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UCHWAŁA NR XXXVI/227/12
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE

z dnia 20 listopada 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbioru i zagospodarowania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie miasta Głogowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr 
142 poz. 1591 ze zm.)oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. 2012 poz. 391 t.j.) uchwala się co następuje: 

§ 1. Postanawia odbierać odpady komunalne od właścicieli nieruchomości w następujący sposób: 

1. Odpady komunalne zmieszane: 

1) trzy razy w tygodniu od właścicieli nieruchomości w budynkach wielolokalowych przekraczających 
5 kondygnacji naziemnych, 

2) trzy razy w tygodniu od właścicieli nieruchomości w budynkach wielolokalowych do pięciu kondygnacji 
naziemnych, w których jest nie mniej niż 50 lokali, 

3) dwa razy w tygodniu od właścicieli innych nieruchomości wielolokalowych, 

4) jeden raz w tygodniu od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – ogrody działkowe w okresie od 1 marca 
do 31. października, 

5) jeden raz na dwa tygodnie od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych – garaże 

6) jeden raz w tygodniu w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej, 

2. Odpady komunalne zbierane selektywnie: 

1) jeden raz w tygodniu z punktów selektywnego gromadzenia odpadów; 

2) jeden raz na dwa tygodnie od właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej; 

3) jeden raz na dwa tygodnie od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych; 

3. Postanawia bezpłatnie przyjmować w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
następujące frakcje odpadów komunalnych zbieranych selektywnie: 

1) przeterminowane i niezużyte leki; 

2) chemikalia; 

3) zużyte baterie i akumulatory; 

4) zużyty sprzęt RTV i AGD; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

6) zużyte opony; 

7) odpady zielone; 

8) papier i makulatura; 

9) szkło; 

10) tworzywa sztuczne i inne opakowania z plastiku (w tym opakowania PET); 

11) opakowania wielomateriałowe; 

12) złom metali żelaznych i nieżelaznych; 

13) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ulegających 
biodegradacji. 
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14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

§ 2. 1. Postanawia prowadzić dwa razy w roku nieodpłatną zbiórkę odpadów wielkogabarytowych, zużytego 
sprzętu RTV i AGD bezpośrednio od właścicieli nieruchomości( wystawki). 

2. Postanawia przyjmować nieodpłatnie oraz gromadzić w specjalnych pojemnikach niezużyte 
i przeterminowane lekarstwa. Usługa będzie dostępna w aptekach i Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w godzinach ich otwarcia. 

§ 3. 1. Postanawia odbierać odpady komunalne zmieszane oraz selektywnie zbierane od właścicieli 
nieruchomości, gromadzone w pojemnikach o niżej wymienionych pojemnościach przy uwzględnieniu krotności 
wywozu określonego w § 1 ust. 1 i 2 w następujących ilościach: 

1) od właścicieli nieruchomości zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej: 

a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałej przez 1 - 2 osoby: 

- jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 x 4 wywozy tj. 0,48 m3/miesięcznie 

- worki 120 L z folii PE - HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: 
makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji, 5 worków o pojemności 
120 L (wypełniona średnia przestrzeń worka w 50%) 5 x 120 L x 50% tj. 300L tj. 0,3 m3/miesięcznie 

b) od właścicieli nieruchomości zamieszkałej przez 3 - 4 osoby: 

- dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3 0,24 m 3 x 4wywozy tj. 
0,96m3/ miesięcznie 

- worki 120 L z folii PE - HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: 
makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji, 5 worków o pojemności 
120 L (wypełniona średnia przestrzeń worka w 75%) 5 x 120 L x 75% tj. 450L tj. 0,45 m3/miesięcznie 

c) od właścicieli nieruchomości zamieszkałej przez 5 osób i więcej: 

- trzy pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik 0,24 m3 i jeden pojemnik 0,12 m3 
nieprzekraczającej 0,36 m3, 0,36 m3 x 4wywozy tj. 1,44m3/ miesięcznie 

- worki 120 L z folii PE - HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: 
makulatura, tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji, 5 worków o pojemności 
120L (wypełniona średnia przestrzeń worka w 80%) 5 x 120 L x 80% tj. 480L tj. 0,48 m3/miesięcznie 

2) od właścicieli nieruchomości zabudowy zamieszkałej wielorodzinnej: 

a) zabudowa wielorodzinna do pięciu kondygnacji naziemnych 50.000 mieszkańców x ilość (współczynnik 
gromadzenia odpadów zmieszanych 0,014 m3/mieszkańca x 9 wywozów) tj. 6.300 m3/miesięcznie 

b) zabudowa wielorodzinna powyżej pięciu kondygnacji naziemnych 10.000 mieszkańców x ilość 
(współczynnik gromadzenia odpadów zmieszanych 0,01 m3/mieszkańca x 13 wywozów) tj. 1.300 
m3/miesięcznie 

c) odbiór odpadów zbieranych selektywnie odbywa się z punktów selektywnego gromadzenia odpadów 751 
sztuk pojemników (dzwon i siatkowe) x 1 m3 x 4,5 tygodnia = 3.379,5 m3/miesięcznie. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa. 

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Andrzej Koliński
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 3 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) w drodze uchwały należy określić szczegółowy sposób i zakres 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, w szczególności należy określić: 
a) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, 
b) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, 
c) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
Projekt uchwały określa rodzaje przysługujących właścicielom nieruchomości pojemników na zmieszane odpady 
komunalne oraz worków na odpady zmieszane stanowiących uzupełnienie pojemników. Określono, również ilość 
oraz rodzaje worków, które mają służyć do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „u źródła”. W projekcie 
uchwały określono rodzaje odpadów oraz warunki przekazywania ich do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych. 
Ustalono ilości odbieranych odpadów według wyliczenia uwzględniającego krotność wywozu i wielkość 
pojemników i worków ustawianych na poszczególnych nieruchomościach: 
1. Dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:a) od właścicieli nieruchomości zamieszkałej 
przez 1 - 2 osoby: 
- jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 x 4 wywozy tj. 0,48 m3/miesięcznie 
- worki 120 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji, 5 worków o pojemności 120L (wypełniona 
średnia przestrzeń worka w 50%) 5x120Lx50%tj.300L tj. 0,3m3/miesięcznieb) od właścicieli nieruchomości 
zamieszkanej przez 3 - 4 osoby: 
- dwa pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3 0,24 m3x4wywozy tj. 
0,96m3/miesięcznie 
- worki 120 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji, 5 worków o pojemności 120L (wypełniona 
średnia przestrzeń worka w 75%) 5x120Lx75%tj.450L tj. 0,45m3/miesięczniec) od właścicieli nieruchomości 
zamieszkanej przez 5 - 6 osób: 
- trzy pojemniki o pojemności 0,12 m3 lub jeden pojemnik 0,24 m3 i jeden pojemnik0,12 m3 lub inne urządzenie 
o pojemności nieprzekraczającej 0,36 m3, 0,36 m3x4wywozy tj. 1,44m3/ miesięcznie 
- worki 120 l z folii PE-HD na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób selektywny: makulatura, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady zielone ulegające biodegradacji, 5 worków o pojemności 120L (wypełniona 
średnia przestrzeń worka w 80%) 5x120Lx80%tj.480L tj. 0,48m3/miesięcznie 
2. Dla nieruchomości zabudowy zamieszkałej wielorodzinnej:a) zabudowa wielorodzinna do pięciu kondygnacji 
naziemnych 50000 mieszkańców x ilość (współczynnik gromadzenia odpadów zmieszanych 0,014m3/mieszkańca 
x 9 wywozów tj. 6300m3/miesięcznie 
b) zabudowa wielorodzinna powyżej kondygnacji pięciu kondygnacji naziemnych 10000 mieszkańców x ilość 
(współczynnik gromadzenia odpadów zmieszanych 0,01m3/mieszkańca x 13 wywozów tj. 1300m3/miesięczniec) 
odbiór odpadów zbieranych selektywnie odbywa się z punktów selektywnego gromadzenia odpadów 751 sztuk 
pojemników (dzwon i siatkowce) x 1 m3 x 4,5 tygodnia = 3.379,5 m3/miesięcznie. 


