
UCHWAŁA NR .................... 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia .................... 2020 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. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Świdnicy, uchwala się, co 
następuje: 

§ 1.  Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Świebodzice i zagospodarowania odpadów, 
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.  

§ 2.  Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana przez nich ilość 
odpadów: „metali i tworzyw sztucznych”, „papieru”, „bioodpadów”, „szkła”, niesegregowanych 
(zmieszanych) odpadów komunalnych, zgromadzonych w pojemnikach i workach. 

§ 3. 1.              Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych, które będą odbierane 
bezpośrednio z nieruchomości, na których powstają oraz częstotliwość ich odbioru: 
1) z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej raz w tygodniu, 
b) „szkło” - raz w miesiącu, 
c) „papier” - raz na dwa tygodnie, 
d) „metale i tworzywa sztuczne” - raz na dwa tygodnie, 
e) bioodpady - raz na dwa tygodnie; 

2) z nieruchomości w zabudowie wielolokalowej: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej raz w tygodniu, 
b) „szkło” - raz na dwa tygodnie, 
c) „papier” - raz w tygodniu, 
d) „metale i tworzywa sztuczne” - raz w tygodniu, 
e) bioodpady - dwa razy w tygodniu; 

3) z nieruchomości niezamieszkałych w tym zlokalizowanych na nieruchomościach, które w części 
stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na której powstają 
odpady komunalne: 
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – co najmniej raz w tygodniu, 
b) „szkło” - raz w miesiącu, 
c) „papier” - raz w miesiącu, 
d) „metale i tworzywa sztuczne” - raz w miesiącu, 
e) bioodpady - raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do października na nieruchomościach 

wielolokalowych raz w tygodniu; 



4) odpady wielkogabarytowe dwa razy w roku, w pozostałym okresie według potrzeb właścicieli 
nieruchomości poprzez dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych; 

5) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub z innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku, 
odbiór odpadów komunalnych odbywa się  z częstotliwością określoną w pkt. 1. 
2. Przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych, niezwiązanych z działalnością 

gospodarczą odbierane będą w wyznaczonych aptekach na terenie miasta Świebodzice w godzinach pracy 
aptek oraz w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Świebodzicach. Wykaz aptek 
znajduje się na stronie internetowej miasta. 

§ 4. 1.              W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odbierane będą od 
właścicieli nieruchomości jedynie odpady posegregowane na poszczególne frakcje. Są to następujące 
frakcje: 
1) przeterminowane leki i chemikalia; 
2) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów medycznych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności zużyte igły i strzykawki; 

3) odpady niebezpieczne; 
4) zużyte baterie i akumulatory; 
5) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny (w tym: świetlówki, żarówki energooszczędne); 
6) zużyte opony - maksymalnie 8 sztuk rocznie na gospodarstwo domowe; 
7) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne - maksymalnie 400 kg rocznie 

z jednego gospodarstwa domowego; 
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
9) papier i tektura; 
10) metale w tym opakowania z metali; 
11) tworzywa sztuczne, w tym opakowania z tworzyw sztucznych; 
12) opakowania wielomateriałowe; 
13) odzież i tekstylia; 
14) szkło; 
15) bioodpady. 

2. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciel  
nieruchomości zapewnia we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Za odpady frakcji określonych w § 4 ust. 1 pkt 6 i 7 oddawane do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych w ilości przekraczającej wskazane maksymalne wartości, pobierana będzie 
opłata zgodnie z regulaminem opłat Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Świebodzice 
prowadzony jest przez ZGK Świebodzice Sp. z o. o. przy ul. Strzegomskiej 30 w Świebodzicach. 

§ 5. Gmina Świebodzice przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki 
przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych i utrzymywania ich w odpowiednim stanie 
technicznym. 

§ 6.  Odpady powstałe na terenie nieruchomości, które nie zostały posegregowane zgodnie z zasadami 
określonymi w „Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice”,  
odbierane będą jako „niesegregowane” (zmieszane) odpady komunalne.  



§ 7. 1.              Gmina przyjmuje skargi i wnioski, które wpływają do  niej od właścicieli 
nieruchomości w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

2. Właściciele nieruchomości mogą składać skargi i wnioski w biurze podawczym Urzędu Miejskiego 
w Świebodzicach, przesłać za pomocą poczty elektronicznej jako załącznik w formacie .pdf opatrzony 
podpisem elektronicznym kwalifikowanym na skrzynkę e-mail swiebodzice@swiebodzice.pl  lub poprzez 
elektroniczną platformę usług administracji publicznej - ePUAP jako załącznik pisma ogólnego do 
Urzędu Miejskiego w Świebodzicach opatrzony podpisem elektronicznym kwalifikowanym lub profilem 
zaufanym. 

§ 8.  Traci moc uchwała Nr XXII/154/2016 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 28 czerwca 
2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości (Dz. Urz. Woj. Dol. z 2016 r. poz. 3175). 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świebodzice. 
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.



Uzasadnienie

W związku z wprowadzeniem nowelizacji ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) zaistniała konieczność dostosowania
uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowanie tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów
komunalnych i sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Częstotliwość odbioru odpadów z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, w tym
zlokalizowanych na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomość zamieszkałą, a w części
nieruchomość niezamieszkałą, na których powstają odpady komunalne, ustalono na podstawie ilości
odpadów wytworzonych i odebranych z terenu Gminy Świebodzice w latach poprzednich.

Zgodnie z art. 6r ust. 3c ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach projekt uchwały przesłano do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Świdnicy, który pismem znak HK.525.71.2020.AJ z dnia 12 sierpnia 2020 r. pozytywnie
zaopiniował projekt uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów pod względem wymagań higieniczno - sanitarnych. Podjęcie uchwały przez Radę Gminy
Świebodzice w przedmiotowym zakresie jest uzasadnione.




