
 

 

UCHWAŁA NR II/16/2018 

RADY MIASTA ŚWIDNIK 

z dnia 29 listopada 2018 r. 

zmieniająca uchwałę 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 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 

z 2018 r. poz. 994, 1000, 1349, 1432) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454, 1629)  – 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/261/2016 Rady Miasta Świdnik z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie określenia 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2016 r. poz. 3218) 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 pkt. 1) otrzymuje brzmienie: 

„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 wielomateriałowe, szkło, metale, przeterminowane leki, 

chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 

odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, ulegające biodegradacji oraz limitowaną ilość odpadów 

komunalnych, odbieranych z terenu nieruchomości takich jak: 

a) odpady budowlane i rozbiórkowe – w ilości do 1 000 l/rok/gospodarstwo domowe; 

b) odpady zielone – w ilości do 240 l/ miesiąc/nieruchomość w zabudowie jednorodzinnej 

lub w ilości do 10 000 l /miesiąc/nieruchomość w zabudowie wielorodzinnej;”; 

2) w § 2 ust. 1: 

a) w pkt. 6) skreśla się wyrazy „odpady budowlane i rozbiórkowe”, 

b) dodaje się pkt. 7) w brzmieniu: 

„7) odpady budowlane i rozbiórkowe - 1 raz w roku na zgłoszenie – od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych, w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej,”. 

§ 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. 
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