
 

 

UCHWAŁA NR LIV/522/2018 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 25 stycznia 2018 r. 

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

z dnia 28 kwietnia 2016 r. w sprawie określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania  

tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. poz. 1604 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 2017 r. poz. 1875 z  późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) 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 określania szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podk. z 2016 r. 

poz. 1604 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Właściciel nieruchomości może oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

wyłącznie te odpady budowlane i rozbiórkowe, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku 

przeprowadzania osobiście przez właściciela drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę 

ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do Starosty w ilości do 350 kg na miesiąc.”. 

2. w § 3 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu: 

„2a. W ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel 

nieruchomości może oddać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych opony 

z pojazdów, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej. W roku 

kalendarzowym, każdy właściciel nieruchomości może oddać do punktu, maksymalnie 8 opon.”. 

3. w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. c skreśla się wyrazy „oraz zużyte opony”; 

4. w § 4 ust. 2 pkt 2 lit c skreśla się wyrazy „oraz zużyte opony”; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego. 
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 marca 2018 r. 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Głogowie 

Małopolskim 
 

 

Aleksander Jurek 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 630



 

UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) Rada Miejska określa, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa 

miejscowego, 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 częstotliwość odbierania 

odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. W myśl art. 6r ust. 3a ustawy w uchwale, o której mowa w 

ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości odpadów zielonych, zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych 

oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne odbieranych lub 

przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

W wyniku analizy funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy 

Głogów Małopolski wykazano, iż część ze strumienia odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 

zużytych opon, który trafia do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (dalej: "PSZOK„) 

zlokalizowanego na terenie Gminy nie pochodzi z gospodarstw domowych. Odpady stanowiły własność 

osób prowadzących działalności gospodarcze, w których zakresie powstawały odpady wymienione powyżej. 

W części przypadków osoby, które wychodziły z zamiarem przekazania przedmiotowych rodzajów 

odpadów do PSZOK-u nie były mieszkańcami Gminy, a jedynie prowadziły działalność na jej terenie. 

Zgodnie z przepisami regulującymi gospodarkę odpadami, odpady takie jak opony z samochodów 

wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej czy odpady powstałe przy budowie, remoncie 

czy rozbiórce budynków, powstałe przy wykonywaniu prac przez wyspecjalizowane w tym zakresie firmy, 

nie są odpadami komunalnymi. Wobec tego powinny być zagospodarowane przez podmioty je 

wytwarzające we właściwych do tego instalacjach. 

Korzystając z prawa przyznanego na podstawie art. 6r ust. 3a ustawy należało ograniczyć ilość 

przyjmowanych odpadów do PSZOK-u do ilości rzeczywiście wytwarzanych w ciągu miesiąca przez 

mieszkańców Gminy. 

Zgodnie z art. 6r ust. 3c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, pismem z dnia 

12.01.2018 r. o sygn. OŚ.3137.2.1.2018.MM zwrócono się do Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Rzeszowie o zaopiniowanie projektu niniejszej uchwały. Opinią z dnia 22.01.2018 r. o sygn. 

PSK.448.5.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował 

przedstawiony projekt. 
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