ZARZĄDZENIE NR 450/2021
PREZYDENTA MIASTA WAŁBRZYCH
z dnia 27 lipca 2021 r.
w sprawie analizy prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności
gospodarczej przez przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r.
poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U.
z 2021 r. poz. 162), Prezydent Miasta Wałbrzycha zarządza, co następuje:
§ 1. Prawdopodobieństwo naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej przez
przedsiębiorców odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości dotyczy:
1) obszarów podmiotowych – przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na
terenie Gminy Wałbrzych;
2) obszarów przedmiotowych:
- przestrzeganie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888),
- przestrzeganie przepisów ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2021 r.
poz. 779 z późn. zm.) i aktów wykonawczych,
- przestrzeganie przepisów ustawy z dnia z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U.
z 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) i aktów wykonawczych,
- przestrzeganie przepisów ustawy 6 marca 2018 roku Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162),
- przestrzeganie przepisów rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 stycznia 2013 r. w sprawie
szczegółowych wymagań w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
(Dz. U. z 2013 r. poz. 122),
- przestrzeganie przepisów uchwały Nr XXV/259/20 z dnia 20 sierpnia 2020 r. Rady Miejskiej
Wałbrzycha zmieniająca uchwałę nr XL/349/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada
2012 r. w sprawie górnych stawek ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych (Dz. Urz. Woj. z 2020 r. poz. 4837).
§ 2. Zarządzenie podlega opublikowaniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego
w Wałbrzychu.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Biura Środowiska i Klimatu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 6005B279-B912-444A-AC33-3F1597422485. Przyjęty

Strona 1

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców ( Dz.U. z 2021 r.

poz. 162) Prezydent Miasta kontrole planuje

i przeprowadza po uprzednim dokonaniu analizy

prawdopodobieństwa naruszenia prawa w ramach wykonywania działalności gospodarczej. Analiza
obejmuje identyfikację obszarów podmiotowych i przedmiotowych, w których ryzyko naruszenia
przepisów jest największe.
Wobec powyższego wydanie niniejszego zarządzenia jest zasadne.
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