
UCHWAŁA NR XXV/260/2016
RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 14 lipca 2016 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) – po zaopiniowaniu przez Powiatową Stację
Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdniku oraz Komisję Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rada Miasta 
Świdnik uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik.

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 
rodzajów odpadów:

1) papier i tektura,

2) metale,

3) tworzywa sztuczne,

4) opakowania wielomateriałowe,

5) szkło,

6) odpady zielone,

7) przeterminowane leki,

8) chemikalia,

9) zużyte baterie i akumulatory,

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

12) odpady budowlane i rozbiórkowe,

13) zużyte opony.

2. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach, w miejscu 
przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.

3. Odpady wskazane w § 2 ust.1 pkt 1-6 należy gromadzić w pojemnikach lub w workach, w miejscu 
przeznaczonym do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
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4. Przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych

w miejscach wskazanych przez Gminę Miejską Świdnik.

5. Chemikalia należy zbierać na terenie nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp podmiotowi 
odbierającemu odpady komunalne. W przypadku zabudowy wielorodzinnej chemikalia należy zbierać na 
terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być 
zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

6. Odpady zielone, których właściciel nieruchomości nie ma możliwości zagospodarować samodzielnie    w 
miejscu wytworzenia, mogą być przekazywane do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub 
punktu zbiorczego.

7. Zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów, lub

w przypadku baterii i akumulatorów małogabarytowych, umieszczać w odpowiednio oznaczonych 
pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Miejską 
Świdnik.

8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać 
do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego sprzętu, punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych lub podmiotu odbierającego odpady komunalne.

9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe zbiera się na terenie nieruchomości w sposób zapewniający 
łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne. W przypadku zabudowy wielorodzinnej odpady 
wielkogabarytowe należy zbierać na terenie nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów 
komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone w miejscu ich odbioru nie wcześniej

niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem ich odbioru.

10. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne zbiera się w pojemnikach 
przeznaczonych do gromadzenia tego rodzaju odpadów, ustawionych w miejscu nieutrudniającym możliwości 
korzystania z nieruchomości i umożliwiającym dojazd pojazdu podmiotu odbierającego odpady komunalne lub 
dostarczenie do punktu selektywnego zbierania odpadów  komunalnych.

11. Zużyte opony należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

12. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na terenie, których w wyniku pielęgnacji 
zieleni powstają odpady zielone, powinni je kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby.

§ 3. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu,       
lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, poprzez  gromadzenie 
ich na skraju chodnika od strony jezdni w taki sposób, aby nie utrudniało to ruchu i nie zagrażało 
przechodniom i pojazdom oraz istniejącej zieleni, z zachowaniem możliwości odpływu wody

do kanalizacji.

§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie      
następujących warunków:

a) nie zanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub 
zbiornika bezodpływowego,

b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy  użyciu 
środków ulegających biodegradacji,

c) mycie może dotyczyć wyłącznie nadwozia samochodowego.

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może się odbywać pod  
warunkiem niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstałych odpadów w pojemnikach

do tego przeznaczonych.
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Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych

na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń
i ich utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 5. 1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik służą następujące 
pojemniki:

1) kosze śmietnikowe o pojemności od 35 do 70 litrów,

2) worki o pojemności, co najmniej 35 litrów wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE

o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka,

3) pojemniki o pojemności 120 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

4) pojemniki o pojemności 240 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego z 2 kółkami,

5) pojemniki o pojemności 1100 litrów wykonane z metalu lub tworzywa sztucznego

z 4 kółkami,

6) kontenery o pojemności: 5500 litrów, 7000 litrów, 10000 litrów, 11000 litrów, 15000 litrów, 20000 litrów, 
22000 litrów, wykonane z metalu, kryte lub odkryte,

7) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i 
tektury - o pojemności do 2500 l.

2. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów, na terenie Gminy Miejskiej Świdnik stosuje się oznakowanie 
pojemników, określające rodzaj gromadzonego wewnątrz odpadu oraz następującą kolorystykę:

1) kolor niebieski - przeznaczony do zbierania papieru i tektury,

2) kolor żółty - przeznaczony do zbierania tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych,

3) kolor zielony - przeznaczony do zbierania szkła,

4) kolor brązowy - przeznaczony do zbierania odpadów zielonych,

5) kolor szary - przeznaczony do zbierania metali,

6) kolor czarny - przeznaczony do zbierania odpadów zmieszanych.

§ 6. Minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, powinna  
wynosić co najmniej:

1) jeden pojemnik 120 litrów na każdą nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie 
jednorodzinnej,

2) jeden pojemnik 1100 litrów na każdą nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy,

w zabudowie wielorodzinnej,

3) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów, dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych,

4) jeden pojemnik 120 litrowy na każdy lokal, dla lokali handlowych i gastronomicznych,

5) jeden pojemnik 120 litrowy na każdy lokal, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych

i produkcyjnych oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,

6) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów dla szpitali, domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych 
nieruchomości o podobnej funkcji,

7) jeden pojemnik o pojemności 1100 litrów na odpady zmieszane oraz jeden pojemnik, o pojemności  1100 
litrów na odpady zielone dla kompleksu ogródków działkowych,

8) dwa pojemniki o pojemności 1100 litrów, dla cmentarzy.
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§ 7. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy 
ustawiać w miejscu dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne bez konieczności 
otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je w dniu 
odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren nieruchomości.

§ 8. Pojemniki należy utrzymywać  w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 
poprzez:

1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich 
przeznaczonych,

2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych,

3) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania

do przepełnienia i przeciążania pojemników,

4) dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub 
zniszczenia uniemożliwiającego dalsze użytkowanie.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 9. 1.  Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 
zgodnie z poniższą tabelą:

Rodzaje nieruchomości

Rodzaje odpadów
nieruchomości mieszkalne 

w zabudowie 
jednorodzinnej

nieruchomości mieszkalne
w zabudowie 

wielorodzinnej

nieruchomości niezamieszkane
przez mieszkańców, na których 

powstają odpady komunalne
komunalne odpady 

zmieszane
co najmniej 1 raz na dwa 

tygodnie
co najmniej 3 razy

w tygodniu
co najmniej 1 raz na dwa 

tygodnie
papier i tektura,

tworzywa sztuczne,
opakowania 

wielomateriałowe,
szkło

co najmniej 1 raz w 
miesiącu

co najmniej 1 raz
w tygodniu

co najmniej 1 raz w miesiącu,
z uwzględnieniem potrzeb

i warunków sanitarno – 
porządkowych dla danego typu 

nieruchomości

metale

co najmniej 1 raz na dwa miesiące
lub według zapotrzebowania poprzez samodzielne 

dostarczenie do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych

co najmniej 1 raz na dwa 
miesiące,

z uwzględnieniem potrzeb
i warunków sanitarno – 

porządkowych dla danego typu 
nieruchomości

odpady zielone

1 raz w miesiącu
lub według 

zapotrzebowania
poprzez samodzielne 

dostarczenie do  punktu 
selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub 
punktu zbiorczego

co najmniej 2 razy
w roku według 

zapotrzebowania poprzez 
samodzielne dostarczenie do 

punktu selektywnego 
zbierania odpadów 

komunalnych lub punktu 
zbiorczego

co najmniej 2 razy w roku

przeterminowane leki co najmniej 1 raz w roku poprzez samodzielne dostarczenie do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych

chemikalia co najmniej 1 raz w na pół roku na zgłoszenie odbiór z terenu nieruchomości
zużyte baterie
i akumulatory,

co najmniej 1 raz w roku poprzez samodzielne dostarczenie do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych

zużyty sprzęt 
elektryczny

i elektroniczny

co najmniej 1 raz na pół roku
na zgłoszenie lub według zapotrzebowania poprzez 
samodzielne dostarczenie do punktów selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych

co najmniej 1 raz w roku poprzez 
samodzielne dostarczenie do 

punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych

meble i inne odpady
wielkogabarytowe 1 raz w miesiącu na zgłoszenie co najmniej 1 raz w roku

odpady budowlane 1 raz w miesiącu co najmniej 1 raz w roku
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i  rozbiórkowe na zgłoszenie lub według zapotrzebowania poprzez 
samodzielne dostarczenie do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych

zużyte opony co najmniej 1 raz na 4 lata lub według zapotrzebowania, poprzez samodzielne dostarczenie do 
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych

2. Częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych

do użytku publicznego, w tym dróg publicznych, co najmniej 3 razy w tygodniu.

§ 10. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe na nieczystości ciekłe 
zobowiązani są do ich opróżniania co najmniej raz na trzy miesiące.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 11. 1. Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych przez 
ich składowanie,

2. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić i transportować w sposób zapobiegający ich zmieszaniu,

3. Całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów,

4. Przekazywanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości

z sortowania odpadów komunalnych do regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych 
przewidzianej dla obsługi gminy określonego w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla 
województwa lubelskiego.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 12. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do sprawowania 
opieki nad tymi zwierzętami, nie pozostawiania ich bez nadzoru i zapewnienia ochrony przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla innych ludzi.

2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do usunięcia zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzęta w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego. 
Nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nie ulegających szybkiemu rozkładowi torbach lub woreczkach, 
mogą być wrzucane do koszy śmietnikowych oraz pojemników na odpady zmieszane. Postanowienie to nie 
dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników.

3. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkaniowych lub użytkowych zobowiązani

są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

4. Właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do:

a) wyposażenie psa w obrożę wraz z identyfikatorem, a w przypadku ras uznawanych za agresywne

w kaganiec,

b) na terenach ogólnie dostępnych prowadzenie psa na smyczy, a psa rasy uznawanej za agresywną

na smyczy i w kagańcu,

c) zabezpieczenia nieruchomości w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa.

5. Zabrania się:

a) pozostawiania zwierząt bez opieki, chyba, że zwierzęta znajdują się w pomieszczeniu zamkniętym lub na 
terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiającym opuszczenie go prze zwierzę.

§ 13. Zwolnienie psów z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych ogólnie dostępnych,

w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, lecz nie dotyczy to 
psów ras uznanych za agresywne.
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Rozdział 6.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych

z produkcji rolniczej, w tym także zakazy ich utrzymywania na określonych obszarach lub

w poszczególnych nieruchomościach

§ 14. 1. Utrzymanie zwierząt gospodarczych na terenie Gminy Miejskiej Świdnik jest zabronione,

z wyłączeniem zabudowy zagrodowej.

2. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy zagrodowej zobowiązani

są przestrzegać przepisy niniejszego Regulaminu, a ponadto:

1) bieżącego usuwania odchodów zwierząt na tereny do tego przeznaczone zgodnie

z odrębnymi przepisami,

2) gromadzenia odchodów zwierzęcych w sposób nieuciążliwy dla mieszkańców innych nieruchomości.

3. Posiadacz pszczół zobowiązany jest przetrzymywać je w ulach, ustawionych w odległości

co najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły  nie 
stanowiły uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

4. Zanieczyszczenia spowodowane przez zwierzęta hodowlane w miejscach użyteczności publicznej, 
placach i drogach publicznych muszą być usuwane przez właściciela zwierzęcia.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 15. 1. Ustala się obowiązek przeprowadzania okresowej deratyzacji:

1) na obszarach zabudowanych: w pomieszczeniach zsypowych i piwnicznych oraz w miejscach najbardziej 
zagrożonych bytowaniem gryzoni (węzły ciepłownicze i przyłącza, wiaty śmietnikowe, korytarze, 
pomieszczenia magazynowe itp.),

2) na terenach zabudowy zagrodowej: w pomieszczeniach, w których prowadzona jest hodowla zwierząt.

2. Deratyzację, o której mowa w ust. 1 należy przeprowadzać dwukrotnie w ciągu roku: I termin  marzec –
kwiecień, II termin wrzesień – październik.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego.  

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Świdnik

Kazimierz Patrzała
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