UCHWAŁA NR XXVI/228/16
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE
z dnia 27 września 2016 r.
zmieniająca uchwałę NR XXXVI/226/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w
sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne
Na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz.
446 ) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. 2016 r., poz. 250 ) uchwala się, co następuje:
§ 1. W uchwale NR XXXVI/226/12 Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 20 listopada 2012 r. w sprawie
postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, wprowadza się następującą zmianę:
1. W § 1. po pkt 3) dodaje się punkt 4) w brzmieniu: „4) właścicieli nieruchomości przeznaczonych na cele
usług publicznych – oświaty” .
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Głogowa.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Andrzej Koliński
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250) w celu większej kontroli strumienia odpadów, Rada Miejska ma
możliwość rozszerzenia rodzaju nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami. Z mocy
przepisu ustawowego organizowanym przez gminy systemem objęte są nieruchomości zamieszkałe.
Włączenie nieruchomości niezamieszkałych do systemu odbywa się w drodze uchwał odpowiednich rad
gminnych. Gmina Miejska Głogów objęła systemem nieruchomości o charakterze mieszanym
(nieruchomości zamieszkałe, na których znajdują się lokale użytkowe) oraz nieruchomości, na których
zlokalizowane są ogrody działkowe oraz garaże. Kolejnym elementem rozwoju systemu jest objęcie
nieruchomości, na których zlokalizowane są placówki oświatowe. Kontrola strumienia odpadów o
charakterze komunalnym, daje realne szans na uszczelnienie obowiązującego systemu gospodarki odpadami
komunalnymi, a co za tym idzie osiągnięcie wymaganych przepisami prawa poziomów ograniczenia masy
odpadów ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania oraz poziomu recyklingu,
przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów
komunalnych.
Przedstawione do zatwierdzenia zmiany w uchwałach obejmują wdrożenie do systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych- przeznaczonych na cele usług
publicznych oświaty, ustalenie rocznej stawki ryczałtowej dla użytkowników nieruchomości
niezamieszkałych- ogrody działkowe, wzory deklaracji oraz zmianę zasad selektywnej zbiórki odpadów.
Zapisy w uchwałach wprowadzą także zmiany wynikające z wytycznych Ministerstwa Środowiska w
zakresie selektywnej zbiórki, co przyczyni się do ułatwienia mieszkańcom gminy segregacji odpadów
poprzez poszerzenie katalogu odpadów zbieranych „u źródła”.
Zmiany w obecnej formie dostosowują gminny system zbiórki odpadów komunalnych, zarówno do
przepisów obowiązującego prawa jak i czynią zadość stanowisku Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz
wytycznym Ministerstwa Środowiska.
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