
 

 

UCHWAŁA NR XXVII/158/2013 

RADY GMINY WALIM 

z dnia 26 lutego 2013 r. 

w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie 

zezwolenia na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Walim 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. 

Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) i art. 7 ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r.,391) oraz rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 marca 

2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu określania wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca 

ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych (Dz. U. z 2012 r. poz. 299) Rada Gminy Walim uchwala, co następuje  

§ 1. Określa się wymagania jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegających się o uzyskanie zezwolenia 

na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych 

od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Walim.  

§ 2. Traci moc zarządzenie Nr 279/2006 Wójta Gminy Walim z dnia 7 czerwca 2006 r. w sprawie 

określenia wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o zezwolenie zaświadczenie usług 

w zakresie odbioru odpadów komunalnych, opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych, prowadzenia działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami oraz prowadzenia 

schronisk dla bezdomnych zwierząt.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Walim  

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.  

Przewodniczący Rady Gminy: 

Z. Bodurka 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 24 kwietnia 2013 r.

Poz. 2789



Załącznik do uchwały Nr XXVII/158/2013 

Rady Gminy Walim z dnia 26 lutego 2013 r. 
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