za 2021 rok: o pozostawieniu
sprawy bez rozpatrzenia, o odmowie wszczęcia postępowania.

3. Przyjęto  i  zweryfikowano  14  deklaracji  w  sprawie  podatku  od  środków
transportowych, 49 deklaracji w sprawie podatku od nieruchomości i rolnego
od  osób  prawnych,  146  informacji  w  sprawie  podatku  od  nieruchomości  i
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podatku  rolnego  od  osób  fizycznych,  18  wniosków  na  zwrot  podatku
akcyzowego i wydano 18  decyzji w tej sprawie.

4. Sporządzono: wniosek o przekazanie Miastu dotacji celowej na zwrot podatku
akcyzowego  i  wysłano  do  Mazowieckiego  Urzędu  Wojewódzkiego
w Warszawie (II rata), wykaz udzielonej pomocy publicznej w rolnictwie.

5. Wszczęto  2  postępowania,  przeprowadzono  przesłuchanie  4  świadków  i
wydano 1 decyzję w sprawie określenia wysokości opłaty targowej za 2020
rok.

6. Zweryfikowano 137 zmian geodezyjnych dot. podatków:  od nieruchomości i
rolnego,  16  osób  rozpoczynających   działalność  gospodarczą  pod  kątem
podatku  od  nieruchomości  i  do  14  wysłano  wezwania  oraz  50  decyzji  –
pozwoleń na budowę, rozbiórkę pod kątem podatku od nieruchomości.

7. Wystawiono:  5  wezwań  do  złożenia  deklaracji  na  podatek  od  środków
transportowych,  2  decyzje  określające  wysokość  podatku  od  środków
transportowych na 2021 rok,  120 upomnień, 36 tytułów wykonawczych do
Urzędu  Skarbowego z  tytułu  niezapłaconych  podatków,  57  upomnień
dotyczących opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 177 faktur za
najem lokali użytkowych, dzierżawę działki  i sprzedaż mienia komunalnego
oraz  JPKV7 za miesiąc lipiec i sierpień 2021 r.

8. Wystawiono  i  wysłano  21  wezwań  do  zapłaty  z  tytułu  opłat  za  wieczyste
użytkowanie  gruntów  i  opłaty  za  przekształcenie  prawa  wieczystego
użytkowania w prawo własności.

9. Sporządzono  3  wnioski o wpis na hipotekę.

10. Przyjęto i zaksięgowano 8082  wpłaty z tytułu podatków i opłat lokalnych.

11.Przygotowano  i  wysłano  56  pism  do  Urzędu  Skarbowego  w  sprawach
dotyczących egzekucji podatków i opłat.

12.Przygotowywano  dane  oraz  sporządzono  sprawozdanie  SP-1  w  zakresie
podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego za I półrocze br.

13.Przygotowano  informacje  do  sporządzenia  sprawozdań  budżetowych  za
i półrocze 2021 r.

14.Zweryfikowano  4  odwołania  od  decyzji  wymiarowych  podatku  od
nieruchomości  i  przesłano do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w
Płocku.

15.Zamieszczono w systemie Shirmg  informację  o udzieleniu w  2 przypadkach
pomocy publicznej.
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W zakresie Promocji Miasta i Ochrony Zdrowia:

1. Aktualizowano  oficjalną stronę internetową portalu  społecznościowego
facebook i miejskiego informatora „Gostynin, co słychać”.

2. Przeprowadzono kampanię informacyjną na stronie internetowej i facebooku w
ramach  współpracy  z  urzędami  administracji  państwowej  dotyczącą
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021.

3. Informowano  o  kampanii  dotyczącej kompostowania  oraz  kontroli  (od  1
października 2021 r.) kompostowników przydomowych.

4. Wspierano działania  Miejskiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji  w  zakresie
realizacji  projektu  Podwórko  NIVEA  oraz  reklamowano  imprezy  sportowe
prowadzone przez MOSiR.

5. Podejmowano działania koordynacyjno-promocyjne dwóch dofinansowanych
projektów tj. „Gostynińskie weekendy sportowe” (środki pozyskane z Fundacji
Orlen)  oraz „Spacerując po Gostyninie”  (środki pozyskane z  LGD Aktywni
Razem).  Prowadzono  działania  organizacyjne dla  instruktorów  i
przewodników.  W  okresie  sprawozdawczym  zakończona  została  realizacja
projektu „Gostynińskie weekendy sportowe",  na finał  którego zorganizowano
piknik  żeglarski  z  Klubem Żeglarskim  Hals.  W  ramach  realizacji  projektu
„Spacerując  po  Gostyninie"  zorganizowano pięć  spacerów,  tj.:  szklakiem
gostynińskich zabytków (3) oraz szlakiem wielokulturowego Gostynina (2), a
także rajd rowerowy szlakiem miejsc pamięci narodowej oraz koncert zespołu
„Tourklez". 

6. Zorganizowano „Festyn rodzinny" promujący zdrowie, ale przede wszystkim
zachęcający do szczepienia się przeciw koronawirusowi Covid-19. 

7. Uczestniczono w wydarzeniach patriotycznych – Godzina W – oddanie hołdu
powstańcom, 77.  rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego.

8. Wykonano dokumentację fotograficzną ze spotkań z udziałem Burmistrza oraz
realizowanych i planowanych inwestycji.

9. Nadzorowano realizację umowy z Radiem Q – promującym wydarzenia, akcje
i działania na terenie miasta.

10. Promowano  na  stronie  internetowej  urzędu  i  portalach  działania  jednostek
podległych oraz spółek miejskich  oraz reklamowano uroczystości i imprezy:
koncert  Pawła Pilichowicza i  Przyjaciół,  Muzyczna Feta,  50-lecie  Miejskiej
Biblioteki Publicznej Oddziału dla Dzieci i  Młodzieży oraz nadanie imienia
Stasia i Nel tej placówce, 41. rocznica powstania NSZZ „Solidarność" Regionu
Płockiego, Festyn  Rodzinny.

11. Przygotowano  dokumentację  na  posiedzenia Miejskiej  Komisji
Rozwiązywania  Problemów  Alkoholowych.  Uruchomiono  procedurę
zobowiązania do leczenia wobec 8 osób.

12. W ramach  działalności  Miejskiego  Punktu  Wsparcia  Dziennego  dla  Dzieci
„Bartek” kontynuowano realizację programu profilaktyczno-opiekuńczego.
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13. Przy  współpracy  ze  spółką  Neuca  Med  Świat  Zdrowia  Gostynin  Centrum
Medyczne Medicus Gostynin, w okresie sprawozdawczym, na hali miejskiej
funkcjonował punkt szczepień populacyjnych przeciw COVID-19. Z uwagi na
konieczność powrotu hali sportowej do swojej podstawowej działalności, od
września  br.  punkt został  zlikwidowany.  Szczepienia  będą kontynuowane w
Punkcie Szczepień w Gostyninie przy ul. Wojska Polskiego 35. 

14. Dokonano:  17 nowych  wpisów do  ewidencji  działalności  gospodarczej,  90
zmian  treści  wpisu,  12 wpisów  o  wznowieniu  działalności,  18 wpisów  o
zawieszeniu działalności oraz 18 wpisów o jej zakończeniu. 

15. Wydano 6 zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz 1 licencję taxi.

W analizowanym okresie wydano zarządzenia:

-  w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie,

-   w sprawie powołania Komisji Konkursowej celem przeprowadzenia konkursu na
stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,

- trzy zarządzenia w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Miasta Gostynina
na 2021 rok, 

- trzy zarządzenia w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów,

-  trzy zarządzenia zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021,

-  trzy  zarządzenia  w  sprawie  dostosowania  planu  finansowego  Urzędu  Miasta
Gostynina do uchwały budżetowej Miasta Gostynina na rok 2021,  

- w sprawie zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego
do gromadzenia i wydatkowania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19,

- w sprawie przyjęcia planu działania osoby pełniącej funkcję koordynatora do spraw
dostępności w Urzędzie Miasta Gostynina oraz jednostkach organizacyjnych Gminy
Miasta  Gostynina  na  rzecz  poprawy  zapewniania  dostępności  osobom  ze
szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024,

- w sprawie przyjęcia  planu działania  na rzecz poprawy zapewniania  dostępności
osobom ze szczególnymi potrzebami na lata 2020-2024 dla Urzędu Miasta Gostynina
oraz podległych jednostek organizacyjnych,

-   w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Przedszkola nr 2 z
Oddziałem Integracyjnym w Gostyninie,

- w sprawie zatwierdzenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej nr
1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,
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- w sprawie odwołania Pana Roberta Pypkowskiego ze stanowiska dyrektora Szkoły
Podstawowej nr 5 im. Księcia Mazowieckiego Siemowita IV w Gostyninie,

- trzy zarządzenia  w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do dzierżawy w trybie
bezprzetargowym, 

- w sprawie: przeznaczenia nieruchomości do najmu w trybie bezprzetargowym, 

-  dwa  zarządzenia  w  sprawie:  przeznaczenia  do  oddania  w  bezpłatne  użyczenie
nieruchomości w trybie bezprzetargowym,

-   w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o
awans na stopień nauczyciela mianowanego,

-  w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Gostynina,

-  dwa  zarządzenia  w  sprawie  powołania  Komisji  likwidacyjnej  składników
majątkowych  w Urzędzie Miasta Gostynina,

-   w  sprawie  opublikowania  na  stronie  internetowej  oraz  BIP  Urzędu  Miasta
Gostynina  oraz  jednostek  podległych,  linku  do  publikacji  ,,WŁĄCZNIK  –
projektowanie bez barier",

-   zmieniające Uchwałę Budżetową Miasta Gostynina na rok 2021  -  UCHYLONE
Zarządzeniem nr 91/2021 z dnia 5 sierpnia 2021 roku,

-  w  sprawie  stwierdzenia  przejęcia  na  własność  Gminy  Miasta  Gostynina
porzuconego pojazdu, który uznaje się za porzucony z zamiarem wyzbycia się,

-  w sprawie powierzenia Pani Annie Woźniak stanowiska dyrektora Przedszkola nr 2
z Oddziałami Integracyjnymi w Gostyninie,

-   w  sprawie  powierzenia  Pani  Magdalenie  Agnieszce  Andrzejczak  stanowiska
dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 im. Armii Krajowej w Gostyninie,

-  w  sprawie  powierzenia  Panu  Robertowi  Pypkowskiemu  stanowiska  dyrektora
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Gostyninie,

-  w  sprawie:  ogłoszenia  konkursu  ofert  na  realizację  w  roku  2021  „Programu
profilaktyki zakażeń meningokokowych na lata 2020 – 2022”,

-  w  sprawie  informacji  o  przebiegu  wykonania  budżetu  miasta  Gostynina  za  I
półrocze 2021 roku, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej
za I półrocze 2021 roku oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych
samorządowych instytucji kultury za I półrocze 2021 roku,  

-  w sprawie podjęcia czynności w celu skorygowania wielkości udziału w częściach
wspólnych budynku oraz udziału we własności gruntu związanego z wyodrębnionym
lokalem mieszkalnym,

- w sprawie: zmiany planu finansowego dla wydzielonego rachunku przeznaczonego
do gromadzenia i wydatkowania środków z  Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
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DZIAŁALNOŚĆ SPÓŁEK  MIEJSKICH:

Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne w Gostyninie   Sp. z o. o.  

1.  W  sierpniu  2021  r.  złożono  wniosek  do  Wojewódzkiego  Funduszu  Ochrony
Środowiska  i  Gospodarki  Wodnej  w  Warszawie  na  realizację  zadania  pn.
„Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Gostyninie”. Trwa rozpatrywanie
wniosku. 
2. W dniu 29 czerwca 2021 r. ogłoszenie pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni
ścieków w Gostyninie” przesłane zostało do TED  i  opublikowane  w dniu 02  lipca
2021 r.  (oznaczone nr  2021/S 126-334818). Odbyło się pięć wizji lokalnych obiektu
przez potencjalnych oferentów robót budowlanych. W dniu 6 sierpnia 2021 r. jedna z
zainteresowanych firm złożyła  odwołanie  do Prezesa  KIO,  z  uwagi  na  powyższe
przedłużono termin  składania ofert do dnia 8 października 2021 r. 
3.  Po  przeprowadzonym  postępowaniu  przetargowym  w  dniu  26  lipca  2021  r.
podpisano umowę z  firmą BIOMASTER Andrzej  Masternak na  pełnienie  funkcji
Inżyniera kontraktu dla zadania „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w
Gostyninie”.
4.  Wyłoniono  wykonawcę  zadania  pn.  „Rozbudowa  sieci  wodociągowej  i  sieci
kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków sanitarnych i wewnętrzną linią
zasilającą  przepompownię  przy  ul.  Kolejowej  w  Gostyninie  -  dz.  nr  ew.  4955,
4954/15, 4954/16, 4954/21" -  firmę HYDROPOL Sp. z o. o. z Gostynina. 
5. Wykonano modernizację sieci wodociągowej na osiedlu Kilińskiego w Gostyninie.
Wykonawca zadania ZIS i CO J. Górski i Spółka z Gostynina.
6. Wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową dla zadnia „Budowa odcinka
sieci wodociągowej przy ul. Kolejowej w Gostyninie”.
7.  Trwa uzyskiwanie zgód właścicieli nieruchomości do dokumentacji techniczno  -
projektowej  zadania  „Połączenie  sieci  wodociągowej  osiedla  Prusa  z  siecią
wodociągową w ul. Kolejowej w Gostyninie”.
8.  Trwa modernizacja odcinka sieci wod-kan w rejonie ulicy Krasickiego przez firmę
Global Systems Marcin Balcerzak z Gostynina. 
9.  Na bieżąco prowadzone były wymiany wodomierzy na terenie miasta Gostynina
na nowoczesne zestawy radiowe. 
10. W laboratorium zakładowym na bieżąco prowadzone są analizy wody i ścieków
dla potrzeb technologicznych przedsiębiorstwa oraz dla podmiotów zewnętrznych.
11. Na bieżąco prowadzone są prace związane z usuwaniem awarii na terenie miasta
Gostynina.
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Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Gostyninie 

Rejon Sieci

1. Naprawiano izolację  kolana Dn300 na sieci magistralnej przy ul. Czapskiego
24.

2. Kontynuowano prace remontowe w węzłach cieplnych.
3. Usunięto awarię przyłącza cieplnego do budynku przy ul. Kolejowej 24 (na

terenie Centralnej Ciepłowni).
4. Usunięto awarię sieci cieplnej 2xDn200 w pobliżu budynku przy ul. Wojska

Polskiego. 
5. Na bieżąco eksploatowano sieć i węzły cieplne. 
6. Przerwa  remontowa  dla  całego  systemu  ciepłowniczego  miała  miejsce

w  dniach  od  23  do  25  sierpnia  2021  r.,  dla  budynków zasilanych  z  sieci
cieplnej  z  ul.  Spółdzielczej  do  26  sierpnia,  zaś  dla  budynków  przy  ul.
Langenfeld i ul. Czapskiego 12 B i C w dniach 28-29 lipca oraz 18-28 sierpnia
br. W tym okresie wykonano następujące prace:

a) wymianę sieci  cieplnej  2xDn300  na  os.  Kilińskiego  do  komory
ciepłowniczej w pobliżu budynku przy ul. Czapskiego 12.

b) przełożono odcinek sieci cieplnej 2xDn150 z napowietrznej na doziemną w
związku z rozbiórką budynku szkolnego Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul.
Wojska Polskiego 23.

c) wymieniono dwie przepustnice Dn250  oraz  armaturę towarzyszące  w
komorze głównej przy ul. Wojska Polskiego.

Ciepłownia

1. Modernizowano oświetlenie wewnętrzne   ciepłowni  oraz  na  zewnątrz  z
wymianą lamp na ledowe.

2. Modernizowano układ  kompensacji  mocy  biernej  w  rozdzielni  głównej
ciepłowni.

3. Odświeżono elewację budynku biurowego.
4. Rozpoczęto przebudowę  wodociągu na terenie siedziby Spółki.
5. Produkowano energię cieplną –  na  bieżąco obsługiwano urządzenia

technologiczne znajdujące  się w ciepłowni.

Miejskie  Centrum Handlowe  „Stara Betoniarnia” Sp. z o. o.  w Gostyninie  

Na początku września w MCH miało miejsce otwarcie przychodni Arion Med.
Przychodnia wynajęła 9 lokali o łącznej powierzchni 274,86 m.kw.
  Wykonano  prace  związane  z  odmalowaniem  przejść  dla  pieszych  na  terenie
zewnętrznym MCH.
Zakupiono znaki drogowe celem ograniczenia korzystania z miejsc parkingowych na
ternie MCH przez samochody ciężarowe.
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Mając  na  uwadze  promocję  MCH  „Stara  Betoniarnia”,  aktualizowano
informacje  o  najemcach  na  stronie  internetowej,  w  jednej  z  lokalnych  stacji
radiowych został emitowany wywiad, który przybliżył ofertę miejsc do wynajęcia w
MCH „Stara Betoniarnia” oraz szeroki zakres usług i towarów.

Obłożenie lokali nie zmieniło się w porównaniu do poprzednich miesięcy, na
113  wszystkich  lokali  w  dwóch  budynkach  wynajętych  jest  110,  co  stanowi
procentowe obłożenie dwóch obiektów na poziomie 97,35%.

W  Galerii Handlowo-Usługowej na 56 lokali,  objętych umową jest 56, co
stanowi 100,00% możliwości wynajęcia obiektu.
Hala Targowa pozostała bez zmian i przy obłożeniu procentowym 94,74% posiada
wynajęte 54 z 57 lokali.

W przypadku  wiaty  cała  powierzchnia  jest  objęta  umowami  najmu.  Na  20
miejsc wszystkie są wynajęte.
        
Agencja Rozwoju i Promocji „Zamek” Sp. z o. o. w Gostyninie:  

1. Od  lipca  2021  r.  uruchomiono  letni  punkt  sprzedażowy  przy  kąpielisku
miejskim przy ul. Dybanka. 

2. Spółka  realizowała  usługę  żywienia  dla  pacjentów  szpitala  Arion-Med.
Ustalono  warunki  współpracy  i  podpisano  umowę  na  świadczenie  usług
żywienia dla pacjentów spółki Arion-Med w Gorzewie. Umowa obowiązywać
będzie do dnia 30 września 2022 r. usługę cateringu dietetycznego, stacjonarne
usługi gastronomiczne z realizacją imprez okolicznościowych oraz wynajem
pokoi.

3. W  dniu  6  lipca  2021  r.  przy  współpracy  z  Urzędem  Miasta  Gostynina
przygotowano degustację potraw regionalnych dla uczestników tematycznego
„Spaceru po Gostyninie”.

4. W ramach usługi cateringu dietetycznego uruchomiono na stronie internetowej
Spółki www.zamek-gostynin.eu sklep internetowy, za pośrednictwem którego
można zapoznać się z ofertą i dokonać zakupu wybranej diety.

5. Przy współpracy  ze  stowarzyszeniem Arce  Cantores  19  sierpnia  2021 r.  w
Zamku Gostynińskim zorganizowano warsztaty chóralne.

6. 27  sierpnia  2021  r. odbyły  się  uroczyste obchody  powstania  NSZZ
„Solidarność.”

Miejskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego w Gostyninie Sp. z o. o.

W okresie sprawozdawczym pracownicy MTBS w Gostyninie przeprowadzali
szereg prac remontowo – konserwacyjnych w budynkach i na terenach przyległych
do posesji zarządzanych i administrowanych przez Spółkę.

Wykonane  prace  obejmowały  w szczególności  roboty  blacharsko-dekarskie,
roboty hydrauliczne, ogólnobudowlane i elektryczne.
Czynności zapewniające bezpieczeństwo mieszkańcom:
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-  Na  bieżąco  modernizowana  jest instalacja oświetleniowa części  wspólnych
budynków, chodników, dróg osiedlowych i parkingów  zgodnie z oczekiwaniami
mieszkańców.
-  Zakończono  prace  konserwacyjne  urządzeń  i  pozostałej  infrastruktury  placów
zabaw  zarządzanych  i  administrowanych  przez  MTBS.  Na  bieżąco  odbywa  się
obsługa i konserwacja placów zabaw. 
-  Dokonano naprawy zapadniętego chodnika i  drogi  dojazdowej  przed I  i  II  kl.
budynku  przy  ul.  Bierzewickiej  17e  i  zapadnięty  trawnik  przed  budynkiem
Bierzewicka 17c.
- Usunięto i zabezpieczono uszkodzony komin budynku przy ul. Kościuszki 5. 

Gospodarka odpadami komunalnymi:
-  Bieżąco  monitorowany  był  stan  ilości  pojemników  oraz  realizacja  przez
mieszkańców  czynności w zakresie segregacji odpadów.
Czynności realizowane podczas trwania sezonu  letniego:
-   Bieżąco utrzymywano należyty stan techniczny i stan czystości chodników i  dróg
osiedlowych, usuwano zanieczyszczenia z terenów zielonych.
-  Na  bieżąco  wykonywane  jest  cięcie  trawy  na  terenach  administrowanych  i
zarządzanych  przez MTBS w Gostyninie oraz  pielęgnacyjne cięcia żywopłotów i
krzewów. 
- Dokonano wycinki dwóch szt drzew przy ul. Nowej 2 i ul. Rynek 21b (zgodnie z
decyzją  Starostwa Powiatowego w Gostyninie). MTBS dokona nowych nasadzeń na
działkach gdzie zostały wycięte drzewa. 
Ponadto w okresie sprawozdawczym realizowano poniższe czynności: 
- Kontynuowano przyjmowanie oświadczeń od osób zainteresowanych nabyciem na
własność  lokali  mieszkalnych  w  nowej  inwestycji  przy  ul.  Kutnowskiej  –
Broniewskiego – Polnej. Według stanu na dzień 22 września 2021 r. liczba przyjętych
oświadczeń wynosi: 170. Spółka oczekuje na zatwierdzenie projektu oraz na wydanie
pozwolenia na budowę przez Starostwo Powiatowe w Gostyninie. 
- Trwają czynności dotyczące przedłużenia legalizacji wodomierzy, których aktualny
okres legalizacyjny mija z końcem roku 2021. 
- Zakończono prace remontowe lokalu nr  7 przy ul. Dmowskiego 10. Lokal został
przekazany  do dyspozycji (wynajmu) Gminy Miasta Gostynina. 
-  Rozpoczęto  prace  remontowe  lokalu  przy  ul.  Rynek  16/5.  Prace  polegają  na
wydzieleniu łazienki w istniejącym pomieszczeniu, wykonanie instalacji wod-kan i
c.o., zabezpieczeniu przestrzeni przy piecu c.o.

Pr  zedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie  Sp. z o. o.   

 Przedsiębiorstwo Oczyszczania Miasta w Gostyninie Sp. z o. o.   świadczy
usługi  w  zakresie  odbioru  i  transportu  odpadów  komunalnych  z  nieruchomości
zamieszkałych z terenu Gminy Miasta Gostynina jako podwykonawca firmy SUEZ
Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o. o. oraz obsługuje Punkt Selektywnej Zbiórki
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Odpadów  Komunalnych.  Dodatkowo  Spółka  odbiera  nieczystości  stałe  od
podmiotów gospodarczych z terenu Gminy Miasta Gostynina i Gminy Gostynin.

W analizowanym okresie z nieruchomości niezamieszkałych   z terenu Gminy
Miasta Gostynina odebrano:
- 266,69 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20
03 01,
- 3,16 Mg opakowań z papieru i tektury o kodzie 15 01 01,
- 3,48 Mg opakowań z tworzyw sztucznych o kodzie 15 01 02,
- 0,36 Mg opakowań ze szkła o kodzie 15 01 07,
- 3,06 Mg papieru i tektury o kodzie 20 01 01,
- 2,34 Mg tworzyw sztucznych o kodzie 20 01 39,
- 2,14 Mg odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01,
- 1,50 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08.
Natomiast z  Gminy Gostynin odebrano:
- 3,78 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03
01,
- 0,77 Mg odpadów kuchennych ulegających biodegradacji o kodzie 20 01 08.
Wyżej  wymienione  odpady  przekazane  zostały  do  Przedsiębiorstwa  Gospodarki
Komunalnej w Płońsku Sp. z o. o., ul. Mickiewicza 4, Zakładu Zagospodarowania
Odpadów  w  Poświętnem,  09-100  Płońsk,  Zakładu  Gospodarki  Komunalnej  i
Mieszkaniowej w Sierpcu Sp. z o. o.,  Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami
w Rachocinie oraz Prezero Service Centrum Sp. z o. o., ul. Łąkoszyńska 127, 99-300
Kutno,  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów  Komunalnych  w
Krzyżanówku. 

W ramach umowy podzlecenia z firmą  SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna
Sp. z o. o. z nieruchomości zamieszkałych zostało odebrane: 
- 418,64 Mg niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20
03 01,
- 227,16 Mg odpadów ulegających biodegradacji o kodzie 20 02 01.
Powyższe  odpady  zostały  przekazane  do SUEZ  Płocka  Gospodarka  Komunalna
Sp. z o.  o.,   ul.  Przemysłowa 31,   Plac przeładunkowy,  Przemysłowa 35,  09-400
Płock, Przedsiębiorstwa Gospodarowania Odpadami w Płocku Sp. z o. o., Kobierniki
42,  09-413 Sikórz.  Leki  o kodzie 20 01 32  w ilości 0,2169 Mg odebrała  Firma
Handlowo  -  Usługowa  ,,NATURA"  Marek  Michałowski,  ul.  Serocka  11,  85-552
Bydgoszcz.

W  analizowanym  okresie  zostało  zawartych  8  umów  na  odbiór  odpadów
stałych.
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