
UCHWAŁA NR XXIV/179/2020 
RADY MIEJSKIEJ W ŻAROWIE 

z dnia 19 listopada 2020 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 2020 r., poz. 1439) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r., poz. 713), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy,  Rada Miejska w Żarowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.   Określa się szczegółowy sposób i zakres 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. 

2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę będą odbierane z nieruchomości 
zamieszkałych odpady komunalne zmieszane. 

3. Postanawia się o przejęciu od właścicieli nieruchomości zamieszkałych obowiązku wyposażenia 
nieruchomości w pojemniki i kontenery służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

4. Selektywna zbiórka odpadów o następujących frakcjach: tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, metal szkło bezbarwne i kolorowe, papier, makulatura i tektura, prowadzona będzie za pomocą 
rozstawionych na terenie gminy kontenerów tworzących tzw. gniazda. 

5. Selektywna zbiórka odpadów BIO prowadzona będzie za pomocą rozstawionych na terenie gminy 
kontenerów tworzących tzw. gniazda lub worków. 

6. Ustala się, że przeterminowane leki zbierane będą w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych 
przez gminę aptekach. 

§ 2. Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
zgodnie z harmonogramem lecz nie rzadziej niż: 

1) Odpady komunalne zmieszane - jeden raz na tydzień. 

2) Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj. tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, metal, szkło bezbarwne i kolorowe, papier, makulatura i tektura − dwa razy w miesiącu. 

3) Odpady Bio - nie rzadziej niż jeden raz na tydzień. 

4) Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte 
opony, w tym odpady niebezpieczne, będą zbierane dwa razy w miesiącu z nieruchomości zamieszkałych. 

§ 3. Ustala się, następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów  
Komunalnych (PSZOK): 

1) Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać bezpłatnie odpady komunalne 
zebrane w sposób selektywny, w tym:  - tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe 
i metal, szkło bezbarwne i kolorowe, papier, makulatura i tektura, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte 
baterie i akumulatory, bioodpady, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte igły i strzykawki oraz paski po monitoringu substancji we krwi, odpady tekstyliów 
i odzieży. . 

2) Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można przekazać bezpłatnie odpady budowlane 
i rozbiórkowe miesięcznie w ilości nie większej niż 0,5 m3. 

3) Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych będzie świadczył usługi w każdy: poniedziałek od godz. 
1600 do godz 1800, środę od godz. 1400 do godz 1800 oraz sobotę od godz. 1000 do godz 1200 poza dniami 
ustawowo wolnymi od pracy.  
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4) Oddając odpady komunalne o których mowa w pkt. 1 i pkt. 2 do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych należy okazać się dokumentem potwierdzającym zamieszkanie na terenie Gminy Żarów. 

§ 4. Określa się następujący tryb zgłaszania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne: 

1) Właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie po 
stwierdzeniu tego faktu, nie później  niż w terminie do 3 dni roboczych od dnia, w którym usługa została 
niewłaściwie wykonana. 

2) Zgłoszenie powinno nastąpić osobiście w Urzędzie Miejskim w Żarowie, telefonicznie, pisemnie lub pocztą 
elektroniczną na adres e-mail sekretariat@um.zarow.pl. 

3) Zgłoszenie, o którym mowa w pkt. 2 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, 
w szczególności: imię i nazwisko zgłaszającego, adres nieruchomości, opis zdarzenia będącego przyczyną 
reklamacji. 

§ 5. Traci moc Uchwała 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 właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi z późniejszymi zmianami.  

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żarów. 

§ 7. Uchwała wchodzi z życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

  
 

Wiceprzewodnicząca Rady 
Miejskiej w Żarowie 

 
 

Iwona Nieradka 
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Uzasadnienie

Podjęcie zmiany uchwały ma związek z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach. Zgodnie z uregulowaniami ww. ustawy wprowadziła ona wymóg dostosowania uchwały
w sprawie zapisów ustawowych.

Niezbędnym jest zatem podjęcie przez Radę Miejską w Żarowie nowej uchwały.

Sporządził:

Tomasz Kuska

Inspektor ds. gospodarki komunalnej.

Id: 860BEDF3-658F-4C7C-BC0E-A4A62CA9C4E2. Podpisany Strona 1




