
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/225/2016 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 31 maja 2016 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 

28 kwietnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 250), 

Rada Miejska w Głogowie Małopolskim 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/210/2016 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 28 kwietnia 2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 3 po ust. 5 dodaje się ust. 6 w brzmieniu: 

„6.  Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

z nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych właściciel 

nieruchomości może zgłosić w formie pisemnej w terminie do 14 dni od dnia zaistniałej sytuacji. 

Zgłoszenia należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miejskiego 

w Głogowie Małopolskim, ul. Rynek 1 36-060 Głogów Małopolskim.”. 

2. w § 4 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunale: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – odbierane będą nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

b) odpady zbierane selektywnie (papier i tektura, tekstylia, szkło, metale, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe, odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji) – odbierane będą 

nie rzadziej niż raz w tygodniu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2016 r.   

 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim 

 

                                                                                                    Aleksander Jurek 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 14 czerwca 2016 r.

Poz. 1881



Uzasadnienie  

Zmiana wynika z konieczności zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości 

niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne. Zmiana pozwoli należycie wypełniać obowiązek 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów Małopolski. 

Ponadto wejście w życie od dnia 1 lutego 2015r. ustawy z dnia 28 listopada 2014r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw nakłada na gminy obowiązek 

wprowadzenia w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 zapisów 

określających tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne z nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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                                                                                                    Aleksander Jurek 
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