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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku o zmianę sposobu odbioru odpadów zielonych 

Na podstawie  art.18. ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 18 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. 
z 2021 r. poz 1372 )w związku z art. 244 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania 
administracyjnego ( Dz.U. z 2021 poz. 735 ze zm.) Rada Miejska w Głuchołazach uchwla, co następuje: 

§ 1. Nie uwzględnia się wniosku Pani Doroty J. w sprawie zmiany sposobu odbioru odpadów zielonych. 

§ 2. Niniejszą uchwałę przekazuje się wnioskodawcy tytułem zawiadomienia o sposobie załatwienia 
sprawy. 

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Głuchołazach 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Głuchołazach 

 
 

Mariusz Migała 
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UZASADNIENIE 

Radni Rady  Miejskiej w Głuchołazach podjęli Uchwałę Nr XXXI/300/21 z dnia 24 lutego 2021 roku w 

sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku  na terenie Gminy Głuchołazy. W celu 

obniżenia kosztów systemu wprowadzono następujące zmiany : 

- zrezygnowano z wyposażenia nieruchomości jednorodzinnych w pojemniki na szkło, papier i tekturę oraz 

metale i tworzywa szutczne i zastąpiono je workami 

- zrezygnowano z odbioru odpadów zielonych bezpośrednio z terenu nieruchomości, 

- nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne nie zostały objęte 

systemem, 

-zmniejszono częstotliwość odbioru bioodpadów z zabudowy jednorodzinnej w okresie od listopada do 

marca. 

Po wejściu w życie ww. zmian ogłoszono w dnia 19.03.2021 r. ponowny drugi przetarg. Wprowadzone 
zmiany funkcjonowania systemu przyniosły oczekiwany efekt, tj. znaczące obniżenie oferty w ponownym 
przetargu. Na podstawie najlepszej oferty z II-go przetargu została ustalona opłata 26 zł/mieszkańca/m-c (w 
przypadku zadeklarowania kompostownika) i 27 zł/mieszkańca/m-c (bez kompostownika).  

W związku z rezygnacją z odbioru odpadów zielonych bezpośrednio z terenu nieruchomości, 
zapewniono mieszkańcom dwa sposoby zagospodarowania ww. odpadów 

-zagospodarowanie ich na terenie nieruchomości przy pomocy indywidualnych     
 kompostowników, 

                 -dostarczenie ich do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK-u). 

W odniesieniu do deklaracji mieszkańców ul. Lompy, woli ponoszenia dodatkowej opłaty za 
zorganizowanie odbioru odpadów zielonych (skoszonej trawy, chwastów, gałęzi i opadłych liści) 
bezpośrednio z terenu nieruchomości, informujemy, że ustawa o utrzymaniu czystości  i porządku w 
gminach nie daje możliwości różnicowania ceny w zależności od tego czy właściciel nieruchomości posiada 
lub nie posiada terenów zielonych. Tak więc ewentualna zmiana wprowadzonego systemu, tj. odbieranie 
odpadów zielonych bezpośrednio z terenu nieruchomości, musiałaby objąć wszystkie nieruchomości 
zamieszkałe, a tym samym podnieść stawkę opłaty za odbiór odpadów, którą płaciliby wszyscy mieszkańcy, 
także ci, którzy nie produkują takich odpadów (np. mieszkający we wspólnotach). Poprzez wyższą stawkę 
mieszkańcy finansowaliby odbiór odpadów zielonych z tych nieruchomości, gdzie takie odpady są 
produkowane. 
 Wnioskowana zmiana systemu odbioru odpadów polegająca na odbiorze odpadów zielonych 
bezpośrednio z nieruchomości wymaga zmiany ww. uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Głuchołazy. Należy jednak mieć świadomość, że koszty obsługi 
systemu odbioru odpadów wzrosną i będą je pokrywali także ci mieszkańcy, którzy nie produkują takich 
odpadów. Ze względu na rozstrzygnięty przetarg na odbiór odpadów obowiązujący do czerwca 2022 r. 
ewentualna zmian systemu, przy powyższych uwarunkowaniach, powinna (mogłaby) wejść w życie po 
zakończeniu obecnej umowy na odbiór odpadów z terenu gminy.  
 Mieszkańcy ul. Lompy, tak jak wskazali we wniosku są skłonni ponosić dodatkowe koszty za odbiór 
odpadów zielonych. Natomiast jak wskazano powyżej nie można zgodnie z obowiązującymi 
uregulowaniami zróżnicować opłat wnoszonych przez mieszkańców do budżetu gminy. W związku z 
powyższym mieszkańcy ul. Lompy takie dodatkowe koszty mogą ponosić poprzez zlecenie wybranej przez 
siebie firmie transportowej wywozu swoich odpadów zielonych do PSZOK-u, co nie wymaga zmiany 
wprowadzonego systemu odbioru odpadów przez gminę. 
Kwestię palenia na prywatnych posesjach odpadów zielonych (definiowanych przez ustawę o odpadach jako 

pozostałości roślinne, m.in. liście i gałązki) reguluje ww. ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. z późniejszymi jej 

zmianami. Ustawodawca umożliwił spalanie zgromadzonych pozostałości roślinnych poza instalacjami i 
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urządzeniami, ale uwarunkował to tym, że nie są one objęte obowiązkiem selektywnego zbierania (art. 31 

pkt. 7). Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska oraz Regulaminem utrzymania czystości i 

porządku na terenie Gminy Głuchołazy obowiązuje selektywne zbieranie odpadów, co w praktyce oznacza, 

że liści i gałęzi na terenie nieruchomości spalać nie wolno. W związku z powyższym Rada Miejska w 

Głuchołazach postanawia nie uwzględnić wniosku mieszkańców Lompy. 
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