
UCHWAŁA NR XXIII/168/2013  

RADY GMINY JANOWICE WIELKIE 

z dnia 21 marca2013 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/143/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich  

z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia górnych opłat za odbiór nieczystości stałych  

i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych  

na terenie Gminy Janowice Wielkie 

 

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

jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) w zw. z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 

września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012, poz. 

391 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:  

 

§ 1 
Uchyla się uchwałę nr XXI/152/2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr 

XXXII/143/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia 

górnych opłat za odbiór nieczystości stałych i opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transportu 

nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janowice Wielkie. 

 

§ 2 
W uchwale nr XXXII/143/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 25 maja 2009 r. w 

sprawie ustalenia górnych opłat za odbiór nieczystości stałych i opróżnianie zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janowice Wielkie wprowadza 

się następującą zmianę:  

§ 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„1. Określa się górną stawkę opłaty za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi na rzecz gminy, w wysokości:  

a) 180 złotych za 1 m3 plus należny podatek VAT – za niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne;  

b) 120 złotych za 1 m3 plus należny podatek VAT – za segregowane (gromadzone i odbierane w 

sposób selektywny) odpady komunalne.”  

 

§ 3 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  

 

§ 4 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013 roku. 

 
Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy o samorządzie gminnym, do wyłącznej właściwości rady gminy 

należy podejmowanie uchwał w sprawach podatków i opłat w granicach określonych w odrębnych 

ustawach. Wedle art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach, rada gminy określa w drodze uchwały górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli 

nieruchomości za usługi odbioru nieczystości ciekłych (nie podlegają zmianie) oraz za odbieranie 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy. Z powodu objęcia przez gminę systemem 

odbioru odpadów również nieruchomości niezamieszkałych, praktycznie uchwała może dotyczyć np. 

odpadów ponadnormatywnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości.  

Z uwagi na zastrzeżenia interpretacyjne co do kwalifikacji uchwały nr XXI/152/2012 z dnia 28 

grudnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/143/2009 Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 25 maja 2009 r. w sprawie ustalenia górnych opłat za odbiór nieczystości stałych i opróżnianie 

zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Janowice Wielkie 

jako prawa miejscowego, uchwala została skierowana do głosowania po raz kolejny. 
 


