
UCHWAŁA NR XV/95/2019
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE

z dnia 5 września 2019 r.

w sprawie: zmiany Uchwały nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019 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 właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na podstawie art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, art. 5 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 1454 z późniejszymi zmianami) oraz 
art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., 
poz. 506 z późniejszymi zmianami), Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr IX/58/2019 Rady Miejskiej w Żarowie z dnia 25 kwietnia 2019 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 właścicieli nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego  z dnia 30 kwietnia 
2019 r. poz. 2980) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2.pkt.4. otrzymuje następujące brzmienie:

„Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, 
zużyte opony, w tym odpady niebezpieczne, będą zbierane raz w miesiącu z nieruchomości zamieszkałych.”.

2. § 3.pkt.1. otrzymuje następujące brzmienie:

„Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać bezpłatnie odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny, w tym:  przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory,  
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, metale, 
tworzywa sztuczne, szkło opakowaniowe, papier i tektura, odpady ulegające biodegradacji.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Żarowie

Roman Konieczny
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Uzasadnienie

Zmiana uchwały ma związek z naruszeniem kompetencji, które w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach zostały udzielone Radzie Miejskiej w zakresie gospodarowania zużytymi oponami.

Sporządził:

Tomasz Kuska

Inspektor ds. gospodarki komunalnej.
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