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ZARZ^DZENIE PORZ^DKOWE NR 1/2019
BURMISTRZA JANOWCA WIELKOPOLSKIEGO

2 dnia 22 lipca 2019 r.
w sprawie zakazu podlewania ogrodow przydomowych, dzialkowych, terenow zielonych oraz
napelniania basenow na terenie gminy Janowiec Wielkopolski

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 3, art. 40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorzqdzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506), art. 4 ust. 3 oraz art. 14 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. 0 oglaszaniu aktow normatywnych i niektorych innych aktow prawnych (Dz. U. z 2017 r., poz.
1523 oraz z 2018 r., poz. 2243) w zwi^zku z wyst^pujgcym na terenie Gminy Janowiec Wielkopolski
niedoborem wody,zarz^dzam co nast^puje :

§ 1.1. Wprowadza si^ zakaz podlewania z gminnej sieci wodoci^gowej ogrodow przydomowych,

dzialkowych i terenow zielonych oraz napelniania basenow na terenie Gminy Janowiec
Wielkopolski w okresie od 23 lipca 2019 r. do 31 sierpnia 2019 r. w godzinach od 16.00 do 23.00.
2. Zakaz, o ktorym mowa w ust. 1, nie dotyczy terenbw uzytecznosci publicznej.
§ 2. Kto narusza zakaz, o ktorym mowa w § 1 ust. 1, podlega karze grzywny na zasadach
okreslonych w art. 54 ustawy z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeh (Dz. U. z 2019 r., poz. 821
ze zm.).

§ 3. Wykonanie zarz^dzenia powierzam Dyrektorowi Zakladu Uslug Miejskich w Janowcu
Wielkopolskim.
§ 4. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem ogloszenia poprzez obwieszczenie na tablicy ogloszen
Urz?du Miejskiego w Janowcu Wielkopolskim oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy
Janowiec Wielkopolski.

§ 5. Zarz^dzenie podlega ogloszeniu w Dzienniku Urz^dowym Wojewodztwa Kujawsko Pomorskiego.

BUIW^TRZ
Leszek Grzeczka

UZASADNIENIE

W mysl zapisu art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz^dzie gmiiinym (Dz. U.
z 2019 r., poz. 506) w przypadku niecierpi^cym zwloki przepisy porzj^dkowe moze wydac wojt,
burmistrz lub prezydent miasta w formie zarz^dzenia. Przepisy porz^dkowe mogq bye wydawane
w zakresie nieuregulowanym w odr^bnych ustawach lub irinych przepisach powszechnie
obowi^zujqcych, jezeli jest to niezb?dne dla ochrony zycia lub zdrowia obywateli oraz dla
zapewnienia porz^dku, spokoju i bezpieczenstwa publicznego.
W zwi^zku z wyst^pieniem na terenie gminy Janowiec Wielkopolski dhagotrwalej suszy (brak
opaddw) i sygnalizowanym przez Dyrektora Zakladu Usbig Miejskich w Janowcu Wielkopolskim
niedoborem wody w gminnej sieci wodoci^gowej i spadkiem cisnienia powoduj^cym zaklocenie
dostaw wody do wszystkich odbiorcow, istnieje realne zagrozenie zycia lub zdrowia mieszkancow.
Ponadto ocenic nalezy, iz w zwi^zku z powyzszym moze takze wyst^pic zagrozenie pozarami.
Nalezy zauwazyc, ze dotychczas wydany w sprawie komunikat Burmistrza Janowca
Wielkopolskiego z dnia 24 czerwca 2019 roku w sprawie zakazu podlewania nie przyczynil si^

do poprawy stanu rzeczy, tj. nie zaobsenvowano poprawy w zakresie prawidlowego cisnienia wody
w gminnej sieci wodoci^gowej.

Pismem z dnia 19 lipca 2019 r. znak: ZUM.4225.28.2019, Dyrektor Zakladu UsHig Miejskich
w Janowcu Wielkopolskim wniosl o wydanie przedmiotowego zarz^dzenia, argumentuj^c
koniecznosc zabezpieczenia przeciwpozarowego i zdrowia mieszkancow Gminy.
Materia b^d^ przedmiotem niniejszego zarz^dzenia nie jest uregulowana przepisami prawa

powszechnie obowi^zuj^cego, co jednoczesnie przes^dza o dopuszczalnosci wydania niniejszego
zarz^dzenia.

Zatem podj^cie niniejszego zarzgdzenia jest w pelni uzasadnione.
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