
 

 

UCHWAŁA NR XXV/141/2012 

RADY GMINY GŁOGÓW 

z dnia 8 listopada 2012 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów  

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów  

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia  

13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i po-

rządku w gminach (t.j Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Ra-

da Gminy Głogów uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 

świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu 

Gminy Głogów i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomo-

ści opłatę za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi.  

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od 

właścicieli nieruchomości zamieszkałych uzależniona 

jest od liczby osób zamieszkujących daną nierucho-

mość i stanowi:  

1) dla nieruchomości zamieszkałej przez 1 osobę:  

a) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m
3
  

b) po jednym worku 60 l z folii LDPE lub HDPE 

na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych 

w sposób selektywny.  

2) dla nieruchomości zamieszkałej przez 2–5 osób  

a) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m
3
  

b) po jednym worku 120 l z folii LDPE lub HDPE 

na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych 

w sposób selektywny  

3) dla nieruchomości, na której zamieszkuje powyżej 

6 osób:  

a) dwa pojemniki 0,24 m3  

b) po dwa worki 120 l z folii LDPE lub HDPE na 

odpowiednią frakcję odpadów odbieranych 

w sposób selektywny  

4) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych 

urządzenia o objętości 0,24 m3 lub 1,1 m
3
 w za-

leżności od liczby osób zamieszkujących dany bu-

dynek i stanowi:  

a) do 5 osób −  w rozmiarze 0,24 m
3
  

b) od 6 do 10 osób − w rozmiarze do 2 x 0,24 m
3
  

c) od 11 do 20 osób − w rozmiarze 1,1 m
3
  

d) od 21 do 35 osób − w rozmiarze 2 x 1,1 m
3
  

e) powyżej 35 osób − w rozmiarze 3 x 1,1 m
3
.  

§ 3. 1. Ilość odpadów komunalnych odbieranych 

od właścicieli nieruchomości, na których nie zamiesz-

kują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne uza-

leżniona jest od liczby pojemników: 0,12 m
3
, 0,24 m

3
, 

1,1 m
3
, 3,3 m

3
, 5,5 m

3
, 7 m

3
, w których gromadzone 

są odpady komunalne na danej nieruchomości.  

2. Z nieruchomości, o której mowa w ust. 1 od-

biera się po jednym worku 120 l z folii LDPE lub 

HDPE na odpowiednią frakcję odpadów gromadzo-

nych w sposób selektywny.  

§ 4. 1. Odpady komunalne zmieszane odbierane 

są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych:  

1) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie − dla budyn-

ków jednorodzinnych,  

2) nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie – dla budyn-

ków wielorodzinnych.  

2. Odpady komunalne zmieszane odbierane od 

właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne odbiera 

się nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

3. Odpady zbierane w sposób selektywny: pa-

pier, szkło, tworzywa sztuczne, metal i aluminium, 

opakowania wielomateriałowe odbierane będą:  

1) z nieruchomości zamieszkałych (domy jednoro-

dzinne) – nie rzadziej niż raz w miesiącu,  

2) z nieruchomości zamieszkałych (budynki miesz-

kalne wielolokalowe) – po wypełnieniu poszcze-
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gólnych gniazd pojemników przeznaczonych do 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  

3) z nieruchomości, na której nie zamieszkują miesz-

kańcy, a powstają odpady komunalne – nie rza-

dziej niż raz w miesiącu.  

§ 5. 1. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego będzie prowadzony w miejscach 

i terminach wyznaczonych w sposób zwyczajowo 

przyjęty, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunal-

ne, z częstotliwością co najmniej jeden raz do roku.  

2. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabary-

towych będzie prowadzony w miejscach i terminach 

wyznaczonych w sposób zwyczajowo przyjęty, z co 

najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przez przed-

siębiorcę odbierającego odpady komunalne, z często-

tliwością co najmniej jeden raz do roku.  

3. Odbiór odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji w tym odpadów opakowaniowych ule-

gających biodegradacji, gromadzonych w workach  

z folii LDPE lub HDPE będzie prowadzony z często-

tliwością co najmniej raz na dwa tygodnie.  

4. Odbiór odpadów komunalnych z terenów 

ogródków działkowych będzie prowadzony z często-

tliwością co najmniej raz w miesiącu w okresie od 

1 kwietnia do 30 września oraz raz na kwartał w okre-

sie od 1 października do 31 marca.  

5. Ustala się odbiór odpadów z koszy ulicznych 

nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.  

6. Ustala się odbiór odpadów komunalnych 

z cmentarzy − na zgłoszenie zarządzającego, jednak 

nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.  

§ 6. 1. W punktach selektywnego zbierania odpa-

dów komunalnych odbierane będą od właścicieli nie-

ruchomości odpady gromadzone w sposób selektywny 

obejmujące: chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny 

i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabaryto-

we oraz zużyte opony powstałe w gospodarstwie do-

mowym.  

2. W punktach selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych odbierane będą również od właścicieli 

nieruchomości, selektywnie zbierane odpady − papier, 

szkło, tworzywo sztuczne, metal i aluminium, opako-

wania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ule-

gające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe 

ulegające biodegradacji.  

3. Przeterminowane leki należy przekazywać do 

punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek 

i placówek służby zdrowia.  

4. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemy-

słowe i samochodowe należy przekazywać do punk-

tów zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek 

oświaty.  

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi 

Gminy Głogów.  

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego z mocą obowiązującą od 

1 lipca 2013 roku.  

  

 

Przewodniczący Rady: 

Lech Gostyński 
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