
UCHWAŁA NR XLI/840/2022 
RADY MIASTA GLIWICE 

z dnia 10 listopada 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Gliwice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
(Dz.U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. (Dz.U. z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Terenowego Inspektora Sanitarnego w Gliwicach, na wniosek Prezydenta Miasta Gliwice 

Rada Miasta Gliwice 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały nr XXIV/488/2021 Rady Miasta Gliwice z dnia 25 marca 2021 r. 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Gliwice wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. § 12 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
powinna gwarantować właściwy stan higieniczno-sanitarny oraz estetykę nieruchomości, a w szczególności 
powinna być tak dobrana, aby nie następował: rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych, 
nadmierne przepełnienie pojemników oraz wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego lub 
osadnika w instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków. 

2. w § 13 ust. 1 wykreśla się pkt 4) 

3. § 13 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 2. Określa się następujące sposoby pozbywania się odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych z terenu nieruchomości zamieszkałych: 

1) odpadów budowlanych i rozbiórkowych pochodzących z gospodarstw domowych należy pozbywać się 
poprzez ich samodzielne dostarczanie do wyznaczonego na terenie miasta punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę. W trakcie remontu należy je gromadzić 
w pojemnikach/workach,  na terenie wyznaczonym przez właściciela nieruchomości i za jego zgodą. 

4. § 13 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: 3. Niezależnie od ustaleń zawartych w ust. 1 właściciele 
nieruchomości zamieszkałych mogą pozbywać się odpadów komunalnych zbieranych selektywnie 
w następujący sposób: 

1) samodzielnie przekazywać je do punktu selektywnego zbierania odpadów lub punktów skupu 
zorganizowanych przez różne podmioty, 

2) zużyte baterie wrzucać do pojemników znajdujących się w wyznaczonych punktach serwisowych, 
placówkach oświatowych, jednostkach administracji samorządowej, punktach sprzedaży telefonii 
komórkowej, sklepach, stacjach benzynowych i innych, 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazać do punktu sprzedaży przy zakupie 
nowego sprzętu, do punktu sprzedaży należy dostarczyć sprzęt elektryczny i elektroniczny tego 
samego rodzaju co nowo zakupiony, 

4) zużyte opony należy dostarczać do punktów serwisowych, specjalistycznych punktów gromadzenia 
odpadów oraz firm posiadających stosowne zezwolenia. 

5. § 14 otrzymuje brzmienie: § 14 Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się z terenu 
nieruchomości nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych lub osadnikach 
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków z częstotliwością : 1 raz na kwartał – dla zbiorników 
bezodpływowych, oraz 1 raz na rok – dla osadników w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Gliwice. 
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 

Przewodniczący Rady Miasta 
Gliwice 

Marek Pszonak 
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