
Uchwała Nr XIV / 73 / 2016

Rady Gminy w Janowicach Wielkich

z dnia 4 lutego 2016 roku

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 (t. j.: Dz. U. z 2015 r. poz. 87 ) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

samorządzie gminnym (t. j.: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ) uchwala się, co następuje:

§ 1

W uchwale Nr XXI/145/2012Rady Gminy w Janowicach Wielkich z dnia 28 grudnia 2012 r. w

sprawie  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy  Janowice  Wielkie

wprowadza się następujące zmiany:

1) § 2, ust.1, pkt. 20 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

„Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - punkt zbierania odpadów zlokalizowany na 
terenie gminy, prowadzony przez Gminę Janowice Wielkie.”

2) § 3, ust. 4 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

 „Odpady budowlane i  rozbiórkowe należy przekazywać do wyznaczonego Punktu Selektywnej

Zbiórki Odpadów Komunalnych . Odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 200 kilogramów

miesięcznie  z  jednego  gospodarstwa  są  odbierane  bezpośrednio  z  nieruchomości  w  ramach

zryczałtowanej opłaty, natomiast odbiór większych ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych z

remontów prowadzonych samodzielnie bezpośrednio z nieruchomości można zlecić na zasadach

określonych w umowie z przedsiębiorcą .”

3) § 8, ust.3 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie:

„Przeterminowane  leki  należy  przekazywać  do  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów

Komunalnych,  gdzie  będą  gromadzone  w  odpowiednich  pojemnikach  zapewnionych  przez

przedsiębiorcę lub gromadzić w punktach zbiórki zlokalizowanych w wyznaczonych punktach na

terenie gminy.”



4) § 8, ust.4 załącznika do uchwały otrzymują brzmienie:

„ Odpady ulegające biodegradacji, które nie zostały przekazane w ramach selektywnego odbioru
należy przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.”

 5) § 16 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie :

„Odpady  komunalne  zmieszane,  odpady  zielone  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów

komunalnych nie  mogą być wywożone poza Region Środkowosudecki  Gospodarki  Odpadami i

muszą  być  oddane  do  zagospodarowania  do  Regionalnej  Instalacji  Przetwarzania  Odpadów

Komunalnych  w  Ściegnach-Kostrzycy,  58-533  Mysłakowice.  W  przypadku  awarii  RIPOK

instalacją zastępczą do mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych stanowi

instalacja w Płóczkach Dolnych, 59-600 Lwówek Śląski.”

6) skreśla się § 19 ust. 1 pkt 5) załącznika do uchwały.

§ 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 Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2016 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. Wprowadzone zmiany określone w § 1 pkt 1- 4 niniejszej uchwały dotyczą zamiany

nazwy  Gminny  Punt  Zbierania  Odpadów  Komunalnych  na  Punkt  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów

Komunalnych. §  1  pkt  5  niniejszej  uchwały dotyczy zmiany lokalizacji  instalacji  zastępczej,  zgodnie  z

zapisem Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego. Z kolei § 1 pkt 6

znosi  obowiązek dla  posiadaczy psów do wnoszenia  opłaty za  posiadanie  psa  na  podstawie  przepisów

odrębnych.


