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UCHWAŁA NR LIV/523/2018
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM
z dnia 25 stycznia 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)
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. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia
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 załączniku do uchwały 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 wprowadza się następujące zmiany:
1. w § 3 uchyla się ust. 4;
2. w § 6 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) worki o pojemności od 60 do 120 litrów”.
3. w § 6 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Pojemniki, o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 powinny być zgodne z odpowiednią Polską Normą,
tj.:
1) Norma PN-EN 840-1 (nr ref. PN-EN 840-1: 2013-05) „Ruchome pojemniki na odpady -- Część 1:
Pojemniki dwukołowe o pojemności do 400 l do grzebieniowych mechanizmów załadowczych -Wymiary i konstrukcja” lub;
2) Norma PN-EN 840-2 (nr ref. PN-EN 840-2: 2013-05) „Ruchome pojemniki na odpady -- Część 2:
Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z płaską (płaskimi) pokrywą (pokrywami) do
obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja” lub;
3) Norma PN-EN 840-3 (nr ref. PN-EN 840-3: 2013-05) „Ruchome pojemniki na odpady -- Część 3:
Pojemniki czterokołowe o pojemności do 1300 l z wypukłą (wypukłymi) pokrywą (pokrywami) do
obrotowych i/lub grzebieniowych mechanizmów załadowczych -- Wymiary i konstrukcja”.
4) Dopuszcza się stosowanie pojemników niespełniających wymagań określonych powyżej, pod
warunkiem zaakceptowania takich pojemników przez podmiot odbierający odpady komunalne.”.
4. w §6 po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:
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„2a. Worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny spełniać następujące
wymagania:
1) pojemność od 60 do 120 litrów;
2) wykonane z folii polietylenowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości zapewniającej
odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla
środowiska;
3) odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych;
4) przezroczyste lub półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości.”.
5. w § 6 ust. 4 po pkt 11 dodaje się pkt 11a, pkt 11b i pkt 11c w brzmieniu:
„11a) dla cmentarzy o powierzchni do 0,40 ha włącznie - co najmniej jeden pojemnik 120 l przyjmując
4,7 l na 0,01 ha tygodniowo;
11b) dla cmentarzy o powierzchni powyżej 0,40 ha - co najmniej jeden pojemnik 700 l przyjmując
6,5 l na 0,01 ha tygodniowo;
11c) dla placów budowy - co najmniej jeden pojemnik 120 l przyjmując 15 litrów na każdą osobę
wykonującą pracę tygodniowo;”.
6. § 10 otrzymuje brzmienie:
„§ 10. 1. Ustala się następujące warunki rozmieszczania pojemników (worków) na odpady komunalne
na terenach nieruchomości:
1) na terenie nieruchomości zamieszkałej powinny znajdować się pojemniki o pojemności będącej co
najmniej iloczynem liczby osób rzeczywiście zamieszkałych na terenie nieruchomości
i obowiązującej dla danej nieruchomości normatywnej ilości odpadów, ustalonej wg zasad
określonych w § 6 ust. 3;
2) na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, łączna objętość
pojemników może się różnić o 1/10, w stosunku do objętości wyliczonej zgodnie z zasadami
określonymi w § 6 ust. 4;
3) właściciele nieruchomości zobowiązani są do rozmieszania pojemników w miejscach do tego
przeznaczonych, zapewnionych dla swoich nieruchomości;
4) pojemniki i worki do zbierania opadów komunalnych rozmieszcza się w miejscach łatwo dostępnych
dla wszystkich użytkowników nieruchomości, dla których są przeznaczone;
5) pojemniki i worki do zbierania opadów komunalnych rozmieszcza się na twardej i równej
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota i innych zanieczyszczeń, w taki
sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia odciekami wód ani gleby i ziemi.”.
7. po § 11 dodaje się § 11a w brzmieniu:
„§ 11a. 1. Pojemniki (worki) w dniu odbioru należy ustawić na równej, utwardzonej trwale
nawierzchni w miejscu, do którego pojazd odbierający odpady w sposób bezpieczny może dojechać
drogą publiczną albo drogą wewnętrzną będącą we władaniu Gminy, o rzeczywistej szerokości przejazdu
co najmniej 3,5 m.
2. Pojemniki (worki) w dniu odbioru odpadów komunalnych nelaży wystawić przed wejście na teren
nieruchomości w miejscach przeznaczonych do użytku publicznego (pas dróg gminnych wewnętrznych
lub publicznych), przed godziną określoną w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.
3. Pojemniki (worki) do zbierania odpadów komunalnych powinny być rozmieszczane w sposób
nieutrudniający komunikacji w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie, chodniki, zatoki
parkingowe.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

–3–

Poz. 631

4. W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie posiadają możliwości wystawienia
pojemników (worków) zgodnie z ust. 1 i 2, dopuszcza się możliwość wystawienia pojemników
(worków) w innej lokalizacji pod warunkiem:
1) uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody podmiotu świadczącego usługę w zakresie odbioru
odpadów komunalnych na odbiór odpadów z określonej lokalizacji oraz posiadania tytułu prawnego
do nieruchomości lub pisemnej zgody właściciela tej nieruchomości;
2) w przypadku gdy dana nieruchomość będzie stanowić współwłasność, wymagana jest pisemna zgoda
wszystkich współwłaścicieli.”.
8. w § 12 ust. 3 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) w przypadku odpadów wyszczególnionych w § 3 ust. 1 pkt 1-7 oraz pkt 10 i 11 należy je wystawić
w terminie podanym w harmonogramie odbioru odpadów, w sposób umożliwiający ich sprawny
odbiór. Przepisy § 11a stosuje się odpowiednio;”.
9. w § 12 ust. 4 otrzymuje brzmienie:
„4. W ramach zryczałtowanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 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.”.
10. w § 12 po ust.4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. 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.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogowa Małopolskiego.
§ 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
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UZASADNIENIE
W myśl art. 4 ust. 2 pkt 1-3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) rada miejska w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie gminy określa wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości obejmujące prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób
co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, a także
odpadów komunalnych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 4a ustawy, a także
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy dotyczące rodzaju i minimalnej
pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz
na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
Z danych zgromadzonych w latach 2013 - 2017 wynika, iż dojazd do części nieruchomości na terenie
Gminy Głogów Małopolski stanowią działki nie będące własnością Gminy lub dróg publicznych.
W omawianych latach docierały do Gminy sygnały zarówno od mieszkańców jak i firm świadczących
usługę odbioru odpadów komunalnych w ramach przetargu o licznych utrudnieniach spowodowanych
dojeżdżaniem do nieruchomości przez działki o stanie prawnym przytoczonym powyżej. Gmina będąc
właścicielem dziełek ma wpływ na ich stan. Podobnie w przypadku dróg publicznych, gdzie ich utrzymanie
w należytym stanie wynika wprost z przepisu. Przeciwnie sytuacja wygląda w odniesieniu do działek
których stan prawny jest przeciwny do przytoczonego powyżej. Właściciele niejednokrotnie nie utrzymują
albo nie są w stanie utrzymać dojazdu do nieruchomości w sposób zapewniający bezpieczne poruszanie się
po nim pojazdu odbierającego odpady. Powoduje to zagrożenie zarówno dla pracowników podmiotów
odbierających odpady komunalne jak i realne zagrożenie zniszczenia trwałości nawierzchni dojazdu do
nieruchomości.
Wobec powyższego należało wyznaczyć sposób pozbywania się odpadów komunalnych w sposób
zapewniający bezpieczny ich odbiór.
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.
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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.
Wobec powyżsego należało ograniczyć ilość przyjmowanych odpadów do PSZOK-u do ilości
rzeczywiście wytwarzanych w ciągu miesiąca przez mieszkańców Gminy.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 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.448.6.2018 Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rzeszowie pozytywnie zaopiniował
przedstawiony projekt.
Przewodniczący Rady Miejskiej

Aleksander Jurek

