
UCHWAŁA NR XXXI/301/21 
RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia 24 lutego 2021 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 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 ustawy z 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., 
poz. 713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Nysie, Rada Miejska w Głuchołazach uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale nr XXIV/233/20 Rady Miejskiej w Głuchołazach z dnia 30 września 2020r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Gmina Głuchołazy, z zastrzeżeniem ust. 3, przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości: 

1) w zabudowie jednorodzinnej w: 

a) worek na papier i tekturę, 

b) worek na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, 

c) worek na szkło, 

d) worek lub pojemnik na bioodpady, 

e) pojemnik na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

2) w zabudowie wielorodzinnej w pojemnik na papier i tekturę, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe i metale, szkło, bioodpady oraz niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,                                                         
oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 
jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.”; 

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

„3. Właściciel we własnym zakresie może wyposażyć nieruchomość w dodatkowe pojemniki służące 
do zbierania bioodpadów i niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz w pojemniki 
służące do zbierania papieru i tektury, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali oraz 
szkła.”; 

3) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Z terenu nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wnoszoną do Gminy Głuchołazy, w każdej ilości odbierane są następujące odpady: 

1) papier i tektura, 

2) tworzywa sztuczne, opakowanie wielomateriałowe, metale, 

3) szkło, 

4) bioodpady, 

5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

6) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony.”; 

4) w § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4. Odpady, o których mowa w ust. 1, zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami 
określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy, będą 
traktowane jako odpady niesegregowane (zmieszane).”; 
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5) w § 2 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z ustaloną 
częstotliwością w § 3.”; 

6) w § 3 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie: 

„d) bioodpady - w okresie od kwietnia do października jeden raz na dwa tygodnie i w okresie od listopada 
do marca jeden raz na miesiąc,”; 

7) w § 3 pkt 1 skreśla się lit. e; 

8) w § 3 pkt 2 skreśla się lit. e; 

9) w § 3 skreśla się pkt 3; 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głuchołaz. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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