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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU 

z dnia 25 listopada 2022 r. 

w sprawie  zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Głogówek 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559, 583,1005, 1079, 1561), art.4 ust. 1 i ust. 2 oraz 4a 
ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2022 r. poz. 1297, 1549) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada 
Miejska w Głogówku uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXIV/247/2020 Rady Miejskiej w Głogówku z dnia 29 maja 2020 r. w sprawie 
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Głogówek” wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) zmienia się treść § 2 pkt 1), który otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. pkt 1) selektywne zbieranie, wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych 
obejmujące: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
bioodpady oraz popiół, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 
niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady tekstyliów i odzieży, 
a także odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych”.; 

2) zmienia się treść §6 ust. 6, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 6. ust. 6 Na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
dopuszcza się możliwość kompostowania w przydomowych kompostownikach bioodpadów, 
stanowiących odpady komunalne i wykorzystania ich na własne potrzeby: 

1) przydomowy kompostownik bioodpadów, stanowiących odpady komunalne, nie może stwarzać 
uciążliwości w zakresie przykrych zapachów oraz muszą być zachowane warunki sanitarne dla 
procesu fermentacyjnego, 

2) w przypadku wyposażenia nieruchomości w przydomowy kompostownik oraz właściwego 
gromadzenia w nim bioodpadów, właściciel nie ma obowiązku wyposażenia nieruchomości 
w pojemnik do ich gromadzenia, 

3) posiadanie przydomowego kompostownika, jak również jego likwidację, właściciel nieruchomości 
powinien zgłosić w Urzędzie Miejskim, składając stosowną deklarację.”; 

3) zmienia się treść § 14 ust. 3, który otrzymuje brzmienie: 

„Selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzone jest przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, 
które zapewniają przyjmowanie odpadów komunalnych tj.: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 
odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane 
leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały 
w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, zużyte 
baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
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wielkogabarytowe, zużyte opony oraz odpady tekstyliów i odzieży, a także odpady budowlane 
i rozbiórkowe z gospodarstw domowych.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Głogówka. 

§ 3. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2023 r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głogówku 

 
 

Jerzy Kunert 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 17 listopada 2021 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektórych innych ustaw. 
wprowadziła szereg zmian do wielu ustaw z zakresu gospodarki odpadami, w tym do ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. 
o odpadach. 1 stycznia 2022 r. z pojęcia odpadów komunalnych wyłączono odpady budowlane 
i rozbiórkowe. W związku z wyłączeniem odpadów budowlanych i rozbiórkowych z grupy odpadów 
komunalnych konieczne stało się również dostosowanie przepisów ustawy śmieciowej, a na jej podstawie 
uchwał Rady Miejskiej w Głogówku. Mimo że odpady budowlane i rozbiórkowe nie są odpadami 
komunalnymi, to na gruncie ustawy śmieciowej traktować je należy  w dalszym ciągu tak jak odpady 
komunalne i w dalszym ciągu odpady te przyjmowane są przez PSZOK. 

Przedmiotowa zmiana dot. nomenklatury grupy odpadów budowlanych i rozbiórkowych, przyjmowanych 
na PSZOK, które przed zmianą  „w ustawach śmieciowych”  zdefiniowane  były jako: 

·Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne 

po zmianie: 

·Odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych 

Zgodnie z treścią art. 15 ww. ustawy: „Rada gminy jest obowiązana dostosować uchwały wydane przed 
dniem wejścia w życie niniejszej ustawy na podstawie przepisów ustawy zmienianej w art. 2 do przepisów 
ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nie później niż w terminie 12 miesięcy 
od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy”. Tym samym, w terminie do końca 2022 r. niezbędne jest 
dostosowanie wszystkich uchwał kształtujących gminne systemy gospodarki odpadami do zmian 
wyłączających odpady budowlane i rozbiórkowe z zakresu odpadów komunalnych. 

Zmiana uchwały wymaga uzyskania opinii  przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 
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