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UCHWAŁA NR LXVIII/105/2014
RADY MIASTA ŻAGAŃ
z dnia 30 października 2014 r.
zmieniająca uchwałę Nr XXXII/101/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim oraz
zmieniająca uchwałę Nr XXXVII/26/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca
2013 roku
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, w związku z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz.1399 z późn. zm.), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miasta Żagań uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr XXXII/101/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim wprowadza się
następujące zmiany:
1) w rozdziale 3 w §10 ust.13 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Operator ma obowiązek w ramach
zryczałtowanej opłaty odebrać odpady budowlane i remontowe na indywidualne zgłoszenie właściciela
nieruchomości zamieszkałej w ilości 1 m3/rok od każdego lokalu mieszkalnego lub domu mieszkalnego
jednorodzinnego. Odpady budowlane i remontowe w ilości przekraczającej 1m3/rok będą odbierane na
dodatkowe zlecenie za dodatkową opłatą ustaloną odrębną uchwałą".
2) w rozdziale 4 w §13 ust.2 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Właściciele nieruchomości
zamieszkałych, pozbywają się odpadów komunalnych zmieszanych i odpadów pozostałych po segregacji
selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, przekazując je operatorowi z częstotliwością:
- jeden raz w tygodniu z terenu nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej,
- co najmniej jeden raz w tygodniu z terenu pozostałych nieruchomości zamieszkałych."
3) w rozdziale 4 w §13 ust.3 otrzymuje nowe następujące brzmienie: "Właściciele nieruchomości
zamieszkałych, którzy zbierają odpady w sposób selektywny, przekazują operatorowi z częstotliwością:
- dwa razy w miesiącu z terenu nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej
- odpady takie jak: szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe,
puszki,
- jeden raz w tygodniu z terenu nieruchomości zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej
- odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,
- jeden raz w tygodniu z terenu pozostałych nieruchomości zamieszkałych - odpady takie jak: szkło,
papier i tektura, tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, puszki, odpady komunalne
ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone."
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§ 2. W uchwale Nr XXXVII/26/2013 Pełniącej Funkcję Rady Miasta Żagań z dnia 29 marca 2013 roku
zmieniającej uchwałę Nr XXXII/101/2012 Rady Miasta Żagań z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim w §1 w pkt 2) skreśla
się ppkt b).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2015 roku.

Przewodniczący Rady Miasta
Żagań
Tomasz Kwarciński

