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UCHWAŁA NR XLVII/309/13
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 30 lipca 2013 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXXVI/229/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Głogów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 
594) oraz art. 4 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu porządku i czystości w gminach (tj. Dz.U. 
z 2012 r. poz. 391 ze zmianami), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
uchwala się, co następuje: 

§ 1. 1. W § 3 ust. 2 załącznika do uchwały wykreślić punkt 6. 

2. W § 3 ust. 3 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: 

„3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości realizowane jest przez 
umieszczenie odpadów komunalnych o odpowiedniej frakcji w pojemnikach (dzwony, siatkowce) przy 
budynkach wielolokalowych oraz w workach na terenie nieruchomości jednorodzinnych i zagrodowych, które 
będą dostarczone przez uprawniony podmiot. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o odpowiedniej 
frakcji służą pojemniki i worki w następujących kolorach: 

- niebieski - papier, makulatura i opakowania wielomateriałowe 

- biały - opakowania ze szkła bezbarwnego 

- zielony - opakowania ze szkła kolorowego 

- - żółty - tworzywa sztuczne i inne opakowania z plastiku (w tym opakowania PET)." 

3. W § 3 ust. 4 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „4. Selektywny odbiór odpadów komunalnych 
wymienionych w § 3 ust. 1 odbywać się będzie również w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
oraz w punktach wskazanych przez gminę, w których gmina umieściła pojemniki na inne odpady”. 

4. W § 3 ust. 5 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „5. Selektywny odbiór niżej wymienionych 
odpadów komunalnych odbywać się również będzie bezpośrednio z terenu nieruchomości przez mobilne punkty 
(wystawki) selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, według harmonogramu ustalonego przez gminę: 

1) zużyty sprzęt RTV i AGD; 

2) meble; 

3) inne opakowania wielkogabarytowe; 

4) zużyte opony”. 

5. W § 11 ust. 1 załącznika do uchwały wykreślić punkty 4) i 5) . 

6. W § 11 ust. 2 załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „ 2. W budynkach wielolokalowych oraz 
w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej dopuszcza się wspólne korzystanie z pojemników przez mieszkańców, 
osoby i podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Wspólne korzystanie z pojemników może nastąpić pod 
warunkiem zsumowania pojemności wyliczonej na zasadach ustalonych w niniejszym regulaminie dla 
mieszkańców w § 9, 10 i 11 ust. 1. Opłatę dla osób i podmiotów prowadzących działalność gospodarczą ustala się 
na podstawie zapisów ust. 1 oraz stawki opłat za pojemnik z którego korzystają te lokale. 

7. W § 13 ust. 2 pkt 10) załącznika do uchwały otrzymuje brzmienie: „10) Odpady budowlane i rozbiórkowe 
pochodzące od właścicieli nieruchomości objętych systemem w ilości do 50 kg miesięcznie należy przekazywać 
tylko i wyłącznie w oznaczonych workach do Punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

a) oznaczone worki na odpady budowlane i rozbiórkowe można nabyć odpłatnie tylko w Dziale Gospodarki 
Odpadami Komunalnymi przy ulicy Poczdamskiej 1, 
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b) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości przekraczającej 50 kg należy gromadzić w specjalnych pojemnikach 
i dostarczyć do regionalnej instalacji przerobu odpadów komunalnych na warunkach określonych w uchwale 
Rady Miejskiej 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”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Dolnośląskiego. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej 

Janusz Piechocki
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Uzasadnienie

Zmiany w uchwałach - w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Miejskiej- uchwała Nr 
XXXVI227/12 z dnia 20 listopada 2012 roku, - w sprawie wyboru metody ustalenia i wysokości opłaty za 
gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za pojemniki – uchwała Nr XXXVI/230/12 
z dnia 20 listopada 2012 roku co powoduje konieczność zmiany treści w/w Regulaminu. 


