
UCHWAŁA NR XII/86/19
RADY GMINY JANÓW PODLASKI

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia w części z tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 3 i ust. 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), Rada Gminy Janów Podlaski uchwala, 
co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XI/76/19 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru 
metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz 
zwolnienia w części z tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019r. poz. 6656) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny, w wysokości 16,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. 

2. Ustala się podwyższoną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 64,00 zł 
miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne nie są 
zbierane i odbierane w sposób selektywny.”;

2) w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, przysługuje w wysokości 4,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość.”.

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2020 r. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Stanisław Żmudziński-Caruk
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Uzasadnienie
Rada Gminy Janów Podlaski uchwałą Nr XI/76/19 z dnia 22 listopada 2019 r. przyjęła stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W grudniu 2019 r. zostały przeprowadzone postępowania przetargowe 
na odbiór i transport oraz zagospodarowanie odpadów komunalnych z których wyłoniono wykonawców, jednak 
kwoty za wykonanie usług przewyższyły planowane przychody. Zaszła zatem konieczność dokonania ponownego 
zliczenia kosztów funkcjonowania systemu i ustalenia nowych stawek na takim poziomie aby przychody z opłaty 
pokryły wszystkie koszty. W związku z dużą ilością odpadów ulegających biodegradacji odebranych od 
mieszkańców w 2019 r. postanowiono udzielić większego zwolnienia z opłaty dla gospodarstw w zabudowie 
jednorodzinnej, które zadeklarują kompostowanie tych odpadów w przydomowych kompostownikach. 
Zastosowanie zwolnienia ma przyczynić się do zmniejszenia ilości odbieranych odpadów a co za tym idzie 
zmniejszenia kosztów funkcjonowania systemu. W związku z powyższym zasadne było uchwalenie nowych 
stawek. 
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