
 
Uchwała Nr XXIII/ 169/2013 

 Rady Gminy Janowice Wielkie 
z dnia 21marca 2013r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXI/148/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie  
z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Janowice Wielkie 

 
Na podstawie art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z póź.zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 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 
W uchwale nr XXI/148/2012 Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 grudnia 2012 r. w 
sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki 
opłaty na terenie Gminy Janowice Wielkie wprowadza się następującą zmianę:  
§ 5 otrzymuje brzmienie:  
„Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 1 lipca 2013 roku.” 
 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie.  
 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 
 



UZASADNIENIE 
 

Wedle art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy stanowienie w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do 

kompetencji rady gminy.  

Zgodnie z art. 6 k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach:  

1. Rada gminy, w drodze uchwały:  

1) dokona wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod 

określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustali stawkę takiej opłaty; dopuszcza się stosowanie więcej niż 

jednej metody ustalenia opłat na obszarze gminy;  

2) ustali stawkę opłaty za pojemnik o określonej pojemności.  

2. Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, bierze pod 

uwagę:  

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę;  

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych;  

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r 

ust. 2;  

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności 

to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.  

3. Rada gminy określi niższe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady 

komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.  

4. Rada gminy określając warunki opłat zgodnie z metodą, o której mowa w art. 6j ust. 1 i 2, może 

różnicować stawki opłat, wprowadzać zwolnienia przedmiotowe, ustanawiać dopłaty dla właścicieli 

nieruchomości, o których mowa w art. 6c ust. 1, spełniających ustalone przez nią kryteria lub określić 

szczegółowo zasady ustalania tych opłat. 

 

W uchwale niniejszej zmienia się wyłącznie przepis dotyczący wejścia w życie uchwały nr 

XXI/148/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie metody ustalenia 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty na terenie Gminy Janowice 

Wielkie, w związku z kwalifikacją tematyki jako prawa miejscowego. 
 
 


