
 
 

UCHWAŁA NR XL/461/2021 
RADY MIASTA ŚWIDNIK 

z dnia 10 maja 2021 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 i 41 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713, 1378) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b i 3d ustawy z 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439, 2361, 2020)– po zasięgnięciu 
Komisji Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Rada Miasta Świdnik uchwala,co następuje: 

§ 1. W uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Lub. z 2020 r. poz. 1726) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 ust. 6 otrzymuje brzmienie:  

„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 63 lub poprzez e-mail wizp@e-swidnik.pl.”; 

2) w § 3  

a) ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: 

„1) Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych przy ul. Przemysłowej 1 w Świdniku 
prowadzony przez Gminę Miejską Świdnik, będzie świadczył usługi odbierania odpadów 

w każdy wtorek i 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.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:  

„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 63 lub poprzez e-mail wizp@e-swidnik.pl.”. 

§ 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 

 
 

Włodzimierz Radek 
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