Elektronicznie podpisany przez:
Tomasz Olesiak
dnia 2 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR XVIII/266/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie 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 dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi określa się sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych
i zagospodarowania tych odpadów:
1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną ilość odpadów komunalnych,
2) wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbiórki selektywnych odpadów komunalnych.
Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej wyposażeni zostaną w jednorazowe
worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a właściciele nieruchomości zamieszkałych
w zabudowie wielolokalowej wyposażeni zostaną w pojemniki do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
3) z nieruchomości odbierane będą wytworzone następujące frakcje odpadów komunalnych:
a) zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne - do pojemnika,
b) papier - niebieski pojemnik/worek,
c) szkło - zielony pojemnik/worek,
d) tworzywa sztuczne i metale - żółty pojemnik/worek,
e) bioodpady stanowiące odpady komunalne - brązowy pojemnik/worek,
f) odpady wielkogabarytowe.
§ 2. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin, będą traktowane jako
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
§ 3. Ustala się minimalną częstotliwość pozbywania odpadów komunalnych z nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy:
1) dla zabudowy wielorodzinnej:
a) odpady selektywnie zebrane: szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal,
papier - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż raz w tygodniu, a w pozostałym
okresie nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż 1 raz w roku, tzw. wystawki,
d) odpady pozostałe z procesu segregacji (zmieszane odpady komunalne) - nie rzadziej niż raz na tydzień.
2) dla zabudowy jednorodzinnej:
a) odpady selektywnie zebrane: szkło, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metal,
papier - nie rzadziej niż raz na miesiąc,
b) bioodpady - w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w
pozostałym okresie nie rzadziej niż raz na miesiąc,
c) meble i inne odpady wielkogabarytowe - nie rzadziej niż 1 raz w roku, tzw. wystawki,
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d) odpady pozostałe z procesu segregacji (zmieszane odpady komunalne) - nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie.
3) Dopuszcza się gromadzenie
kompostownikach.

bioodpadów

stanowiących

odpady

komunalne

w przydomowych

§ 4. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
można zgłosić do Urzędu Miejskiego w Świebodzinie, ul. Rynkowa 2, 66-200 Świebodzin osobiście,
telefonicznie, pisemnie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail: poczta@um.swiebodzin.pl
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1, winno wskazywać:
1) miejsce niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne;
2) w miarę możliwości datę, czas niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania
odpadów komunalnych;
3) sposób niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 5. 1. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych właściciele nieruchomości położonych
na terenie gminy Świebodzin w ramach ponoszonej opłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi
mogą dostarczać odpady tj.:
1) papier;
2) metal;
3) tworzywo sztuczne;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) szkło;
6) bioodpady;
7) przeterminowane leki;
8) chemikalia;
9) odpady niebezpieczne;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe;
14) zużyte opony;
15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
16) odpady tekstyliów i odzieży.
§ 6. 1. Dostarczone przez mieszkańców, własnym transportem i na własny koszt odpady komunalne
wymienione w §5 przyjmowane będą nieodpłatnie w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w miejscowości Jeziory 55, w godzinach ich otwarcia. Dni i godziny otwarcia punktu zostaną podane
do publicznej wiadomości i na stronie internetowej Gminy Świebodzin.
§ 7. Przyjęcie odpadów do PSZOK dokonuje się po sprawdzeniu ich zgodności z wykazem przyjmowanych
odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia oraz przedstawienia dokumentu potwierdzającego uiszczanie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za bieżący okres rozliczeniowy.
§ 8. 1. Pracownik obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów w przypadku gdy:
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1) zostanie stwierdzone, iż odpady dostarczone nie znajdują się w wykazie odpadów przyjmowanych przez
PSZOK;
2) stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach.
§ 9. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki
odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub
unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 10. Traci moc uchwała XXXI/459/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2017 r.
zmienionej uchwałą nr XXXII/477/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Tomasz Olesiak
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UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), Rada Miejska, zobowiązana jest określić w drodze uchwały
stanowiącej

akt

prawa

miejscowego,

szczegółowy

sposób

i

zakres

świadczenia

usług

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela
nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
Projekt przedmiotowej uchwały został przesłany do Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Świebodzinie celem zaopiniowania. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany.
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest w pełni uzasadnione.
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