UCHWAŁA NR XLII/314/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/241/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 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 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), Rada Miejska w Głuszycy uchwala, co
następuje:
§ 1. W Uchwale Rady Miejskiej w Głuszycy Nr XXXI/241/2021 z dnia 26 stycznia 2021 r. w sprawie przyjęcia
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuszyca wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 2 dodaje się ustęp 1a o następującym brzmieniu „Worki do zbiórki odpadów komunalnych zmieszanych
oraz posegregowanych muszą być: wykonane z folii polietylowej LDPE lub równoważnego materiału o grubości
zapewniającej odporność na rozerwanie, bez dodatku kadmu, ołowiu i innych pierwiastków szkodliwych dla
środowiska; odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz środków chemicznych; przezroczyste lub
półprzezroczyste, umożliwiające wizualną kontrolę zawartości; w kolorze niebieskim - do zbierania odpadów
papieru, żółtym - do zbierania odpadów metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, zielonym do zbierania odpadów opakowaniowych ze szkła”.
2. W § 2 ustęp 4 otrzymuje brzmienie: „Pojemność pojemników/worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych zmieszanych i posegregowanych musi być dostosowana do liczby osób korzystających
z tych pojemników, do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów i częstotliwości ich opróżniania”.
3. W § 2 ustęp 5 otrzymuje brzmienie: „Ustala się, że pojemność pojemników/worków do zbierania odpadów
komunalnych zmieszanych powinna wynosić 120 1. Dopuszcza się stosowanie:
a) pojemników o pojemności 60 l w zabudowie jednorodzinnej dla maksymalnie dwuosobowych gospodarstw
domowych,
b) pojemników kontenerowych o pojemnościach od 1100 l do 10000 l tylko w przypadku, gdy ilość osób
korzystających z tych pojemników oraz ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie nieruchomości
nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników.
4. W § 2 ustęp 7 otrzymuje brzmienie: „Łączna minimalna pojemność pojemników/worków przeznaczonych do
zbierania odpadów komunalnych zmieszanych na terenie nieruchomości powinna wynikać z następujących
tygodniowych norm wytwarzania odpadów komunalnych zmieszanych:
a) dla budynków mieszkalnych - co najmniej 30 l na jednego mieszkańca,
b) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków - co najmniej 5 l na każdego ucznia, studenta, dziecko,
pracownika,
c) dla lokali i punktów handlowych - co najmniej 15 l na każdego pracownika,
d) dla lokali gastronomicznych - co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne,
e) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, - co najmniej 10 l na każdego pracownika,
f) dla szpitali, hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych itp. - co najmniej 15 l na jedno łóżko lub
miejsce noclegowe,
g) dla ogrodów działkowych - co najmniej 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października, a po tym
okresie 1 l na każdą działkę,
h) dla targowisk, hal targowych, giełd - co najmniej 15 l na każdego pracownika,
i) dla obiektów sportowych, urzędów i innych obiektów użyteczności publicznej - co najmniej 15 l na każdego
pracownika,
j) dla cmentarzy - co najmniej 2 l na jedno miejsce pochówku”.
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5. W § 3 ustęp 1 otrzymuje brzmienie: „Pojemniki/worki do zbierania odpadów należy ustawiać w granicach
nieruchomości, z której zbierane są odpady lub na terenie nieruchomości sąsiadującej, w miejscach dostępnych
zarówno dla użytkownika, jak i dla podmiotów uprawnionych, w sposób niepowodujący uciążliwości i utrudnień
dla osób trzecich”.
6. W § 3 ustęp 2 otrzymuje brzmienie: „Pojemniki/worki do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości takich jak cmentarze, ogrody działkowe i targowiska, należy ustawiać przy wyjściach z tych
nieruchomości”.
7. W § 4 ustęp 3 lit. „b” otrzymuje brzmienie: „segregowane odpady komunalne typu papier i makulatura,
szkło, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe:
- zbierane są z terenów miejskich nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, nie dopuszczając jednak do zalegania
odpadów i przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
- zbierane są z terenów wiejskich, nie rzadziej niż raz w miesiącu, nie dopuszczając jednak do zalegania odpadów
i przepełnienia pojemników, w których są zbierane”.
§ 2. Wykonania uchwały powierza się Burmistrzowi Głuszycy.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i wchodzi w życie
z dniem 01.01.2022 r.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głuszycy
Grzegorz Milczarek
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Uzasadnienie
Po analizie systemu gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Głuszyca, stwierdzono nieprawidłowość
polegającą na częstym podrzucaniu odpadów do tzw. „gniazd selektywnych” na terenach wiejskich. Gniazda
zlokalizowane na terenach wiejskich z uwagi na mniejszą koncentrację mieszkańców, dawały możliwość
podrzucania odpadów w sposób niezauważalny. Zapełnione gniazda nie mogły w takim przypadku właściwie
służyć mieszkańcom, a kontrola takich miejsc była utrudniona. Ponadto słabe skoncentrowanie zaludnienia
(budynki oddalone od siebie w znacznej odległości) powodowały problemy z ustaleniem optymalnego miejsca
na ustawienie takiego gniazda i sporą odległość do pojemników dla mieszkańców, nierzadko osób starszych czy
chorych. Odbiór wszystkich frakcji bezpośrednio od nieruchomości wiejskich może być realizowany poprzez
podstawienie pojemników lub dostarczenie worków, w zależności od korzystniejszego wyniku ekonomicznego
dla gminy. Odbiór odpadów komunalnych na terenie miasta Głuszyca pozostaje bez zmian. W związku
z powyższym ustalenie dla terenów wiejskich odbioru wszystkich frakcji bezpośrednio od nieruchomości oraz
likwidacja tzw. gniazd selektywnych na terenach wiejskich jest uzasadnione.

Id: DVRAT-YLGPW-XZHNM-TSEJF-RQYFI. Podpisany

Strona 1

