
 

 

UCHWAŁA NR II/13/2018 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

zmieniająca uchwałę nr XXVI/224/2016 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia 31 maja 2016 r. 

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów 

Małopolski (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. poz. 1880 z późn. zm.) 

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 (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) Rada Miejska 

w Głogowie Małopolskim uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVI/224/2016 Rady Miejskiej w Głogowie Małopolskim z dnia31 maja 

2016 r. w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogów 

Małopolski wprowadza się następujące zmiany: 

1. w §2 pkt 10 otrzymuje brzmienie: 

„10) bioodpadach - rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady 

spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, 

jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub 

wprowadzających do obrotu żywność - zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 

2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r. poz. 992 z późn. zm.);”. 

2. w §3 ust. 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie: 

„7) bioodpadów;”. 

3. w §7 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Do selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości należy stosować pojemniki 

lub worki w następujących ujednoliconych kolorach: 

1) NIEBIESKIM - przeznaczone na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru 

i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczone napisem „Papier”; 

2) ŻÓŁTYM - przeznaczone na odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady 

z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

3) ZIELONYM - – przeznaczone na odpady ze szkła ( szkło białe i kolorowe), w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła oznaczone napisem „Szkło” 
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4) BRĄZOWYM - przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów, oznaczone napisem „Bio”.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego. Strona 1 

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

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2019 r.  

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głogowie Małopolskim 
 

 

mgr Paweł Ślęzak 
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Uzasadnienie 

 

Podjęcie prac nad zmianą uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Głogów Małopolski (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. poz. 1880 z późn. zm.) wynika 

w szczególności z przepisów Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19).  

W myśl rozporządzenia wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się za spełniony, jeżeli na terenie 

gminy odpady w miejscu ich wytworzenia i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego selektywnie 

zbierane są następujące frakcje: 

1. papier - pojemnik koloru niebieskiego, 

2. tworzywa sztuczne i metal - pojemnik koloru żółtego, 

3. szkło - pojemnik koloru zielonego 

4. odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów - pojemnik koloru 

brązowego 

Wobec powyżsego należało dostosować sposób selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

do ww. przepisów. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pismem z dnia 16.11.2018 r. 

o sygn. OŚ.3137.2.50.2018.MM zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Rzeszowie o zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały. Opinią z dnia 19.11.2018 r. o sygn. 

PSK.448.72.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował 

przedstawiony projekt. 
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