
ZARZĄDZENIE Nr 54/2019 

WÓJTA GMINY JAKTORÓW 
z dnia 6 listopada 2019 r. 

 

w sprawie: określenia procedury przeprowadzenia przez właścicieli 

nieruchomości kontroli realizacji obowiązków wynikających z ustaw 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony środowiska 

oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Jaktorów.  

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. 2019 poz. 506 z późn. zm.), art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 2010 z późn. zm.), art. 379 ustawy z 

dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2019 r. poz. 1396 z późn. zm.), 

zarządza się, co następuje: 

§ 1 

Określa się procedurę kontroli przestrzegania przez właścicieli nieruchomości obowiązków 

wynikających z ustaw o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Prawo ochrony 

środowiska oraz regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Jaktorów, 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2 

Określa się wzór upoważnienia dla pracowników Urzędu Gminy Jaktorów do 

przeprowadzania kontroli stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.  

§ 3 

Określa się wzór zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli stanowiący załącznik nr 3 

do niniejszego zarządzenia. 

§ 4 

Określa się wzór protokołu kontroli nieruchomości, obiektu lub ich części, na terenie 

których prowadzona jest działalność gospodarcza stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego 

zarządzenia.  

§ 5 

Określa się wzór protokołu kontroli nieruchomości, obiektów lub ich części, na terenie 

których nie jest prowadzona działalność gospodarcza stanowiący załącznik nr 5 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 6 

Określa się wzór protokołu kontroli ponadplanowej stanowiący załącznik nr 6 do niniejszego 

zarządzenia. 



§ 7 

Określa się wzór legitymacji służbowej pracownika Urzędu Gminy Jaktorów stanowiącej 

załącznik nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

§ 8 

Określa się wzór ankiety z informacjami statystycznymi o nieruchomościach w Gminie 

Jaktorów stanowiący załącznik nr 8 do niniejszego zarządzenia. 

§ 9 

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Bezpieczeństwa, Informatyki i 

Monitoringu.  

§ 10 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

                                          Wójt Gminy  

 

        Maciej Śliwerski 

 


