
 
 

UCHWAŁA NR XXII/122/2020 

RADY GMINY JANOWICE WIELKIE 

z dnia 30 listopada 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XV/82/2016 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 3 marca 2016 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j.: Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XV/82/2016 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie wprowadza się zmiany:  

1. § 4 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku części nieruchomości 

służących do użytku publicznego poprzez uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń 
z wydzielonych ciągów komunikacyjnych, w szczególności z dróg, chodników, dojść do budynków, 

garaży i miejsc gromadzenia odpadów poprzez gromadzenie tych zanieczyszczeń w miejscach, 

w których nie utrudnia to ruchu pieszego i nie zagraża przechodniom, pojazdom oraz istniejącej zieleni, 

z zachowaniem możliwości odpływu wody roztopowej do urządzeń odwadniających.”. 

2. § 5 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi może odbywać się  
na terenie nieruchomości wyłącznie w miejscach przystosowanych do tego celu poprzez zapewnienie 

odprowadzania powstających ścieków do sieci kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego, 

przy użyciu środków ulegających biodegradacji. 

2. Dopuszcza się dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, 

pod warunkiem, że naprawy te nie będą powodować zagrożenia dla środowiska.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy Janowice Wielkie: 

Krzysztof Zawadzki 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 15 grudnia 2020 r.

Poz. 7012
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