
UCHWAŁA NR XXX/232/2012
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. 
U. z 2005 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 
r. 

§ 2. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1, odbiera się z nieruchomości następujące rodzaje 
odpadów komunalnych: 

1) odpady komunalne zmieszane zebrane w pojemnikach określonych regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Żarów; 

2) odpady komunalne zebrane selektywnie, jak odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny. 

§ 3. Odpady komunalne zbierane selektywnie w pojemnikach dostarczonych przez podmiot uprawniony to: 
tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, papier, makulatura i tektura. 

§ 4. 1) Odpady komunalne zbierane selektywnie jak chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 0,5 m3, 
odpady wielkogabarytowe, można przekazywać do punktu selektywnego zbieranie odpadów prowadzonego na 
zlecenie Gminy Żarów przez podmiot uprawniony. 

2) Odpady komunalne zbierane selektywnie, jak zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, zużyte opony, będą zbierane nie rzadziej niż raz w roku z nieruchomości. 

§ 5. Przeterminowane leki zbierane będą w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez 
gminę aptekach. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 01 lipca 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie 

Tadeusz Pudlik
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Uzasadnienie

W 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), gminy zostały zobligowane do określenia w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczonych usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi częstotliwość i ilość odbieranych odpadów komunalnych i sposób 
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Sporządził: 

Tomasz Kuska 

Inspektor ds. gospodarki komunalnej 
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