
 

nr 3/2013 (11) lipiec 2013   wydawnictwo bezpłatne      

Janowianki 2013 zakończone, Miss wybrana! 
  W dniu 22 czerwca na terenie Pała-

cyku Trzcińsko odbyły się III Jano-

wianki - Święto Gminy Janowice 

Wielkie. Gry, zabawy, wydarzenia 

sportowe oraz koncerty i pokazy - oto 

atrakcje, jakie zostały przygotowane 

przez organizatorów. 

  Na samo rozpoczęcie imprezy odbył 

się II Bieg Janowicki, impreza która 

na stałe wchodzi do kalendarza im-

prez sportowych w regionie. Prawie 

10-kilometrowa trasa, przepiękne te-

reny Rudawskiego Parku Krajobrazo-

wego oraz sprawna organizacja spra-

wiają, że bieg cieszy się coraz większą 

popularnością. W tym roku również 

odbył  się I Bieg Dla Dzieci, zorganizo-

wany w przypałacowym parku. 

  Kolejne atrakcje również  przycią-

gnęły sporo chętnych. Uczestnicy im-

prezy mogli porozmawiać z pracowni-

kami SIMEKO na temat nowych za-

sad wywożenia odpadów, wziąć udział 

w eko-konkursach, posłuchać wystę-

pów zespołów ludowych, a także obej-

rzeć pokaz ratownictwa w wykonaniu 

OSP Janowice Wielkie, po którym 

chętni mogli zobaczyć sprzęt używany 

podczas akcji oraz spróbować swoich 

sił w cięciu samochodu czy też wybija-

niu szyb, oczywiście wszystko pod 

okiem doświadczonych strażaków. 

  Odbyły się również turnieje badmin-

tona oraz piłkę siatkową, które zgro-

madziły liczną publiczność oraz zaan-

gażowały wielu uczestników. Jednak 

zdecydowanym hitem dnia były 

pierwsze wybo-

ry Miss Ziemi 

Janowick ie j , 

które wzbudzi-

ły bardzo duże 

zainteresowa-

nie oraz roz-

grzały emocje 

publiczności , 

która do ostat-

nich chwil 

trzymała kciu-

ki za swoje fa-

worytki. W 

rezultacie kon-

kursu, tytuł 

Miss Ziemi 

J a n o w i c k i e j 

oraz Miss Pu-

bliczności przy-

padł Paulinie 

M a r k o w i a k , 

tytuł I Wice-

miss otrzymała 

Karolina Czer-

niawska, a ty-

tuł II Wicemiss 

Joanna Pyka. 

  Na zakończe-

nie konkursu 

odbył się uro-

czysty taniec 

Miss z Wójtem 

Gminy. Impreza tradycyjnie zakoń-

czyła się wspólną zabawą taneczną, 

która trwała do późnych godzin noc-

nych. 

  Organizatorzy składają ser-

deczne podziękowania Pani Ma-

rioli Wildeman za udostępnienie 

terenu pod organizację imprezy.  

  Organizatorami imprezy byli: 

Gmina Janowice Wielkie, Sołec-

two Wsi Janowice Wielkie, Sto-

warzyszenie Góry Szalonych 

Możliwości, Pałacyk Trzcińsko. 

Partnerem Wydarzenia był Tau-

ron Dystrybucja. Sponsorami 

byli: Złoty Potok Resort w Le-

śnej, Restauracja Przycup w Dolinie 

w Radomierzu, Fundacja Polska 

Miedź. 

(MC) 

Dialog dla przyszłości 
 

  Na półmetku jest projekt „Dialogue 

for tomorrow” realizowany od ubie-

głego roku przez Fundację Przysta-

nek Dobrych Myśli z Janowic Wiel-

kich. Przez kilka ostatnich miesięcy 

czwartki w świetlicy wiejskiej 

„Rudawy” obfitowały w działania 

międzypokoleniowe, które służyły 

integracji mieszkańców w różnym 

wieku, nawiązywaniu międzypokole-

niowych więzi i współpracy. Podobne 

działania trwać będą jeszcze przez 

następny rok. Tematyka zajęć obej-

muje trzy obszary: poznawanie histo-

rii i tradycji naszej małej ojczyzny 

oraz miejsc urodzenia seniorów, ak-

tywne spędzanie czasu i poznawanie 

ciekawych miejsc w terenie, naukę 

nowych umiejętności. Odbyły się więc 

warsztaty kulinarne, wycieczki, poka-

zy starych zdjęć, warsztaty szukania 

janowickich skarbów, spotkania z 

ciekawymi ludźmi, w kolejce czekają 

m.in. warsztaty decoupage, robienia 

biżuterii, międzypokoleniowe Jasełka 

i wigilia, questing.  

  Oprócz tego przedstawiciele Funda-

cji i mieszkańców Janowic Wielkich 

spotykają się z przedstawicielami 

NGO z  Litwy, Estonii, Galicji 

(Hiszpanii), Austrii, Słowenii. Projekt 

ma bowiem charakter międzynarodo-

wy, służy wymianie dobrych praktyk 

między organizacjami, wypracowywa-

niu nowych wspólnych pomysłów. 

Każdy z partnerów organizuje jedną 

wizytę, podczas której poznawać bę-

dziemy dobre przykłady międzypoko-

leniowej współpracy w poszczegól-

nych krajach. W dniach 1-5 sierpnia 

takie partnerskie spotkanie odbędzie 

się w Polsce i będzie okazją do po-

chwalenia się naszymi inicjatywami.  

Alicja Kozak 

 
Projekt realizowany jest przy wsparciu finanso-

wym Komisji Europejskiej w ramach programu 

Grundtvig "Uczenie się przez całe życie". Publi-

kacja odzwierciedla jedynie stanowisko ich 

autora i Komisja Europejska nie ponosi odpo-

wiedzialności za umieszczoną w nich zawartość 

merytoryczną. 

Od 1 lipca br. przez najbliższych 9 

miesięcy śmieci od mieszkańców Gmi-

ny Janowice Wielkie odbiera firma 

Simeko Sp. z o. o. z Jeleniej Góry wy-

brana w zamówieniu publicznym. 

 

Ogólne zasady 
1. Stosownie do złożonej deklaracji 

mieszkańcy wystawiają śmieci do gra-

nicy nieruchomości w dni odbioru po-

szczególnych ich rodzajów. Harmono-

gram z datą odbioru ogłasza Simeko 

Sp. z o.o. (dostarczy już wkrótce wraz 

z workami). 

2. Simeko Sp. z o. o. zapewnia worki 

w odpowiednich kolorach. Będą one 

rozwożone po posesjach od dnia 1 lip-

ca bez dodatkowych opłat. Zasób wor-

ków znajdzie się również w Urzędzie 

Gminy – do odbioru dla zainteresowa-

nych w pokój nr 14 (II piętro). 

3. Pierwszy odbiór śmieci (dotyczący 

częściowo okresu sprzed 1 lipca) może 

nie spełniać w pełni wymogów selek-

cjonowania. 

 

DOKOŃCZENIE NA STR. 4 

Nowe zasady gospodarowania odpadami 



Opłata za psa  
  Przypominamy po-

siadaczom psów, że w 

naszej gminie obowią-

zuje opłata za ich po-

siadanie. Obowiązek 

opłaty wynika z 

uchwały Rady Gminy 

Janowice Wielkie nr 

XIV/53/2007 z dnia 

27 listopada 2007 r. w sprawie opłaty 

od posiadania psów. Stawka roczna od 

jednego psa i każdego kolejnego wyno-

si 15 zł. Obowiązek trwa przez cały 

okres posiadania psa przez osobę za-

mieszkująca w naszej gminie. 

  Jeśli ktoś nabędzie psa w ciągu roku, 

opłatę ustala się proporcjonalnie za 

pełne miesiące. Opłatę wnosi się bez 

wezwania do dnia 30 września każde-

go roku na rachunek Urzędu Gminy, 

ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wiel-

kie nr konta 84 2030 0045 1110 0000 

0082 5130 lub u sołtysa. Ustawa z 

dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i 

opłatach lokalnych wprowadza zwol-

nienie od opłaty za posiadanie jednego 

psa dla osób zaliczonych do znacznego 

stopnia niepełnosprawności lub osób 

niepełnosprawnych posiadających psa 

asystującego oraz osób w wieku powy-

żej 65 lat prowadzących odrębne go-

spodarstwo domowe. Ponadto ustawa 

zwalnia podatników podatku rolnego 

od opłaty za posiadanie dwóch psów. 

Obowiązkiem posiadacza psów zgod-

nie z odrębnymi uchwałami jest stały, 

skuteczny dozór nad nimi. Spuszcze-

nie ze smyczy dopuszczalne jest tylko 

na terenie ogrodzonej nieruchomości, 

jeżeli nie ma możliwości opuszczenia 

jej przez psa, a ponadto gdy znajduje 

się przy wejściu odpowiednia tabliczka 

ostrzegawcza. Prosimy posiadaczy o 

niedopuszczanie do sytuacji, by pies 

odprowadzał dziecko do szkoły i prze-

bywał pod szkołą w czasie lekcji. Po-

siadacz psa zobowiązany jest także do 

usuwania jego odchodów z przestrzeni 

publicznej. Ponadto przypominamy o 

prawnym obowiązku corocznych szcze-

pień przeciw wściekliźnie. W przypad-

ku pogryzienia innej osoby przez psa 

albo spowodowania przez niego kolizji 

drogowej, posiadacz psa ponosi odpo-

wiedzialność za psa, jak również za 

niedochowanie obowiązków wynikają-

cych z posiadania psa. W takich sytu-

acjach policja sprawdza, czy posiadacz 

uregulował formalności związane z 

posiadaniem psa. 

(red) 
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Na stronie internetowej  

U r z ę d u  G m i n y 

(www.janowicewielkie.eu) 

funkcjonuje newsletter. Wy-

starczy zarejestrować się w 

nim podając adres e-mail. Za 

pomocą newslettera wysyłane 

są ostrzeżenia meteorologicz-

ne, komunikaty, informacje o 

imprezach odbywających się 

na terenie gminy. Polecamy 

ten sposób komunikacji!  

  Rozpoczęła się odbudowa dróg na terenie 

gminy zniszczonych podczas ubiegłorocz-

nych ulew. W wyniku przetargów Gmina 

wyłoniono  wykonawców na dwa zadania:  

 ulica Demokratów oraz Pionierska w Ja-

nowicach Wielkich, wraz z łącznikami, 

zostanie wyremontowana za kwotę ok 

611 tysięcy złotych przez przedsiębior-

stwo SKANSKA z Warszawy 

 remont drogi gminnej w górnym Ra-

domierzu zostanie przeprowadzony 

przez konsorcjum firm którego lide-

rem jest firma Com-D z Jawora za 

kwotę ok 1 234 tysięcy złotych. 

 

  Również Starostwo Powiatowe wyko-

rzysta w tym roku przyznane środki 

rządowe na odbudowę lub remont 

dwóch dróg na terenie naszej gminy. 

Będą to:  

 droga w dolnym Radomierzu, którą 

wyremontuje Sudeckie Przedsiębior-

stwo Robót Drogowych  

 oraz droga w Komarnie która zostanie 

odbudowana przez firmę Com-D z 

Jawora.   

 

  Gmina ponadto jest w trakcie przygo-

towywania kolejnych przetargów, min. 

na odbudowę posesji szkoły w Janowi-

cach Wielkich (mury oporowe, kanali-

zacja deszczowa, chodnik, parking) 

oraz na wymianę dotychczasowej, 

kosztochłonnej kotłowni olejowej na 

pelletową (tj. na opał ze sprasowanych 

trocin drzewnych). Oba te zadania zostaną 

wykonane podczas wakacji.  

Niewykorzystane kwoty z promesy, zaosz-

czędzone w wyniku przetargów, Gmina 

zamierza spożytkować na kolejne zadania 

wykazane do realizacji w protokole znisz-

czeń z ubiegłorocznej ulewy, decyzja jed-

nak w tym przypadku będzie zależeć od 

zgody Wojewody Dolnośląskiego oraz Mi-

nisterstwa Administracji i Cyfryzacji.  

Zwracamy się z prośbą do mieszkańców o 

wyrozumiałość dla utrudnień w komunika-

cji oraz dojazdu do posesji które z pewno-

ścią będą miały miejsce podczas wykony-

wania prac. Pamiętajmy o tym, iż podniosą 

one komfort korzystania z dróg na długie 

lata.  

(red) 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

informuje o ogłoszeniu przetargów na 

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 
 

stanowiących własność gminy Janowice Wielkie: 

 

ogł. nr 11/2013  LOKAL MIESZKALNY nr 4 (53,55 m2), ul. Robotnicza 2, Janowice Wielkie wraz z udziałem 

w nieruchomości dz. nr 315 o pow. 1.439 m2, cena wywoławcza:  35.200 zł 

 

ogł. nr 12/2013  DZIAŁKA nr 612/17 o pow. 806 m² (Janowice Wielkie), cena wywoławcza:  15.423 zł 

 

ogł. nr 13/2013  DZIAŁKA nr 349/6 o pow. 773 m² (Komarno), cena wywoławcza:  19.000 zł 

 

ogł. nr 14/2013  DZIAŁKA nr 349/7 o pow. 770 m² (Komarno), cena wywoławcza:  18.000 zł 

 

ogł. nr 15/2013  DZIAŁKA nr 485/1 o pow. 1.102 m² (Janowice Wielkie), cena wywoławcza:  20.475 zł 

 

ogł. nr 16/2013  DZIAŁKA nr 612/21 o pow. 1288 m² (Janowice Wielkie), cena wywoławcza:  18.732 zł 

 

ogł. nr 17/2013  DZIAŁKA nr 202/4 o pow. 367 m² (Janowice Wielkie), cena wywoławcza:  3.500 zł 

 

Sprzedaż w trybie przetargów ustnych nieograniczonych w dniu 15 lipca  2013 r. 

 

Uczestnicy przetargów zobowiązani są do wpłacenia wadium i wcześniejszego złożenia w UG pisemnego potwier-

dzenia zgłoszenia uczestnictwa w przetargu. 

 

Pełna treść ogłoszeń: 

 w BIP przy stronie Urzędu Gminy Janowice Wielkie (zakładka „Przetargi”),  

 link: www.gmina.janowice.wielkie.sisco.info/?przetargi=1&rok=2013&mc=6 

 na www.janowicewielkie.eu („Aktualności”),  

 na tablicy ogłoszeń w UG . 

 

Informacja planistyczna i wskazanie w terenie sprzedawanych nieruchomości możliwe po umówieniu się:                        

tel. 75 75 15 124 lub 75 15 185 oraz w UG w Janowicach Wielkich, ul. Kolejowa 2, pokój nr 6 (parter); godz. pracy 

Urzędu 7.30-15.30.  

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

/-/ Kamil Kowalski 

Odbudowa zniszczeń popowodziowych 

http://www.janowicewielkie.eu


Informator Janowicki. Kwartalnik Gminy Janowice Wielkie 

Wydawca: Urząd Gminy Janowice Wielkie, ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 

tel. / fax. 75 75 15 124; 75 75 15 185; 75 75 15 285 

 

Adres redakcji : ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowice Wielkie 

tel. / fax. 75 75 15 124; 75 75 15 185; 75 75 15 285,  wew. 108 

promocja@janowicewielkie.eu  

 

 

Materiałów nie zamówionych redakcja nie zwraca.  

Redaktor naczelny: Mateusz Caban 

Druk: Polskapresse  

Odział Poligrafia 

Drukarnia Wrocław 

ul. Kolejowa 7 

55-075 Bielany Wrocławskie 

Nakład: 1400 egzemplarzy 
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  Już po raz trzeci ma-

my przyjemność za-

prosić wszystkich mi-

łośników poezji śpie-

wanej oraz piosenki 

turystycznej na III 

Wędrowny Przegląd 

Piosenki „POLANA”, 

który w tym roku od-

będzie się na terenie 

Szałasu Muflon w Ko-

marnie w dniach 26-

27 lipca. Jak zawsze 

wstęp na przegląd jest 

wolny. Zapewniamy 

również pole namioto-

we. W tym roku swoją 

obecnością zaszczycą 

nas takie zespoły jak 

Bez Jacka, Basia Beu-

th, Czarny Nosal, Nad 

Porami Roku, Caryna, 

Piotr Płaza, Piotr 

Pieńkowski, Calcjum-

folii, Bieguni, ZaMało-

Piwa, Huncwot, Na 

Odległość, Paraluzja.  

  Jak co roku zapew-

niamy niezapomniany 

klimat, fantastyczną zabawę oraz 

przepiękne widoki na całe pasmo Kar-

konoszy oraz Góry Sokole. Więcej bie-

żących informacji na temat przeglądu 

można znaleźć na stronie imprezy: 

www.polana.janowicewielkie.pl lub 

na naszym profilu na facebooku. Do 

zobaczenia na Polanie!  

Organizatorzy: Stowarzyszenie Góry 

Szalonych Możliwości. 

Wsparcie finansowe: Urząd Marszał-

kowski Województwa Dolnośląskiego, 

Starostwo Powiatowe w Jeleniej Gó-

rze, Komisja Europejska, osoby pry-

watne. 

(MC) 

III Wędrowny Przegląd Piosenki 

POLANA 2013 

  Zakończyła prace gminna komisja ds. sza-

cowania strat w mieniu gminy po tegorocz-

nej powodzi w dniu 2 czerwca. Uszkodzo-

nych zostało 8,6 km dróg gminnych na 

łączną sumę ponad 5 milionów złotych, 

zniszczonych jest osiem przepustów pod 

drogami, uszko-

dzone trzy mosty 

oraz jedna kładka. 

Mocnemu uszko-

dzeniu uległy 

również mury 

oporowe na dłu-

gości ponad 900 

metrów, w tym 

przypadku straty 

opiewają na po-

nad 6 milionów 

złotych. Komisja 

podczas swoich 

prac oszacowała 

łączne straty na 

prawie 11,5 mi-

liona. Sporządzo-

ny został protokół szkód który w ubiegłym 

tygodniu przekazano do Urzędu Woje-

wódzkiego we Wrocławiu. Wójt Gminy 

wystąpił o przyznanie środków na usuwa-

nie skutków czerwcowych powodzi.  

(MC) 

Szacowanie strat po tegorocznej powodzi 

Z gabinetu  

Wójta 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szanowni Państwo 

  Trzy miesiące, jakie upłynęły od ostatnie-

go wydania Informatora Janowickiego to 

czas wzmożonej pracy przygotowującej 

grunt pod inwestycje, które w naszej gmi-

nie ruszyły bądź rozpoczną się na dniach. 

Przygotowania projektów, procedury prze-

targowe, uzgodnienia i negocjacje z insty-

tucjami finansującymi odbudowę, umowy  

z wykonawcami i inspektorami nadzoru 

mamy już za sobą i wkraczamy w okres 

wzmożonych prac budowlano – remonto-

wych. Gorąco wierzę, że efekt prac drogo-

wych w Janowicach i Radomierzu oraz 

działań związanych z budynkiem i kotłow-

nią  Gminnego Zespołu Szkół pozwoli na 

polepszenie warunków życia wielu miesz-

kańców. 

  Mimo  trudności związanych z wdraża-

niem nowych zasad gospodarki odpadami 

(zmuszeni byliśmy przeprowadzić trzy po-

stępowania), udało nam się doprowadzić do 

podpisania umowy z wykonawcą usługi 

oraz utrzymać ceny przyjęte uchwałą Rady 

Gminy w grudniu zeszłego roku. 

  Przed nami wszystkimi trudny okres 

wdrożenia nowych rozwiązań i nauczenia 

się nowych zasad związanych ze śmiecia-

mi. Myślę że wspólnie, mieszkańcy wraz z 

firmą SIMEKO, wybaczając sobie wzajem-

nie drobne błędy czy niedociągnięcia w 

okresie początkowym nauczymy się tych 

zasad i szybko zapomnimy o ogólnopol-

skiej rewolucji śmieciowej.  

  Mając na względzie problemy wielu 

mieszkańców ze znalezieniem zatrudnienia 

innego niż prace dorywcze czy sezonowe 

podjąłem rozmowy z firmą, która wygrała 

przetarg na wywóz śmieci odnośnie możli-

wości zatrudnienia naszych mieszkańców. 

Efektem rozmów jest deklaracja zatrudnie-

nia mieszkańców naszej gminy. Ogłoszenie 

o spotkaniu poniżej. 

  Wszystkim Państwu życzę spokojnego, 

słonecznego lata, oraz udanego i bezpiecz-

nego wypoczynku. 

 

Wójt Gminy Janowice Wielkie 

WÓJT GMINY JANOWICE WIELKIE 

Zaprasza mieszkańców gminy -KOBIETY i MĘŻCZYZN-   

zainteresowanych podjęciem stałej pracy,  

na spotkanie które odbędzie się  

w ŚRODĘ 17 LIPCA o godz. 10.00 w sali OSP  

w Janowicach Wielkich 

(budynek Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej) 

PROPOZYCJA PRACY SKIEROWANA JEST PRZEDE 

WSZYSTKIM DO OSÓB, KTÓRE Z UWAGI NA WIEK, 

NISKIE KWALIFIKACJE, BRAK DOŚWIADCZENIA, 

NIEWYSTARCZAJĄCE WYKSZTAŁCENIE,  

CZY BRAK WIARY WE WŁASNE MOŻLIWOŚCI  

MAJĄ PROBLEMY ZE ZNALEZIENIEM  

ZATRUDNIENIA. 

Oferowane miejsca pracy dla pracowników  

fizycznych i stróży. 

              

          Serdecznie zapraszam 
         Kamil Kowalski 

                 Wójt Gminy Janowice Wielkie 

  Dużą popularnością wśród turystów 

oraz mieszkańców regionu cieszy się 

Gminna Informacja Turystyczna - 

Wieża Widokowa w Radomierzu. Od 

jej otwarcia, czyli 27 kwietnia 2013 

roku odwiedziło ją ponad 1044 Gości. 

Znaczną większość wśród odwiedzają-

cych stanowili dotychczas mieszkańcy 

ościennych gmin oraz mieszkańcy 

gminy Janowice Wielkie, jednak spo-

ro jest również turystów którzy zachę-

ceni reklamą przy drodze lub infor-

macjami znalezionymi w prasie po-

stanowili odwiedzić to miejsce.  

  Pracownicy Wieży liczą, iż rozpoczy-

nający się właśnie sezon urlopowy 

spowoduje jeszcze większy napływ 

gości.  

  W Wieży można zasięgnąć informa-

cji nie tylko o naszej gminie (choć to 

głównie) ale również o całym regionie 

Karkonoszy. Doskonale układa się 

również współpraca z ościennymi 

gminami oraz powiatem, które zaopa-

trzyły informację turystyczną w 

znaczne ilości materiałów reklamo-

wych oraz map.      

(MC) 

Wysoka frekwencja gości w Wieży Widokowej w Radomierzu 
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4. Mieszkańcy chcący gromadzić śmie-

ci w pojemnikach sami muszą zadbać 

o posiadanie pojemników. Możliwe są 

np.: 

zakup (od 130 zł) lub wydzierżawienie 

pojemników (od 7 zł/mies.) z Simeko 

Sp. z o.o. 

Pod warunkiem wyraźnego oznacze-

nia dopuszcza się pojemniki w innych 

kolorach niż przewidziane w prawie 

miejscowym. 

5. Okres wprowadzenia zmian może 

spowodować, że niektóre firmy wystą-

pią z ofertą do mieszkańców. Prosimy 

o szczególną ostrożność i uwagę, a w 

razie potrzeby konsultowanie z Urzę-

dem decyzji zakupowych, gdyż nie 

zawsze może to być oferta potrzebna 

albo wymagania prawne w naszej 

gminie mogą być inne niż oferowane. 

6. Usługa Simeko Sp. z o.o. obejmuje 

też m.in.: odbiór śmieci z koszy ulicz-

nych (w tym koszy do śmieci segrego-

wanych), mycie pojemników 1 raz w 

okresie umowy, wywózkę dużych ga-

barytów 1 raz w okresie umowy, od-

biór drobnych ilości gruzu od miesz-

kańców, prowadzenie Gminnego 

Punktu Zbierania Odpadów w Jano-

wicach Wielkich (przy oczyszczalni 

ścieków), koszy specjalnych na baterie 

(w sklepach i gminnych instytucjach) 

czy leki (w Aptece Nadzieja w Janowi-

cach Wielkich). 

7. Do Gminnego Punktu Zbierania 

Odpadów można w godzinach jego 

otwarcia bezpłatnie oddać odpady nie-

bezpieczne, wielkogabarytowe, roz-

biórkowe, zużyty sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, baterie itp. Telefon: 75 

71 23 093. 

8. Do 30 września firma Simeko Sp. z 

o.o. wprowadzi kody kreskowe na po-

jemnikach i workach, które pozwolą 

lepiej kontrolować realizację umowy 

oraz prawidłowość segregacji. 

9. Z nieruchomości niezamieszkałych 

np. sklepów, obiektów noclegowych, 

budów opłatę oblicza się według liczby 

pojemników – pozostałe zasady są 

podobne. W sprawie szczegółów prosi-

my o kontakt z Urzędem. 

10. Opłatę za odbiór śmieci mieszkań-

cy ponoszą do gminy – zasady poniżej. 

 

Jak wnieść opłatę 
1. Mieszkańcy płacą za odbiór śmieci 

zgodnie z deklaracją. Złożone deklara-

cje już wkrótce będą sprawdzane przy 

udziale Simeko Sp. z o.o. i Urzędu 

Gminy. W razie braku kompostowni-

ka albo braku segregowania śmieci 

mimo deklaracji ich segregowania, 

mieszkańcy zostaną obciążeni wyższy-

mi stawkami. W razie pojawienia się 

zmiany np. w liczbie osób, należy w 

ciągu 14 dni złożyć nową deklarację 

(druk do pobrania ze strony interneto-

wej lub w Urzędzie). 

2. Opłatę wnosi się bez wezwania do 

15 dnia danego miesiąca za dany mie-

siąc. Pierwsze opłaty należy wnieść do 

15 lipca. 

3. Opłatę wnosi się na rachunek Urzę-

du Gminy Janowice Wielkie, w kasie 

bankowej w siedzibie Urzędu (bez pro-

wizji) albo przelewem. Dane do prze-

lewu: 

Odbiorca: 

Gmina Janowice Wielkie 

Adres: ul. Kolejowa 2, 58-520 Janowi-

ce Wielkie 

Nr rachunku: 84 2030 0045 1110 0000 

0082 5130 

Kwota: wynikająca z deklaracji  

Tytuł wpłaty: Opłata za śmieci za 

miesiąc ............(w sytuacji opłacania 

za inną osobę albo innego adresu za-

meldowania i zamieszkania należy 

dodać: dotyczy adresu: 

............................) 

4. Zainteresowani mieszkańcy mogą 

nabyć książeczki opłat w kasie banko-

wej w siedzibie Urzędu (2 zł). Ksią-

żeczki nie są obowiązkowe, lecz mogą 

stanowić dodatkową pomoc w kontro-

lowaniu własnych opłat. 

5. W przypadku braku terminowej 

opłaty zostanie wydana decyzja okre-

ślająca wysokość opłaty. W razie dal-

szego braku wpłaty – wezwanie do 

zapłaty i tytuł wykonawczy, na pod-

stawie którego prowadzona będzie 

egzekucja należności przez gminę. 

 

Dodatkowe informacje  
1.w sprawie harmonogramu, worków, 

dzierżawy lub zakupu pojemników, 

reklamacji: Simeko Sp. z o.o., Al. 

Jana Pawła II 33, 58-506 Jelenia 

Góra, tel. 75 64 28 065,e-mail: biu-

ro@simeko.com.pl 

2.w sprawie zasad segregowania 

śmieci, deklaracji, opłat: Urząd Gmi-

ny, ul. Kolejowa2, 58-520 Janowice 

Wielkie, tel. 75 75 15124, 75 15 145 

wew. 118,e-mail: 

eko@janowicewielkie.eu 

 

  Wprowadzenie w życie tzw. ustawy o 

śmieciach jest dużym obciążeniem dla 

mieszkańców i gminy. Wierzę, że - 

mimo wyższych opłat - uda się dzięki 

segregowaniu śmieci uchronić naszą 

Gminę przed płaceniem kar środowi-

skowych oraz że śmieci nie będą tra-

fiały w nieodpowiednie miejsca, gdzie 

rażą wielu naszych mieszkańców i 

turystów. 

Z wyrazami szacunku 

Kamil Kowalski 

Nowe zasady gospodarowania odpadami - dokończenie 


