
UCHWAŁA NR XXXIII/269/2013
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 9 maja 2013 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 2012 r., poz. 391) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. samorządzie gminnym (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 zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od dnia 1 lipca 2013 roku. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w §1, odbiera się z nieruchomości zamieszkałych odpady 
komunalne zmieszane. 

2. Selektywna zbiórka odpadów o nastepujących frakcjach: tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, 
papier, makulatura i tektura, prowadzona będzię za pomocą rozstawionych na terenie gminy kontenerów 
tworzących gniazda.

§ 3. Ustala się średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez 1 mieszkańca na 20 l tygodniowo 
w przypadku zbierania odpadów w sposób selektywny oraz 25 l tygodniowo w przypadku odpadów nie zbieranych 
w sposób selektywny. 

§ 4. Gmina, w zamian na uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przejmie obowiązek 
właścicieli nieruchomości w zakresie wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 
komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym. 

§ 5. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości odpady będą odbierane z częstotliwością 
nie rzadziej niż: 

1) jeden raz na dwa tygodnie- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) jeden raz w miesiącu w okresie październik-marzec i dwa razy w miesiącu w okresie kwiecień-wrzesień- 
odpady zbierane w sposób selektywny tj. tworzywa sztuczne, szkło bezbarwne i kolorowe, papier, makulatura 
i tektura,

§ 6. 1. Ustala się, że do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów właściciele nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą 
nieodpłatnie dostarczać selektywne zebrane: 

1) szkło bezbarwne i kolorowe, 

2) papier, makulaturę i tekturę, 

3) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5) chemikalia i przeterminowane leki 

6) zużyte baterie i akumulatory, 

7) zużyte opony, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 0,5 m3

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów przyjmuje wyłącznie odpady opisane w ust. 1, dostarczone przez 
ich wytwórców mieszkających na terenie Gminy Żarów. 
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3. Szczegółowy sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów określa Regulamin 
stanowiący Załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

4. Przeterminowane leki można także przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek 
i placówek służby zdrowia.

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zamieszkałych deklarujący zbiórkę odpadów komunalnych w sposób 
selektywny zobowiązani są do nieumieszczania w pojemnikach na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 
frakcji wymienionych w §2 ust. 2 i §6 ust. 1. 

2. Dwa, następujące po sobie w kolejnych terminach odbioru odpadów, określonych w §5 lub trzy w ciągu roku 
kalendarzowego powiadomienia gminy, przez podmiot odbierający odpady o umieszczeniu niewłaściwych frakcji 
odpadów w pojemnikach wymienionych w ust. 1, będą skutkowały naliczeniem opłat jak za odpady nie zbierane 
w sposób selektywny.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 9. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Żarowie nr XXX/232/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku 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. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Tadeusz Pudlik
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/269/2013 

Rady Miejskiej w Żarowie 

z dnia 9 maja 2013 r. 

Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów w Gminie Żarów 

1. Regulamin określa szczegółowy sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów. 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów czynny jest w wyznaczonych dniach i godzinach podanych na 
stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żarowie. 

3. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów przyjmowane są następujące frakcje odpadów: 

1) szkło bezbarwne i kolorowe, 

2) papier, makulaturę i tekturę, 

3) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

5) chemikalia i przeterminowane leki 

6) zużyte baterie i akumulatory, 

7) zużyte opony, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości nie większej niż 0,5 m3.

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów odbiera tylko odpady przewidziane w niniejszym Regulaminie. 

5. Właściciel nieruchomości dostarczający odpady do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów zobowiązany 
jest je właściwie posegregować i zabezpieczyć. 

6. Odpady dostarczane przez właścicieli nieruchomości przyjmowane są po okazaniu dokumentu 
potwierdzającego miejsce zamieszkania na terenie Gminy Żarów. 

7. Pracownik Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów jest upoważniony do żądania potwierdzenia uiszczenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

8. Na terenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów odpady są gromadzone w przystosowanych do danego 
rodzaju odpadów pojemnikach i przechowywane w sposób bezpieczny dla środowiska oraz zdrowia i życia ludzi. 

9. Zebrane odpady są odbierane przez firmę wyłonioną w drodze przetargu. 

10. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów jest prowadzony zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia o odpadach 
(Dz. U. z 2013 r., poz. 21 z późn. zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku 
w sprawie katalogów odpadów (Dz. U. z 2001 r., Nr 112, poz. 1206).
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r. ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2005 r., Nr 142, poz. 1591 z późn zm.) Rada gminy zobowiązana jest do określenia w formie uchwały 
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. 

Ponadto, zgodnie z ustawą z dnia 25 stycznia 2013 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 228) gmina ma możliwość przejęcia od właścicieli nieruchomości obowiązku 
wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych w zamian za uiszczoną ww. 
opłatą. 

W związku z powyższym traci moc uchwała Rady Miejskiej w Żarowie nr XXX/232/2012 z dnia 28 grudnia 
2012 roku 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. 

Wobec powyższego uchwalenie niniejszej uchwały jest zasadne. 

Sporządził: 

Krystian Chęciek 

Referent ds. gospodarki komunalnej
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