
 

 

UCHWAŁA NR XXI/254/12 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 25 października 2012 r. 

zmieniająca uchwałę 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 ustawy z dnia 

8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 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 2012 r., 

poz. 391) uchwala się, co następuje:  

§ 1. W uchwale nr XIX/230/12 Rady Miejskiej 

w Świdnicy z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-

ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpa-

dów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieru-

chomości opłatę za gospodarowanie odpadami komu-

nalnymi wprowadza się następujące zmiany:  

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się, iż 

w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odbiera się 

z nieruchomości, wg ustalonego harmonogramu, 

każdą ilość następujących rodzajów odpadów ko-

munalnych: 

1) odpady komunalne zmieszane, zbierane w po-

jemnikach określonych regulaminem utrzyma-

nia czystości i porządku na terenie Gminy Mia-

sto Świdnica; 

2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawie-

rające frakcje: papieru i makulatury, małogaba-

rytowych opakowań ulegających biodegradacji, 

metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła 

i opakowań wielomateriałowych oraz odzieży 

i tekstylii zbierane w pojemnikach lub workach 

w systemie indywidualnym lub w pojemnikach 

w systemie zbiorczym, określonych regulami-

nem utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Miasto Świdnica; 

3) meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogaba-

rytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-

ny, zużyte opony oraz wielkogabarytowe opa-

kowania ulegające biodegradacji zbierane 

w miejscach wyznaczonych w harmonogramie 

ogłoszonym przez gminę; 

4) przeterminowane leki zbierane w oznaczonych 

pojemnikach ustawionych we wskazanych 

przez gminę aptekach.”;  

2) w § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. Ustala się, iż 

w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady 

komunalne odbiera się z nieruchomości z następu-

jącą częstotliwością: 

1) odpady komunalne zmieszane – raz w tygodniu 

w zabudowie jednorodzinnej oraz maksymalnie 

trzy razy w tygodniu w zabudowie wieloro-

dzinnej; 

2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawie-

rające frakcje: papieru i makulatury, małogaba-

rytowych opakowań ulegających biodegradacji, 

metali, tworzyw sztucznych, opakowań ze szkła 

i opakowań wielomateriałowych oraz odzieży 

i tekstylii – z minimalną częstotliwością raz 

w miesiącu; 

3) meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogaba-

rytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektronicz-

ny, zużyte opony – raz na miesiąc; 

4) wielkogabarytowe opakowania ulegające bio-

degradacji − z minimalną częstotliwością raz 

w miesiącu.”;  
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3) w § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Punkt selek-

tywnego zbierania odpadów komunalnych będzie 

świadczył usługi od poniedziałku do piątku od go-

dziny 12:00 do godziny 18:00 oraz w soboty od 

godziny 10:00 do godziny 16:00, poza dniami 

ustawowo wolnymi od pracy.”.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezyden-

towi Miasta Świdnicy.  

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni 

od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wo-

jewództwa Dolnośląskiego.  

  

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej: 

Joanna Gadzińska 
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