
UCHWAŁA NR XXIII/295/2020
RADY MIASTA ŚWIDNIK

z dnia 27 lutego 2020 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

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 2019 r. poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), – 
po zasięgnięciu opinii Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Świdniku oraz Komisji Gospodarki 
Komunalnej i Mieszkaniowej, Rada Miasta Świdnik uchwala, co następuje:

§ 1. Gmina Miejska Świdnik, w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi:

1) będzie świadczyć usługi w zakresie odbierania od właścicieli nieruchomości zamieszkałych nielimitowaną 
ilość odpadów komunalnych takich jak: odpady komunalne zmieszane, papier i tektura, tworzywa sztuczne, 
opakowania typu PET, opakowania wielomateriałowe, bioodpady, szkło, metale, przeterminowane leki, 
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpady niebezpieczne, odpady tekstyliów i odzieży, chemikalia, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony oraz limitowaną ilość odpadów komunalnych, odbieranych z terenu 
nieruchomości takich jak:

a) odpady budowlane i rozbiórkowe –w ilości do 1000 l/rok/gospodarstwo domowe,

2) przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w pojemniki służące do zbierania 
odpadów komunalnych oraz utrzymania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym.

§ 2. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, z terenu nieruchomości, 
w zależności od rodzaju odpadów i nieruchomości, z których te odpady będą odbierane:

1) odpady komunalne zmieszane:

a) 1 raz na dwa tygodnie – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej,

b) 3 razy w tygodniu – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej,

2) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania typu PET, opakowania wielomateriałowe, szkło, metal:

a) 1 raz w miesiącu – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej,

b) 1 raz w tygodniu – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej,

3) bioodpady:
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a) 1 raz na dwa tygodnie – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej,

b) 1 raz w tygodniu – od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie wielorodzinnej,

4) chemikalia – 1 raz na pół roku na zgłoszenie - od właścicieli nieruchomości zamieszkałych, w zabudowie 
jednorodzinnej i wielorodzinnej,

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - 1 raz na pół roku na zgłoszenie – od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - 1 raz w miesiącu na zgłoszenie – od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej,

7) odpady budowlane i rozbiórkowe - 1 raz w roku na zgłoszenie – od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej.

2. Harmonogram, dotyczący terminów odbioru z terenu nieruchomości poszczególnych frakcji odpadów 
komunalnych oraz dane teleadresowe podmiotu odbierającego odpady komunalne, udostępnione będą do 
publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Świdnik oraz w lokalnej prasie.

3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mają możliwość pozbycia się odpadów komunalnych 
zebranych w sposób selektywny, takich jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania typu PET, szkło, 
metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, bioodpady, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, chemikalia, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, odpady 
niebezpieczne, odpady tekstyliów i odzieży, zużyte opony poza harmonogramem, o którym mowa 
w ust. 2 poprzez samodzielne dostarczenie odpadów do punktów selektywnego zbierania odpadów, o których 
mowa w § 3.

4. Właściciel nieruchomości zamiar skorzystania z usługi odbioru z terenu nieruchomości odpadów takich 
jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane 
i rozbiórkowe, chemikalia, powinien zgłaszać podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z którym Gmina 
Miejska Świdnik zawarła umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowane odpadów, co najmniej jeden dzień 
przed terminem odbioru poszczególnych frakcji odpadów, wynikającym z harmonogramu, o którym mowa 
w ust. 2.

5. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są uprawnieni do samodzielnego dostarczania następujących 
rodzajów odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w § 3.

1) przeterminowane leki,

2) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki.

6. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
właściciele nieruchomości zamieszkałych zgłaszają ten fakt drogą telefoniczną pod nr. tel. 81 751 76 99 lub 
poprzez e-mail wizp@e-swidnik.pl .

§ 3. 1. Określa się sposób świadczenia usług oraz lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych:

1) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Przemysłowej 1 w Świdniku prowadzony 
przez Gminę Miejską Świdnik, który będzie świadczył usługi odbierania odpadów  w sobotę w godz. od 
8.00 do 16.00. Frakcje odpadów komunalnych odbierane w punkcie to: papier i tektura, tworzywa sztuczne, 
opakowania typu PET, szkło, metal, opakowania wielomateriałowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, bioodpady, odpady budowlane i rozbiórkowe, chemikalia, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte baterie i akumulatory, odpady niebezpieczne, odpady tekstyliów i odzieży, 
zużyte opony.

2) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Wyszyńskiego 17 w Świdniku, prowadzony 
przez aptekę pod nazwą „Vita Centrum”, który będzie świadczył usługi odbierania odpadów od 
poniedziałku do piątku w godz. 10.00 do 20.00, w sobotę w godz. 10.00 do 20.00 oraz niedzielę w godz. od 
11.00 do 18.00. Frakcje odpadów komunalnych odbierane w punkcie to: przeterminowane leki, odpady 
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe
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w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.

3) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Racławickiej 1 w Świdniku, prowadzony 
przez aptekę pod nazwą „Słoneczko”, który będzie świadczył usługi odbierania odpadów od poniedziałku 
do piątku w godz. 08.00 do 20.00 w sobotę w godz. 08.00 do 20.00 oraz w niedzielę w godz. 09.00 do 
15.00. Frakcje odpadów komunalnych odbierane w punkcie to: przeterminowane leki, odpady 
niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,

4) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Racławickiej 39 w Świdniku, prowadzony 
przez aptekę pod nazwą „Fragal”, który będzie świadczył usługi odbierania odpadów całodobowo. Frakcje 
odpadów komunalnych odbierane w punkcie to: przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 
i strzykawki.

5) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. ul. Wyszyńskiego 22 w Świdniku, 
prowadzony przez aptekę pod nazwą „Gemini Hutter Sp. z o.o.”, który będzie świadczył usługi odbierania 
odpadów od poniedziałku do piątku w godz. 08.00 do 21.00 w sobotę w godz. 08.00 do 15.00. Frakcje 
odpadów komunalnych odbierane w punkcie to: przeterminowane leki, odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 
i strzykawki.

2. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą przyjmowały tylko samodzielnie 
dostarczone przez właścicieli nieruchomości odpady komunalne zebrane w sposób selektywny.

3. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych zgłaszają ten fakt nie później niż w terminie 
7 dni od zaistnienia tego zdarzenia drogą telefoniczną pod nr. tel. 81 751 76 99 lub poprzez e-mail wizp@e-
swidnik.pl.

§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV/261/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 14 lipca 2016 roku w sprawie 
„określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów” (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2016 r. 
poz. 3218, z 2017 r. poz. 3648, z 2019 r. poz. 42).

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdnik.

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

 

Przewodniczący Rady Miasta 
Świdnik

Włodzimierz Radek
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