
                                     
Uchwała Nr XXI/146/2012 

                                                 Rady Gminy Janowice Wielkie                                                                      
                                                        z dnia 28 grudnia 2012r. 

 
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów     
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Janowice Wielkie  

i zagospodarowania tych odpadów 

 
Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z  8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r., Nr 142. poz. 1591 z 
późn. zm.)  Rada Gminy Janowice Wielkie uchwala, co następuje: 
 

§ 1 
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę. 
  
                                                                        § 2 
1. Od właściciela nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów zmieszanych, z 
zastrzeżeniem przypadków określonych w Uchwale Nr XXI/145/2012 Rady Gminy w Janowicach 
Wielkich z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Janowice Wielkie. 
2. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w cenie zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami zależy od ilości 

osób zamieszkujących daną nieruchomość i wynosi iloczyn wskaźnika nagromadzenia 
odpadów – 23 litry na mieszkańca tygodniowo oraz ilości osób zamieszkujących 
nieruchomość, przy czym odpady gromadzi się w pojemniku o minimalnej pojemności 120 l 
lub jego wielokrotności. 
3. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych odbieranych od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych w cenie zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami zależy od 
przyjętych wskaźników nagromadzenia odpadów i będzie wynosić tygodniowo: 

1) dla obiektów handlowych i usługowych– 20 litrów na każde rozpoczęte 10 metrów kwadr. 
powierzchni użytkowej 

2) dla obiektów produkcyjnych – 15 litrów na każdego pracownika 
3) dla obiektów hotelarskich – 15 litrów na każde zgłoszone miejsce noclegowe, 
4) dla lokali gastronomicznych lub stołówek – 10 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, 
5) dla urzędów, bibliotek, przychodni lekarskich, czynnych zadaszonych obiektów sakralnych, 

innych obiektów użyteczności publicznej z wyłączeniem szkół i przedszkoli – 8 litrów na 
każdego pracownika 

6) dla szkół i przedszkoli – 3 litry na każdego ucznia/wychowanka i 3 litry na każdego pracownika 
7) dla szpitali, domów pomocy społecznej, ośrodków rehabilitacyjnych z pobytem stacjonarnym – 

8 litrów na każdego pracownika i 15 litrów na każde istniejące miejsce, 
8) dla cmentarzy czynnych – 4 litry na każdy grób. 
9) dla obiektów pełniących wyłącznie funkcję zabytku udostępnionego do zwiedzania – 5 litrów, 

10) dla szlaków turystycznych w terenie niezabudowanym, miejsc rekreacyjnych, parkingów – 10 
litrów,  

- przy czym: 
a) właściciele obiektów, w których prowadzi się działalność gospodarczą w formie działalności 
produkcyjnej, są zobowiązani ustalić z przedsiębiorcą harmonogram odbioru odpadów o innym 
charakterze niż odpady komunalne, wynikających z prowadzonej działalności; odbiór odpadów nastąpi 
na ich koszt. 
b) normatyw dla obiektów wielofunkcyjnych ustala się proporcjonalnie do ich powierzchni. 
c) zachowanie normatywu ustala się przy uwzględnieniu danych na koniec każdego miesiąca 
kalendarzowego. 
 

4. Odpady segregowane odbiera się z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych 
w każdej ilości, z zastrzeżeniem sytuacji określonych w Uchwale Nr XXI/145/2012 Rady 



Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Janowice Wielkie. 
5. Ilość odpadów przekraczająca wskaźniki określone w ust. 2 i 3 będzie odbierana od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych za dodatkową opłatą za każdy 
pojemnik, ponoszoną przez właściciela nieruchomości, określoną w odrębnej uchwale. 
6. Worki do odpadów segregowanych będą dostarczane właścicielom nieruchomości w 
ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami, stosownie do zapotrzebowania 
właścicieli nieruchomości. 
 
                                                                        § 3 
Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone co 
najmniej z częstotliwością określoną w Uchwale Nr XXI/145/2012 Rady Gminy w Janowicach 
Wielkich z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Janowice Wielkie. 
 
                                                                        § 4 
Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych świadczy usługi bezpłatnego odbioru 
wyodrębnionych frakcji odpadów na warunkach określonych w umowie pomiędzy Gminą 
Janowice Wielkie a przedsiębiorcą wyłonionym w zamówieniu publicznym. 
 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 
 

§ 6 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 roku. 
 
 

UZASADNIENIE 

 

Wedle art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminie przysługuje prawo stanowienia aktów 
prawa miejscowego obowiązujących na obszarze gminy. Zgodnie z art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego 
szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i 
zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, 
częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi, który ustali szczegóły z 
wyłonionym w zamówieniu publicznym przedsiębiorcą. 
 
Projekt Wójta Gminy Janowice Wielkie 

Sporządzili: M. Kamiński i T. Chrząstowski 

Data sporządzenia 14.12.2012 r. (2) –autopopr. par.2.6(skreśl.: „i pojemniki”) 

Akceptacja formalnoprawna: adw. J. Konkol: 14.12.2012 r. 

Projekt przekazany do nieobowiązkowych konsultacji społecznych: 14.12.2012 r. 

 


