UCHWAŁA NR XXIII/194/2017
RADY MIEJSKIEJ ZAGÓROWA
z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie ustalenia 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, w szczególności częstotliwości
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6 r ust. 3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 ze zm.) Rada Miejska Zagórowa
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) sposób zagospodarowania odpadów komunalnych;
5) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właściciela nieruchomości według podziału na następujące
frakcje:
a) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
b) papier i tektura;
c) szkło i odpady opakowaniowe ze szkła;
d) tworzywa sztuczne i metale;
e) popiół i żużel z palenisk domowych;
f) zużyte baterie i akumulatory;
g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
h) odpady niebezpieczne;
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
j) przeterminowane leki i chemikalia;
k) zużyte opony;
l) odpady budowlane, remontowe i rozbiórkowe;
2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości będzie odbierana każda zebrana ilość odpadów komunalnych,
bezpośrednio z ustalonego miejsca przy granicy nieruchomości dostawcy odpadów.
§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Zagórów:
a) zmieszane (niesegregowane i zmieszane odpady pozostałe z segregacji odpadów):
- z zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października oraz jeden raz
w miesiącu od 1 listopada do 31 marca;
- z budynków wielkolokalowych (bloki ul. Lidmanowskiego i ul. Leśnej) – raz na tydzień w okresie od
1 kwietnia do 31 października, a w pozostałych miesiącach dwa razy w miesiącu.
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b) selektywnie zebrane odpady komunalne:
- odbiór raz w miesiącu.
c) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone:
- z zabudowy jednorodzinnej miasta Zagórów – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 kwietnia do
31 października oraz jeden raz w miesiącu od 1 listopada do 31 marca;
- z części wiejskiej gminy Zagórów – raz w miesiącu;
- z budynków wielkolokalowych (bloki ul. Lidmanowskiego i ul. Leśnej) – raz na tydzień w okresie od
1 kwietnia do 31 października a w pozostałych miesiącach dwa razy w miesiącu.
d) popiół i żużel z palenisk domowych:
- raz w miesiącu w okresie od 1 września do 31 maja.
e) odbiór odpadów wielkogabarytowych odbywał się będzie 2 razy w roku tj. w miesiącu kwietniu i październiku
w wyznaczonych punktach zbiorczych na terenie miasta i każdego sołectwa (tj. 30 punktów).
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych
odpadów komunalnych, takich jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, co najmniej 2 razy w roku w terminie wyznaczonym w harmonogramie, bądź na bieżąco
dostarczać do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów niebezpiecznych w cyklu
miesięcznym bądź na bieżąco w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
4. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je na bieżąco do
specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Zagórów.
5. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub
działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych
odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 co najmniej 2 razy w miesiącu.
6. Burmistrz Gminy Zagórów podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie
internetowej gminy terminy odbioru poszczególnych frakcji odpadów komunalnych.
§ 4. 1. Na terenie gminy Zagórów punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajduje się
przy ul. Przemysłowej 5 w Zagórowie. Prowadzenie punktu selektywnego zbierania odpadów należeć będzie do
Zakładu Gospodarki Komunalnej i Usług Wodnych w Zagórowie.
2. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów, zostaną ustawione oznakowane pojemniki na poszczególne frakcje
odpadów komunalnych.
3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnej zbiórki odpadów odpady
komunalne zebrane w sposób selektywny: zużyte baterie i akumulatory; zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
odpady niebezpieczne; meble i inne odpady wielkogabarytowe; chemikalia; zużyte opony; odpady budowlane,
remontowe i rozbiórkowe; oraz pozostałe wymienione w §2 ust. 1, jeśli nie było możliwe przekazanie ich zgodnie
z wyznaczonym terminem.
§ 5. Zebrane odpady komunalne poddawane będą procesom odzysku i unieszkodliwiania zgodnie z ustawą
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987 ze zm.).
§ 6. Określa się sposób świadczenia usług przez (PSZOK):
1) PSZOK czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 7 00 – 15 00 oraz w każdą pierwszą sobotę miesiąca
w godz. 7 00 – 13 00.
2) W PSZOK-u przyjmowane będą posegregowane odpady komunalne wyłącznie z gospodarstw domowych
mieszkańców gminy Zagórów.
3) Ilość dostarczanych odpadów musi wskazywać na ich pochodzenie z indywidualnych gospodarstw domowych.
4) Dostarczane odpady muszą być posegregowane według rodzajów.
5) Odpady umieszczane są w przygotowanych kontenerach i pojemnikach odpowiednio oznakowanych
i zabezpieczonych.
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6) Dostarczenie odpadów należy zgłosić do pracownika, który je sprawdzi oraz wskaże miejsce składowania.
§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zgłasza przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego (PSZOK):
1) ustnie w Referacie Inwestycyjno-Komunalnym, Urzędu Miejskiego w Zagórowie,
4, pok. nr 9;

ul. Kościelna

2) telefonicznie pod numerem telefonu (63) 2748808;
3) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Zagórowie, ul. Kościelna 4, 62-410 Zagórów;
4) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: e.nowaczyk@zagorow.pl lub umg@zagorow.pl .
2. W sytuacji, o której mowa w ust.1 pkt. 1 sporządza się notatkę służbową oraz zapewnia usunięcie
nieprawidłowości.
§ 8. Traci moc uchwała nr VII/61/2015 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 października 2015 r. w sprawie
ustalenia 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.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Zagórów.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Marian Parus
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Uzasadnienie
do Uchwały nr XXIII/194/2017
Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 września 2017 r.
w sprawie ustalenia 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, w szczególności częstotliwości
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Na podstawie art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.) Rada Gminy jest zobowiązana do podjęcia uchwały 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, w szczególności częstotliwości odbierania
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
Zmiany zapisów uchwały nr VII/61/2015 Rady Miejskiej Zagórowa z dnia 29 października 2015 r.
spowodowane są ogłoszeniem rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r. poz. 19).
Niniejsza uchwała uwzględnia również zmiany wynikające z aktualizowanego regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Zagórów:
1.zmiana częstotliwości odbioru odpadów komunalnych
2.wyposażenia nieruchomości w pojemniki/worki do selektywnej zbiórki odpadów w kolorach i z opisami
zgodnymi z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r.
3.wprowadzono dodatkowy zapis zbierania popiołów i żużli z gospodarstw domowych jako odpady
gromadzonego w sposób selektywny na terenie Gminy Zagórów
Uchwała podlega zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Biorąc powyższe pod uwagę, uchwalenie niniejszej uchwały jest uzasadnione.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Marian Parus
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