
Uchwała Nr  XXV/176/2013
Rady Gminy w Janowicach Wielkich 

z dnia 26 czerwca 2013roku
w sprawie zmiany Uchwały 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 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. 
zm.), uchwala się, co następuje: 

§ 1 
W uchwale Nr XXI/145/2012 Rady Gminy Janowice Wielkie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i  porządku na terenie  Gminy Janowice Wielkie   § 13  pkt  1 
załącznika otrzymuje brzmienie : 
„1.  Przyjmując  do  rozliczenia  miesięczny  cykl  usuwania  odpadów  zmieszanych  normatywy 
objętościowe odpadów komunalnych wynoszą: 
1) dla budynków zamieszkałych– 92  litry na mieszkańca, 
2) dla obiektów handlowych i usługowych– 80 litrów na każde rozpoczęte 10 metrów kwadr. 
powierzchni użytkowej 
3) dla obiektów produkcyjnych – 60litrów na każdego pracownika 
4) dla obiektów hotelarskich – 60 litrów na każde zgłoszone miejsce noclegowe, 
5) dla lokali gastronomicznych lub stołówek – 40 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, 
6) dla urzędów, bibliotek, przychodni lekarskich, czynnych zadaszonych obiektów sakralnych, 
innych obiektów użyteczności publicznej z wyłączeniem szkół i przedszkoli – 32 litry na każdego 
pracownika 
7) dla szkół i przedszkoli – 12 litrów na każdego ucznia/wychowanka i 12 litrów na każdego 
pracownika 
8) dla szpitali, domów pomocy społecznej, ośrodków rehabilitacyjnych z pobytem stacjonarnym – 
32 litry na każdego pracownika i 60 litrów na każde istniejące miejsce, 
9) dla cmentarzy czynnych –16 litrów na każdy grób. 
10) dla obiektów pełniących wyłącznie funkcję zabytku udostępnionego do zwiedzania – 20 litrów, 
11) dla szlaków turystycznych w terenie niezabudowanym, miejsc rekreacyjnych, parkingów – 
40litrów.”

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janowice Wielkie. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa, z mocą obowiązującą od dnia 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. 4 
ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada 
gminy uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, po zasięgnięciu opinii 
państwowego powiatowego inspektora sanitarnego. 
Zmianie  redakcyjnej  ulega  § 13 ust.1 załącznika  do uchwały 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. Zamiast tygodniowego cyklu usuwania odpadów 
komunalnych przyjmuje się cykl miesięczny. Stanowi to ułatwienie dla wypełniających deklarację 
przy obliczeniu liczby pojemników. Ilość odpadów w cyklu miesięcznym stanowi czterokrotność 
ilości odpadów w cyklu tygodniowym.
 


