
UCHWAŁA NR XLV/365/2014
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 13 marca 2014 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr XXXIII/268/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 maja 2013r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późniejszymi zmianami) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późniejszymi 
zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, Rada Miejska 
w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIII/268/2013 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 9 maja 2013 roku w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żarów (Dziennik Urzędowy Województwa 
Dolnośląskiego z 2013 r. poz. 3754), wprowadza się następujące zmiany: 

1. zmienia się § 18 ust. 1 uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych nie rzadziej niż 
1 raz na 7 dni.”.

2. w § 18 uchwały dodaje się ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„3. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych nie rzadziej 
niż 1 raz na 14 dni.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie
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Id: 7135D033-B8F9-4658-B289-92281891089C. Podpisany Strona 1



Uzasadnienie

Zgodnie z art. 4 ust. 1, 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, rada
gminy uchwala regulamin czystości i porządku na terenie gminy, jako akt prawa miejscowego, w którym określona
zostaje min. częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

W związku z tym, że częstotliwość opróżniania pojemników na odpady komunalne 1 raz na 7 dni podnosi
standard sanitarno – jakościowy świadczonej usługi, zmniejsza ryzyko przepełnień pojemników szczególnie w dni
świąteczne, ogranicza ilość pojemników na odpady komunalne niezbędnych do ustawienia w boksach na odpady,
podjecie przez Radę Miejską w Żarowie stosownej uchwały w przedmiotowej sprawie uznaje się za zasadne.

Sporządził:

Tomasz Kuska

Inspektor ds. gospodarki komunalnej.
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