
UCHWAŁA NR XXXVIII/247/2021 
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZICACH 

z dnia 27 stycznia 2021 r. 

w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 grudnia 2020 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzice (Dz. 
Urz. Woj. Doln. poz. 7066) wprowadza się następujące zmiany: 
1) w § 4 w pkt 2: 

a) w lit. m na końcu zdania średnik zastępuje się przecinkiem, 
b) dodaje się lit. n w brzmieniu: 

„n) odpadów niebezpiecznych;”;; 
2) § 5 otrzymuje brzmienie: 

„§ 5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów przez osoby fizyczne działa Punkt Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Świebodzicach przyjmujący zużyty sprzęt elektroniczny 
i elektryczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony, meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
papier i makulaturę, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, odzież, tekstylia, 
opakowania ze szkła, odpady ulegające biodegradacji (w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji oraz bioodpady), przeterminowane leki i chemikalia, odpady budowlane i rozbiórkowe 
stanowiące odpady komunalne, odpady niebezpieczne.”.. 

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

Województwa Dolnośląskiego. 
 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Halina Mądra 
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Uzasadnienie

Zmiana uchwały nr XXXIV/230/2020 Rady Miejskiej w Świebodzicach z dnia 10 grudnia 2020 r.
wynika z konieczności dostosowania zapisów do art. 4 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.), który stanowi
o konieczności przyjmowania m. in. odpadów niebezpiecznych przez punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych. Celem uzupełnienia o ten zapis, wprowadza się zmiany w § 4 i § 5 uchwały.

Uzupełnienia wymaga też uzasadnienie do ww. uchwały o dane potwierdzające zasadność
zróżnicowania częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych
i zamieszkałych, w tym zlokalizowanych na nieruchomościach, które w części stanowią nieruchomość
zamieszkałą, a w części nieruchomość niezamieszkałą, na których powstają odpady komunalne.
Mianowicie częstotliwość została ustalona na podstawie ilości odpadów wytworzonych i odebranych
z terenu Gminy Świebodzice w latach poprzednich. Zmniejszenie częstotliwości odbioru niektórych
frakcji z nieruchomości niezamieszkałych, względem nieruchomości zamieszkałych, wynika
z obserwacji, a także z mniejszej ilości odbieranych odpadów komunalnych z tych nieruchomości,
którą przyjęto jako 8,56%, w ujęciu wagowym, z całości zebranych odpadów na terenie Gminy
Świebodzice.

Wprowadzone zapisy pozwolą na utrzymanie ładu i porządku na terenie gminy oraz kompleksowe
realizowanie zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

W związku z powyższym, podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i uzasadnione.
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