
 

 

UCHWAŁA NR XXXVIII/300/2021 

RADY GMINY GŁOGÓW 

z dnia 29 czerwca 2021 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  

o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie, Rada 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 nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych uzależniona 

jest od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi: 

1) dla nieruchomości zamieszkanej przez 1 – 2 osoby: 

a) jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3, 

b) po jednym worku 120 l z folii LDPE lub HDPE na odpowiednią frakcję odpadów odbieranych w sposób 

selektywny; 

2) dla nieruchomości zamieszkanej przez 3 – 5 osób; 

a) jeden pojemnik o pojemności 0,24 m3, 

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) jeden pojemniki 0,24 m3 i jeden pojemnik 0,12 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: 

a) do 5 osób - w rozmiarze 0,24 m3, 

b) od 6 do 10 osób - w rozmiarze do 2 x 0,24 m3, 

c) od 11 do 20 osób - w rozmiarze 1,1 m3, 

d) od 21 do 35 osób - w rozmiarze 2 x 1,1 m3, 
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e) powyżej 35 osób - w rozmiarze 3 x 1,1 m3, 

f) co najmniej jeden pojemnik 240 l dla budynku wielolokalowego lub po jednym worku 120 l z folii LDPE 

lub HDPE na lokal, na frakcję odpadów zbieranych w sposób selektywny tj. bioodpadów. 

§ 3. 1. Odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odbierane są od właścicieli nieruchomości 

zamieszkanych: 

1) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych  

i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; 

2) w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków wielolokalowych  

i z zabudowy jednorodzinnej. 

2. Odpady zbierane w sposób selektywny: tj. papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, odbierane są: 

1) z nieruchomości zamieszkanych (domy jednorodzinne) – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie  

od 1 kwietnia do 30 września oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 marca; 

2) z nieruchomości zamieszkanych (budynki mieszkalne wielolokalowe) –po wypełnieniu poszczególnych 

gniazd pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie dopuszczając  

do przepełnienia pojemników, w których są zbierane, jednak nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie 

od 1 kwietnia do 30 września oraz nie rzadziej niż raz w miesiącu w okresie od 1 października do 31 marca. 

3. Odpady zbierane w sposób selektywny: bioodpady odbierane są: 

1) w okresie od kwietnia do października – nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych  

i nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z zabudowy jednorodzinnej; 

2) w okresie od listopada do marca – nie rzadziej niż raz w miesiącu z budynków wielolokalowych  

i z zabudowy jednorodzinnej. 

4. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z Regulaminem utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Głogów traktowane będą jako zmieszane odpady komunalne. O fakcie 

tym przedsiębiorca odbierający odpady powiadamia Gminę na zasadach zawartych w umowie z gminą. 

5. Gmina wyposaża nieruchomości zamieszkane objęte systemem gospodarowania odpadami w pojemniki 

i worki służące do odbioru odpadów komunalnych, w ramach uiszczanej przez właściciela nieruchomości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

6. Punkty gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie wielorodzinnej wyposażone zostaną 

w pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Pojemniki lub worki zostaną 

dostarczone przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, wyłonionego 

w drodze przetargu, na zasadach zawartych w umowie z gminą. 

7. Gmina zapewnia utrzymanie czystości i właściwy stan sanitarny urządzeń do gromadzenia odpadów oraz 

urządzeń do gromadzenia odpadów w punktach gromadzenia odpadów (tzw. gniazd), organizując przynajmniej 

dwa razy w roku mycie i dezynfekcje pojemników/kontenerów. 

§ 4. 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 komunalne, z częstotliwością co najmniej dwa razy do roku. 

2. Odbiór mebli i innych odpadów wielkogabarytowych będzie prowadzony w miejscach i terminach 

wyznaczonych w sposób zwyczajowo przyjęty, z co najmniej 14 – dniowym wyprzedzeniem przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, z częstotliwością co najmniej dwa razy do roku. 

§ 5. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów komunalnych zwany dalej „punktem” położony  

jest w Głogowie i świadczyć będzie usługi w dni powszednie od poniedziałku do piątku, w godzinach od 10.00 

do 18.00 oraz w soboty, w godzinach 8.00 do 14.00, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

2. W punkcie, o którym mowa w ust. 1 odbierane będą nieodpłatnie od właścicieli nieruchomości 

zamieszkanych objętych systemem gospodarowania odpadami następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) opakowania z tworzyw sztucznych, 
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2) szkło, 

3) papier, 

4) opakowania wielomateriałowe, 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

6) bioodpady, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) zużyte baterie i akumulatory, 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

10) przeterminowane leki i chemikalia, 

11) metale, 

12) zużyte opony, 

13) odpady niebezpieczne, 

14) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji  

we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

15) tekstyliów i odzieży. 

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania odpadów, 

odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. 

4. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów właściciele nieruchomości  zapewniają 

we własnym zakresie i na własny koszt. 

5. Właściciel nieruchomości umieszcza dostarczony odpad w odpowiednim kontenerze wskazanym przez 

pracownika punktu selektywnego zbierania odpadów. 

6. Odpady budowlane i rozbiórkowe selektywnie zebrane, które powstają na terenie nieruchomości 

zamieszkanej mogą być dostarczone i przekazane przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego 

zbierania odpadów bez dodatkowych kosztów, w ilości maksymalnie 1,0 Mg rocznie/gospodarstwo domowe. 

7. Zużyte opony które powstają na terenie nieruchomości zamieszkanej mogą być dostarczone i przekazane 

przez właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów bez dodatkowych kosztów 

w ilości 4 sztuk/gospodarstwo domowe/rocznie. 

§ 6. 1. Przeterminowane leki można przekazywać do punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie aptek 

i placówek służby zdrowia lub dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. 

2. Zużyte baterie i akumulatory inne niż przemysłowe i samochodowe można przekazywać do punktów 

zbiórki zlokalizowanych na terenie placówek oświaty lub dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów. 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zgłaszają do Urzędu Gminy Głogów telefonicznie pod numerem telefonu 

76 836 55 58, e-mailowo na adres: odpady@gminaglogow.pl  bądź pisemnie lub osobiście nas adres  

ul. Piaskowa 1, 67-200 Głogów, przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 

odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkanych objętych systemem 

gospodarowania odpadami oraz prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. W celu bieżącej kontroli świadczonej usługi, nieprawidłowości powinny być zgłoszone w ciągu trzech 

dni roboczych od terminu zbiórki, zgodnej z harmonogramem lub w przypadku Punktu Selektywnego 

Zbierania Odpadów w ciągu dwóch dni od pozbycia się odpadów w punkcie. 
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§ 8. Traci moc uchwała nr XXXIII/267/2021 z dnia 10 marca 2021 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

i zagospodarowania tych odpadów. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Głogów. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Piotr Cypryjański 
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