
Id: HXHAX-VQPTB-GPPUY-QYXQA-WKNYC. Podpisany Strona 1

UCHWAŁA NR  XLIII/286/13
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 14 maja 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/228/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 w sprawie 
rodzajów dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów oraz wysokości cen za te 
usługi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity. Dz. U. 
z 2001 r. Nr 142, póz. 1591 z późn. zm.), art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), uchwala się co następuje: 

§ 1. § 1 po zmianie otrzymuje brzmienie: 

„§ 1 Za wyposażenie nieruchomości właściciela w pojemnik lub worek na zmieszane odpady komunalne ustala 
następujące ceny: 

a) pojemniki o pojemności 0,06 m3, 0,11 m3, 0,12 m3 0,24 m3 - 2,50 zł za jeden pojemnik miesięcznie, 

b) pojemniki o pojemności 0,66 m3, 0,77 m3, 1,1 m3- 15zł za jeden pojemnik miesięcznie, 

c) worek o pojemności 0,06 m3 - 0,50 zł za jeden worek”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje od 1 lipca 2013. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogowie 

Andrzej Koliński
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Uzasadnienie

Zmiana w uchwale obejmuje poszerzenie katalogu dostępnych w dzierżawie pojemników do gromadzenia 
odpadów komunalnych zmieszanych, o worek o pojemności 0,06 m3. Worek ten przeznaczony będzie do 
gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych powstałych w nieruchomościach niezamieszkałych –garaże 
wolnostojące. Wprowadzenie w/w zmian umożliwi spełnienie oczekiwań mieszkańców, zgłaszanych w formie 
postulatów, którzy nie mają możliwości, ze względu na brak miejsca, wyposażenia nieruchomości( garaż 
wolnostojący) w pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych. 


