
UCHWAŁA NR XIII/139/12
RADY GMINY JANÓW PODLASKI

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 

uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Gminy Janów Podlaski uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Gmina Janów Podlaski będzie świadczyć usługi: 

1) odbierania od właścicieli nieruchomości zebranych odpadów komunalnych w ilości nie większej niż ilość 
stanowiąca czterokrotność minimalnej pojemności pojemników przewidzianych dla danego rodzaju 
nieruchomości wynikającej z regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminie; 

2) odbieranie następujących odpadów komunalnych będzie prowadzone bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości: 

a) zmieszanych ( nieselektywnie zbieranych), 

b) selektywnie zbieranych: 

- szkło opakowaniowe, 

- tworzyw sztucznych, plastiku, w tym PET, 

- drobnego metalu, 

- papieru i tektury, 

- odpadów zielonych, 

- popiołu, 

- budowlanych i rozbiórkowych powstałych w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających 
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia, 

- ulegających biodegradacji; 

3) odbieranie innych odpadów komunalnych selektywnie zbieranych, niewymienionych w pkt 2 lit. b 
odbywać się będzie w gminnym punkcie selektywnego zbierania odpadów, z wyłączeniem akumulatorów, 
a w przypadku przeterminowanych leków w punktach aptecznych zlokalizowanych na terenie osady Janów 
Podlaski. 

§ 2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone: 
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1) na obszarach o zabudowie jednorodzinnej: 

a) odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu, 

b) odpady selektywnie zebrane: 

- papier i tektura – raz na kwartał, 

- tworzywa sztuczne i wielomateriałowe – raz na dwa miesiące, 

- szkło opakowaniowe – raz na dwa miesiące, 

- budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających 
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia - raz na dwa miesiące, 

- ulegające biodegradacji – od maja do października raz w miesiącu, od listopada do lutego raz na dwa 
miesiące; 

2) na obszarach o zabudowie wielorodzinnej: 

a) odpady zmieszane – dwa razy w miesiącu, 

b) odpady selektywnie zebrane: 

- papier i tektura – raz na kwartał, 

- tworzywa sztuczne i wielomateriałowe – raz na dwa miesiące, 

- szkło opakowaniowe – raz na dwa miesiące, 

- budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających 
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia - raz na dwa miesiące, 

- ulegające biodegradacji – od maja do października raz w miesiącu, od listopada do lutego raz na dwa 
miesiące. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Janów Podlaski. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady 
Gminy 

Zdzisław Matyja
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