
 

UCHWAŁA NR XXI/151/2012 

RADY GMINY JANOWICE WIELKIE 
z dnia 28 grudnia 2012 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXV/153/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

z dnia 28 września 2009 r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać 

przedsiębiorca ubiegający się o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości na terenie Gminy Janowice Wielkie 

 

Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012, 
poz. 391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 

W uchwale nr XXXV/153/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 września 2009 
r. w sprawie określenia wymagań jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o 
wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i 
transportu nieczystości na terenie Gminy Janowice Wielkie wprowadza się następującą 
zmianę:  
1) § 1 ust. I lit A) otrzymuje brzmienie:  
„A/ organizację systemu zbiorki odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnych 
poprzez: 
-prowadzenie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
-wyposażanie właścicieli nieruchomości w worki i pojemniki na odpady stosownie do uchwał 
odrębnych, 
-prowadzenie selektywnego punktu odbioru odpadów, 
-kampanię informacyjno-edukacyjną adresowaną do mieszkańców gminy, 
-prowadzenie ewidencji odpadów odebranych zgodnie z przepisami odrębnymi;” 
 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 roku. 
 

Uzasadnienie  

Zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym, gminie przysługuje prawo stanowienia aktów 
prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Wedle art. 7 ust. 3 a ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada gminy określi w drodze uchwały 
stanowiącej akt prawa miejscowego wymagania, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający 
się o uzyskanie zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości 
ciekłych. Poprzednio określone przez Radę Gminy w 2009 r. wymagania dla przedsiębiorcy muszą 
zostać zaktualizowane stosownie do wymagań znowelizowanej ustawy. 
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