
UCHWAŁA NR XLV/335/2018
RADY MIEJSKIEJ W OŻAROWIE

z dnia 15 maja 2018 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U z 2017 r., poz 1289), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Ożarowie uchwala, co następuje:

§ 1. 

Gmina Ożarów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewnia odbiór 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych powstających na terenie nieruchomości, oraz przyjęcie 
i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
(PSZOK).

§ 2. 

1. Gmina Ożarów w ramach usług i odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
zapewnia:

a) odbiór zebranych odpadów komunalnych z podziałem na frakcje zmieszaną oraz na frakcję surowcową, 
w skład w której wchodzą: makulatura, metal i tworzywa sztuczne, szkło

b) przyjecie pozostałych odpadów komunalnych w szczególności: zużytych baterii i akumulatorów, zużytego 
sprzętu elektrycznego i elektronicznego mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, przeterminowanych 
leków i chemikaliów, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, odpadów 
ulegających  biodegradacji - zielonych, popiołu oraz frakcji surowcowej odpadów dostarczonych przez 
właścicieli nieruchomości od Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

c) zużyte opony przyjmowane będą w ilości nie większej niż 4 sztuki rocznie z gospodarstw domowych.

2. W ramach usługi od właściciela nieruchomości co najmniej jeden raz w miesiącu, będą odebrane 
zmieszane odpady komunalne zgromadzone w odpowiednich pojemnikach o pojemności 120 l w zależności od 
wielkości gospodarstwa domowego oraz frakcja sucha odpadów zgromadzona w odpowiednio oznakowanych 
workach przeznaczonych od gromadzenia tej frakcji tj. makulatura, meta i tworzywa sztuczne, szkło - każde 
w odrębnym worku.

3. Szczegółowe zasady funkcjonowania PSZOK będą określone w regulaminie PSZOK

4. Do PSZOK przyjmowane będą wyłącznie odpady wskazane w ust. 1 pkt b) dostarczone w sposób 
umożliwiający ich selektywne odebranie zgodne z podziałem na frakcje. Odpady niespełniające wskazanego 
wymogu nie będą przyjmowane.

§ 3. 

Tworzy się ruchomy punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w formie „ wystawki”

1. Z  każdej nieruchomości zlokalizowanej na terenie Gminy Ożarów:

a) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych (m.in. szafy, regały, stoły, krzesła, komody, dywany, 
materace, meble ogrodowe) - nie rzadziej niż raz do roku,

b) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (m. in. sprzęt RTV, sprzęt komputerowy, urządzenia AGD, 
kontakty, włączniki, przewody elektryczne, żarówki, świetlówki) - nie rzadziej niż jeden raz w roku

c) przeterminowanych chemikaliów obejmujących m.in. przepracowane oleje, farby, lakiery - nie rzadziej niż 
jeden raz do roku,
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d) odpady wymienione w pkt a) - c) odbierane są w ramach ruchomego punktu selektywnej zbiórki odpadów 
w terminie zgodnie  z podanym harmonogramem.

2. Odpady wymienione w ust. 1 odbierane będą co najmniej jeden raz w roku, zgodnie z harmonogramem 
opracowanym przez Wykonawcę, a zatwierdzonym przez Zamawiającego

3. PSZOK przyjmie bezpłatnie odpady tylko od mieszkańców gminy Ożarów, powstałe wyłącznie na 
terenie nieruchomości zamieszkałych, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość.

4. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych może odmówić przyjęcia odpadów jeśli ich skład 
wskazuje na to, że nie należą do grupy odpadów komunalnych, podanej w regulaminie funkcjonowania PSZOK 
- u który stanowi Załącznik nr 1 do uchwały.

5. Uwagi i wnioski dotyczące niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych można składać ustnie bądź pisemnie, osobiście w Urzędzie Miejskim w Ożarowie w godzinach 
7.00 - 15.00, telefonicznie pod numerem 15 86-10-700, bądź za pomocą poczty elektronicznej 
urzad@ozarow.pl   

§ 4. 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Ożarowa.

§ 5. 

Traci moc Uchwała nr XXIII/162/2016 Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 2 września 2016 roku w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości o zagospodarowanie tych odpadów.

§ 6. 

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

 

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej

Krystyna Wieczorek
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV.335/2018 
 Rady Miejskiej w Ożarowie  

z dnia 15 maja 2018 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o.  
w Ożarowie, zwanego dalszej części regulaminu PSZOK. 
 

2. PSZOK dla gminy Ożarów zlokalizowany jest przy ul. Partyzantów 13 w Ożarowie. 
 

3. PSZOK czynny jest przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 600 do 1800 oraz w sobotę od 600 do 1400 

 
4. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne 

pochodzące z terenu Gminy Ożarów z nieruchomości zamieszkałych, w ramach 
pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu 
dokumentu tożsamości oraz podpisaniu stosownego oświadczenia - załącznik nr 1 do 
Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

 
5. Selektywnie zebrane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych oraz 

działalności gospodarczej i rolniczej pochodzące z terenu Gminy Ożarów będą 
przyjmowane odpłatnie po podpisaniu stosownego oświadczenia – załącznik nr 2 do 
Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(dotyczy to w szczególności opon, odpadów wielkogabarytowych, niektórych tworzyw 
sztucznych, olejów).  

 
6. PSZOK przyjmuje następujące frakcje odpadów komunalnych: 

 
 papier i tektura  
 tworzywa sztuczne 
 drobne metale i opakowania metalowe  
 szkło i szkło opakowaniowe 
 opakowania wielomateriałowe 
 zużyte baterie i akumulatory 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -kompletny bez wymontowanych silników, 

zasilaczy, sprężarek itp. (sprzęt niekompletny może wymagać dopłaty) 
 meble i inne odpady wielkogabarytowe 
 zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj.  

z samochodów osobowych, rowerów, motocykli itp.  
 zużyte pojemniki po tuszach i tonerach 
 odpady ulegające biodegradacji 
 odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie przez właścicieli 

gospodarstw domowych, które powstały w wyniku drobnych robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót, w ilości 50kg /osobę/ rok  
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 popioły z palenisk domowych 
 przeterminowane leki i chemikalia (m. in. farby, lakiery, oleje ) 

 
7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

 
- odpady zawierające azbest 
- zmieszane odpady komunalne 
- materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa 
- części samochodowe 
- zmieszane odpady budowlane 
 

8. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem. 
 

9. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych, niecieknących 
pojemnikach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą 
identyfikację odpadów w chwili ich przekazania. 

 
10. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu 

zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich 
czystości, składu, zabezpieczenia, itp. 

 
11. W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej pracownik PSZOK jest 

zobowiązany odmówić ich przyjęcia. 
 

12. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu w przypadku nie podania 
danych do oświadczenia lub jeżeli stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z działalności 
gospodarczej lub jej likwidacji oraz jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub 
mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

 
13. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów pracownik PSZOK sporządza stosowną 

notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną. 
 

14. Pracownik PSZOK nie rozładowuje i nie umieszcza w pojemnikach przywiezionych 
odpadów, wskazuje jedynie miejsce, pojemnik lub kosz gdzie dostarczający powinien 
umieścić odpad. 

 
15. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym 

wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

16. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do: 
a) przestrzegania zaleceń pracowników PSZOK, w szczególności dotyczących miejsc 
gromadzenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK. 
b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł 
otwartego ognia. 

 
17. Regulamin dostępny jest na terenie PSZOK w Ożarowie oraz stanowi załącznik nr 1 do 

uchwały Nr Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 maja 2018. 
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 Załącznik nr 1 do Regulaminu  
korzystania z Punktu Selektywnego  

Zbierania Odpadów Komunalnych 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany....................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

oświadczam, że dostarczone przeze mnie w dniu dzisiejszym do PSZOK w Ożarowie 

selektywnie zebrane odpady:  

…...................................................................................................................................................

.........…..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(podać rodzaj odpadu) 

 

w ilości …..................................................................................................................................... 
(przybliżona ilość odpadu) 

 

Stanowią odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez 

mieszkańców, objętej systemem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Ożarów,  

położonej w miejscowości ........................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 
(adres posesji) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie oraz Gminę Ożarów, na potrzeby weryfikacji 

uprawnień do korzystania z PSZOKU oraz sprawozdawczości, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2135 ze 

zm.).  

 

….......................................................................... 

(data i podpis dostarczającego odpady)  

Pouczenie 

Odmowa podpisania niniejszego oświadczenia skutkuje odmową bezpłatnego przyjęcia 

dostarczonych odpadów przez zarządzającego PSZOK, lub przyjęciem tych odpadów na 

zasadach odpłatności wg obowiązujących w PSZOK stawek. 
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                                                                                                                                                   Załącznik nr 2 do Regulaminu  
korzystania z Punktu Selektywnego  

Zbierania Odpadów Komunalnych 
 
   

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany....................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

oświadczam, że dostarczone przeze mnie w dniu dzisiejszym do PSZOK w Ożarowie 

selektywnie zebrane odpady:  

…...................................................................................................................................................

.........…..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(podać rodzaj odpadu) 

 

w ilości …..................................................................................................................................... 
(przybliżona ilość odpadu) 

 

Stanowią odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości niezamieszkałej przez 

mieszkańców, objętej systemem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Ożarów, 

położonej w miejscowości ............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………... 
(adres posesji) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie oraz Gminę Ożarów, na potrzeby weryfikacji 

uprawnień do korzystania z PSZOKU oraz sprawozdawczości, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2135 ze 

zm.).  

 

….......................................................................... 

(data i podpis dostarczającego odpady)  

Pouczenie 

Odmowa podpisania niniejszego oświadczenia skutkuje odmową bezpłatnego przyjęcia 

dostarczonych odpadów przez zarządzającego PSZOK, lub przyjęciem tych odpadów na 

zasadach odpłatności wg obowiązujących w PSZOK stawek. 
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Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XLV.335/2018 
 Rady Miejskiej w Ożarowie  

z dnia 15 maja 2018 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

 

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych prowadzonego przez Miejskie Przedsiębiorstwo Komunalne sp. z o. o.  
w Ożarowie, zwanego dalszej części regulaminu PSZOK. 
 

2. PSZOK dla gminy Ożarów zlokalizowany jest przy ul. Partyzantów 13 w Ożarowie. 
 

3. PSZOK czynny jest przez cały rok w dni robocze od poniedziałku do piątku  
w godzinach od 600 do 1800 oraz w sobotę od 600 do 1400 

 
4. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie selektywnie zebrane odpady komunalne 

pochodzące z terenu Gminy Ożarów z nieruchomości zamieszkałych, w ramach 
pobieranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, po okazaniu 
dokumentu tożsamości oraz podpisaniu stosownego oświadczenia - załącznik nr 1 do 
Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych.  

 
5. Selektywnie zebrane odpady pochodzące z nieruchomości niezamieszkałych oraz 

działalności gospodarczej i rolniczej pochodzące z terenu Gminy Ożarów będą 
przyjmowane odpłatnie po podpisaniu stosownego oświadczenia – załącznik nr 2 do 
Regulaminu korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
(dotyczy to w szczególności opon, odpadów wielkogabarytowych, niektórych tworzyw 
sztucznych, olejów).  

 
6. PSZOK przyjmuje następujące frakcje odpadów komunalnych: 

 
 papier i tektura  
 tworzywa sztuczne 
 drobne metale i opakowania metalowe  
 szkło i szkło opakowaniowe 
 opakowania wielomateriałowe 
 zużyte baterie i akumulatory 
 zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny -kompletny bez wymontowanych silników, 

zasilaczy, sprężarek itp. (sprzęt niekompletny może wymagać dopłaty) 
 meble i inne odpady wielkogabarytowe 
 zużyte opony – pochodzące z pojazdów użytkowanych w gospodarstwie domowym tj.  

z samochodów osobowych, rowerów, motocykli itp.  
 zużyte pojemniki po tuszach i tonerach 
 odpady ulegające biodegradacji 
 odpady budowlane i rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie przez właścicieli 

gospodarstw domowych, które powstały w wyniku drobnych robót nie wymagających 
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia robót, w ilości 50kg /osobę/ rok  
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 popioły z palenisk domowych 
 przeterminowane leki i chemikalia (m. in. farby, lakiery, oleje ) 

 
7. Do PSZOK nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

 
- odpady zawierające azbest 
- zmieszane odpady komunalne 
- materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa 
- części samochodowe 
- zmieszane odpady budowlane 
 

8. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem. 
 

9. Odpady wymagające opakowania powinny znajdować się w szczelnych, niecieknących 
pojemnikach oraz posiadać oryginalną informację (etykietę) umożliwiającą 
identyfikację odpadów w chwili ich przekazania. 

 
10. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK po sprawdzeniu 

zgodności dostarczonych odpadów z wykazem aktualnie przyjmowanych odpadów, ich 
czystości, składu, zabezpieczenia, itp. 

 
11. W przypadku dostarczenia odpadów w formie zmieszanej pracownik PSZOK jest 

zobowiązany odmówić ich przyjęcia. 
 

12. Pracownik PSZOK ma prawo odmówić przyjęcia odpadu w przypadku nie podania 
danych do oświadczenia lub jeżeli stwierdzi, że odpady mogą pochodzić z działalności 
gospodarczej lub jej likwidacji oraz jeśli byłoby to sprzeczne z przepisami prawa lub 
mogłoby zagrażać zdrowiu lub życiu ludzi. 

 
13. W przypadku odmowy przyjęcia odpadów pracownik PSZOK sporządza stosowną 

notatkę wraz z uzasadnieniem i dokumentacją fotograficzną. 
 

14. Pracownik PSZOK nie rozładowuje i nie umieszcza w pojemnikach przywiezionych 
odpadów, wskazuje jedynie miejsce, pojemnik lub kosz gdzie dostarczający powinien 
umieścić odpad. 

 
15. Zebrane odpady będą przekazywane do zagospodarowania podmiotom posiadającym 

wymagane prawem zezwolenia, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 

16. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do: 
a) przestrzegania zaleceń pracowników PSZOK, w szczególności dotyczących miejsc 
gromadzenia odpadów oraz sposobu poruszania się po terenie PSZOK. 
b) zachowania wymogów bezpieczeństwa, w szczególności nieużywania źródeł 
otwartego ognia. 

 
17. Regulamin dostępny jest na terenie PSZOK w Ożarowie oraz stanowi załącznik nr 1 do 

uchwały Nr Rady Miejskiej w Ożarowie z dnia 16 maja 2018. 
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 Załącznik nr 1 do Regulaminu  
korzystania z Punktu Selektywnego  

Zbierania Odpadów Komunalnych 

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany....................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

oświadczam, że dostarczone przeze mnie w dniu dzisiejszym do PSZOK w Ożarowie 

selektywnie zebrane odpady:  

…...................................................................................................................................................

.........…..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(podać rodzaj odpadu) 

 

w ilości …..................................................................................................................................... 
(przybliżona ilość odpadu) 

 

Stanowią odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości zamieszkałej przez 

mieszkańców, objętej systemem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Ożarów,  

położonej w miejscowości ........................................................................................................... 

…………………………………………………………………………………………………... 
(adres posesji) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie oraz Gminę Ożarów, na potrzeby weryfikacji 

uprawnień do korzystania z PSZOKU oraz sprawozdawczości, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2135 ze 

zm.).  

 

….......................................................................... 

(data i podpis dostarczającego odpady)  

Pouczenie 

Odmowa podpisania niniejszego oświadczenia skutkuje odmową bezpłatnego przyjęcia 

dostarczonych odpadów przez zarządzającego PSZOK, lub przyjęciem tych odpadów na 

zasadach odpłatności wg obowiązujących w PSZOK stawek. 
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                                                                                                                                                   Załącznik nr 2 do Regulaminu  
korzystania z Punktu Selektywnego  

Zbierania Odpadów Komunalnych 
 
   

OŚWIADCZENIE 

 

Ja, niżej podpisany....................................................................................................................... 

(imię i nazwisko) 

oświadczam, że dostarczone przeze mnie w dniu dzisiejszym do PSZOK w Ożarowie 

selektywnie zebrane odpady:  

…...................................................................................................................................................

.........…..........................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

(podać rodzaj odpadu) 

 

w ilości …..................................................................................................................................... 
(przybliżona ilość odpadu) 

 

Stanowią odpady komunalne wytworzone na terenie nieruchomości niezamieszkałej przez 

mieszkańców, objętej systemem odbioru odpadów komunalnych w Gminie Ożarów, 

położonej w miejscowości ............................................................................................................. 

…………………………………………………………………………………………………... 
(adres posesji) 

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejskie Przedsiębiorstwo 

Komunalne sp. z o.o. z siedzibą w Ożarowie oraz Gminę Ożarów, na potrzeby weryfikacji 

uprawnień do korzystania z PSZOKU oraz sprawozdawczości, zgodnie z ustawą z dnia 29 

sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2015r., poz. 2135 ze 

zm.).  

 

….......................................................................... 

(data i podpis dostarczającego odpady)  

Pouczenie 

Odmowa podpisania niniejszego oświadczenia skutkuje odmową bezpłatnego przyjęcia 

dostarczonych odpadów przez zarządzającego PSZOK, lub przyjęciem tych odpadów na 

zasadach odpłatności wg obowiązujących w PSZOK stawek. 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach organ stanowiący
jednostki samorządu terytorialnego ustala szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
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