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UCHWAŁA NR XLVII/307/13
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 30 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/228/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) 
oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. 
z 2012 r. poz. 391 ze zmianmi) uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. Skreśla się § 1. 

2. W § 2 ust. 1 dopisuje się pkt c) w brzmieniu: „c) worek na gruz – 1,00 zł (za jedną sztukę)” . 

§ 2. Pozostała treść uchwały pozostaje bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego i obowiązuje od dnia 1 października 2013 roku. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

Janusz Piechocki
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Uzasadnienie

Zgodnie z 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 ze zmianami) Rada Miejska ma możliwość rozszerzenia usług świadczonych 
w ramach systemu gospodarowania odpadami. Niniejsza uchwała obejmuje wyposażenie mieszkańców 
w pojemniki na odpady komunalne oraz postępowanie z odpadami powstającymi z remontów prowadzonych 
indywidualnie. Podjęcie uchwały we wskazanym powyżej zakresie ma na celu ułatwienie wykonywania ciążących 
na mieszkańcach obowiązków wyposażenia nieruchomości w spełniające normy pojemniki na odpady komunalne 
(art. 5 ust. 1 pkt 1 przedmiotowej ustawy). Natomiast w zakresie odpadów powstających z remontów 
prowadzonych indywidualnie, usługę tą wydzielono, gdyż są to odpady, które powstają nieregularnie i rzadko, 
a tym samym comiesięczne obciążanie mieszkańców kosztami przyszłego i niepewnego świadczenia jest 
niegospodarne. Ważne jest jednak, aby gmina świadczyła i rozwijała ten rodzaj usługi, gdyż zgodnie art. 3b ust. 
1 pkt 2 przedmiotowej ustawy do 31 grudnia 2020 r. gminy zobowiązane są osiągnąć poziom recyklingu, 
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% wagowo. 


