UCHWAŁA NR XLII/315/2021
RADY MIEJSKIEJ W GŁUSZYCY
z dnia 21 grudnia 2021 r.
w sprawie zmiany Uchwały nr XXXI/242/2021 Rady Miejskiej w Głuszycy z dnia 26 stycznia 2021 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust.l i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 6r ust 3 i 4 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 § 3 Uchwały Rady Miejskiej w Głuszycy nr XXXI/242/2021 z dnia 26 stycznia 2021r., w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następującą zmianę:
1. W § 3 punkt 2 otrzymuje brzmienie: „Selektywnie zbierane frakcje odpadów komunalnych, takie jak papier
i makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe odbierane są:
a) z terenów miejskich nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu, według harmonogramu ustalonego z podmiotem
odbierającym odpady komunalne i z uwzględnieniem potrzeb, aby nie dopuszczać do zalegania odpadów
i przepełnienia pojemników, w których są zbierane,
b) z terenów wiejskich nie rzadziej niż raz w miesiącu, według harmonogramu ustalonego z podmiotem
odbierającym odpady komunalne i z uwzględnieniem potrzeb, aby nie dopuszczać do zalegania odpadów
i przepełnienia pojemników, w których są zbierane.
Zmianę częstotliwości odbioru odpadów realizuje podmiot uprawniony do odbioru odpadów komunalnych na
podstawie umowy zawartej z gminą”.
§ 2. Wykonanie 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.
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