
 

 

UCHWAŁA NR VII/89/2019 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 28 lutego 2019 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 2018 r. poz. 1476) 

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. 6r ust. 3 ustawy z 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 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 2018 r. 

poz. 1476) wprowadza się następującą zmianę: 

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

„2b. Wprowadza się ograniczenie odbieranych od właścicieli nieruchomości bioodpadów, zbieranych 

w workach koloru brązowego, w ilości 3 worków o poj. 120 l co dwa tygodnie.”. 

§ 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. 

  

 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

w Głogowie Małopolskim 
 

 

Paweł Ślęzak 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Rzeszów, dnia 18 marca 2019 r.

Poz. 1702



 

Uzasadnienie 

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

z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), w uchwale o szczegółowym sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

ustawodawca dopuszcza 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. 

Gmina Głogow Małopolski jest gminą miejsko-wiejską. Większa część gospodarstw domowych wyposażona 

jest w przydomowy kompostownik. Ponad to każdy mieszkaniec Gminy ma możliwość dostarczenia dowolnej 

ilości bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. 

W związku z powyższym mając na uwadzę rosnące koszty odbioru i zagospodarowania odpadów 

komunalnych oraz prawo przyznane na podtawie art. 6r ust 3a ww. ustawy, należalo ograniczyć odbieranie 

bioodpadów od właścicieli nieruchomości do ilości faktycznie wytwarzanej przez nich, której nie są w stanie 

zagospodarować w przydomowym kompostowniku lub oddać do PSZOK. 
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