
UCHWAŁA NR XL/395/2017
RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Świdnik”

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948 z 2017 r. poz. 730, 935) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250, 1250, 1920, 1020) – po 
zaopiniowaniu przez Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną w Świdniku oraz Komisję Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale 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" (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 3217) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w rozdziale 1 § 2: 

a) w ust. 1 dodaje się pkt 14 w brzmieniu:

„14)  odpady ulegające biodegradacji”,

b) dodaje się ust. 13 w brzmieniu:

„13.  Odpady ulegające biodegradacji należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.”.

2) w rozdziale 2 § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

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

1) kolor niebieski oraz oznaczenie napisem „Papier”,

2) kolor żółty oraz oznaczenie napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,

3) kolor zielony oraz oznaczenie napisem „Szkło”,

4) kolor brązowy oraz oznaczenie napisem „Bio”,

5) kolor brązowy oraz oznaczenie napisem „Odpady zielone”,

6) kolor czarny – przeznaczony do zbierania odpadów zmieszanych.”;

3) w rozdziale 3 § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
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„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 1 raz na dwa tygodnie 3 razy
w tygodniu 1 raz na dwa tygodnie

papier,
tworzywa sztuczne,

opakowania 
wielomateriałowe,

szkło, metale

1 raz w miesiącu 1 raz
w tygodniu

1 raz w miesiącu,
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

2 razy w roku lub według 
zapotrzebowania poprzez 

samodzielne dostarczenie do 
punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych lub 
punktu zbiorczego

2 razy w roku

odpady ulegające 
biodegradacji

1 raz w roku poprzez samodzielne dostarczenie do punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych

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

chemikalia 1 raz w na pół roku na zgłoszenie odbiór z terenu nieruchomości

zużyte baterie
i akumulatory,

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

zużyty sprzęt 
elektryczny

i elektroniczny

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

zbierania odpadów komunalnych

1 raz w roku poprzez 
samodzielne dostarczenie do 

punktów selektywnego 
zbierania odpadów 

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

odpady budowlane
i rozbiórkowe

1 raz w miesiącu
na zgłoszenie lub według zapotrzebowania poprzez 
samodzielne dostarczenie do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych

1 raz w roku

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

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Świdnik

Janusz Królik

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego – 3 – Poz. 3240


		2017-08-03T10:29:06+0000
	Polska
	Paweł Chruściel; Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




