
PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI PODMIOTÓW WPISANYCH DO REJESTRU DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ              
W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH OD WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI                                          

NA TERENIE GMINY DRZEWICA W 2021 ROKU 
 

 

 

 

Nazwa kontrolowanego podmiotu  Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 
Sp. z o.o. w Drzewicy 

Siedziba firmy  ul. Warszawska 11, 26-340 Drzewica 

Tematyka i zakres przeprowadzanej kontroli  

Spełnianie przez podmiot, wpisany do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drzewica, 
warunków tej działalności, określonych w ustawie z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                    
w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888). 

Data rozpoczęcia kontroli  19.08.2021 r. 
Data zakończenia kontroli  20.08.2021 r. 

Ustalenia kontroli  Protokół kontroli nr 1/2021 

Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji  Nie wydano zaleceń  
Uwagi  Brak 

 

  

  

  



  

 

    
Nazwa kontrolowanego podmiotu  Remondis Sp. z o.o. Oddział w Łodzi 
Siedziba firmy  ul. Zbąszyńska 6, 91-342 Łódź 

Tematyka i zakres przeprowadzanej kontroli  

Spełnianie przez podmiot, wpisany do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drzewica, 
warunków tej działalności, określonych w ustawie z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                    
w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888).     

Data rozpoczęcia kontroli  01.09.2021 r. 

Data zakończenia kontroli  01.09.2021 r. 

Ustalenia kontroli  Protokół kontroli nr 7/2021 

Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji  Nie wydano zaleceń  

Uwagi  Brak 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
Nazwa kontrolowanego podmiotu  Zakład Usług Komunalnych „HAK” Stanisław Burczyński 
Siedziba firmy  ul. Próchnika 25, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tematyka i zakres przeprowadzanej kontroli  

Spełnianie przez podmiot, wpisany do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drzewica, 
warunków tej działalności, określonych w ustawie z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                    
w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888). 

Data rozpoczęcia kontroli  02.09.2021 r. 
Data zakończenia kontroli  02.09.2021 r. 

Ustalenia kontroli  Protokół kontroli nr 5/2021 

Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji  Nie wydano zaleceń  
Uwagi  Brak 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

Nazwa kontrolowanego podmiotu  „EKOM” Maciejczyk Spółka jawna 
Siedziba firmy  ul. Zakładowa 29, 26-052 Nowiny 

Tematyka i zakres przeprowadzanej kontroli  

Spełnianie przez podmiot, wpisany do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drzewica, 
warunków tej działalności, określonych w ustawie z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                    
w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888). 

Data rozpoczęcia kontroli  04.09.2021 r. 
Data zakończenia kontroli  04.09.2021 r. 
Ustalenia kontroli  Protokół kontroli nr 6/2021 

Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji  Nie wydano zaleceń  
Uwagi  Brak 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nazwa kontrolowanego podmiotu  P.P.H.U. Drewbud Kazimierz Budek 
Siedziba firmy  Komorów 13, 93-214 Cieląż 

Tematyka i zakres przeprowadzanej kontroli  

Spełnianie przez podmiot, wpisany do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drzewica, 
warunków tej działalności, określonych w ustawie z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                    
w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888). 

Data rozpoczęcia kontroli  03.09.2021 r. 
Data zakończenia kontroli  03.09.2021 r. 

Ustalenia kontroli  Protokół kontroli nr 8/2021 

Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji  Nie wydano zaleceń  
Uwagi  Brak 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

Nazwa kontrolowanego podmiotu  ENERIS Surowce S.A. Oddział w Tomaszowie 
Mazowieckim 

Siedziba firmy  ul. Majowa 87/89, 97-200 Tomaszów Mazowiecki 

Tematyka i zakres przeprowadzanej kontroli  

Spełnianie przez podmiot, wpisany do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drzewica, 
warunków tej działalności, określonych w ustawie z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                    
w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888). 

Data rozpoczęcia kontroli  23.09.2021 r. 
Data zakończenia kontroli  28.09.2021 r. 

Ustalenia kontroli  Protokół kontroli nr 3/2021 

Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji  Nie wydano zaleceń  
Uwagi  Brak 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Nazwa kontrolowanego podmiotu  JUKO Sp. z o.o. 
Siedziba firmy  ul. Topolowa 1, 97-300 Piotrków Trybunalski 

Tematyka i zakres przeprowadzanej kontroli  

Spełnianie przez podmiot, wpisany do rejestru działalności 
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Drzewica, 
warunków tej działalności, określonych w ustawie z dnia 13 
września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku                    
w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888). 

Data rozpoczęcia kontroli  29.09.2021 r. 
Data zakończenia kontroli  29.09.2021 r. 
Ustalenia kontroli  Protokół kontroli nr 4/2021 

Zalecenia pokontrolne i termin ich realizacji  Nie wydano zaleceń  
Uwagi  Brak 

 

 


