Elektronicznie podpisany przez:
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UCHWAŁA NR XVIII/267/2020
RADY MIEJSKIEJ W ŚWIEBODZINIE
z dnia 29 maja 2020 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Świebodzin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.:
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Świebodzinie uchwala się, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin, zwany dalej
"Regulaminem", określający szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku.
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do utrzymania czystości i porządku na jej terenie poprzez:
1. selektywne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z wydzieleniem
następujących frakcji odpadów:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, niezawierające odpadów wskazanych w pkt. 2-17;
2) papier;
3) metal;
4) tworzywo sztuczne;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) szkło;
7) bioodpady;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia;
10) odpady niebezpieczne;
11) zużyte baterie i akumulatory;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
14) odpady budowlane i rozbiórkowe;
15) zużyte opony;
16) 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;
17) odpady tekstyliów i odzieży.
2. wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki przeznaczone do zbiórki odpadów wskazanych w §
2 ust. 1 pkt 1;
3. ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych w miejscach nie stanowiących utrudnienia
dla sąsiadów, mieszkańców, użytkowników dróg, itp. oraz dostępnych dla korzystających z tych urządzeń
i pracowników przedsiębiorstwa odbierającego odpady komunalne;
4. Bioodpady mogą być zbierane w kompostownikach na terenie nieruchomości, na której powstają.
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5. Odpady w postaci przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach zlokalizowanych w aptekach wskazanych przez Gminę Świebodzin lub przekazywać we własnym
zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6. 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 należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach i przekazywać we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych
pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności publicznej wskazanych przez Gminę Świebodzin lub
przekazywać we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
8. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny powstający w gospodarstwach domowych należy przekazywać
na zasadach określonych w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1895 tj. ze zm.) do punktów zbierania tego rodzaju odpadów lub do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Odpady tego typu mogą być zbierane podczas zbiórki
odpadów wielkogabarytowych zgodnie z harmonogramem.
9. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych zbiera się na terenie
nieruchomości w sposób zapewniający łatwy dostęp przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania odpadów
komunalnych. W przypadku zabudowy wielolokalowej odpady wielkogabarytowe należy zbierać na terenie
nieruchomości w miejscu służącym do zbierania odpadów komunalnych. Odpady te winny być zgromadzone
(wystawione przed posesję) w miejscu ich odbioru nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem
ich odbioru zgodnie z harmonogramem określonym przez przedsiębiorcę. Odpady te przekazywane mogą być
przez mieszkańców bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
10. Tekstylia i odzież - powstającą w gospodarstwie domowym należy przekazywać bezpośrednio do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do specjalnych oznaczonych pojemników.
11. Pozostałe odpady niebezpieczne - powstające w gospodarstwach domowych należy przekazywać
bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
12. Odpady wskazane w § 2 ust. 1 pkt 9, 10, 11, 14, 15, 16, należy przekazywać we własnym zakresie
bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub do wskazanych miejsc ich odbioru
w terminach wyznaczonych przez gminę lub przedsiębiorstwo odbierające odpady komunalne.
§ 3. 1. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą
kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach na terenie swojej
nieruchomości.
2. Proces kompostowania prowadzi się:
1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub;
2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek,
ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu lub;
3) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo.
3. Właściciele nieruchomości są zwolnieni w całości z obowiązku posiadania worka lub pojemnika na
bioodpady jeżeli dokonują kompostowania bioodpadów we własnym zakresie, w indywidualnym
przydomowym kompostowniku.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia śniegu, lodu, błota, liści oraz innych
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości i bezpośrednio przy jej granicy.
2. Obowiązek uprzątnięcia, o którym mowa w ust. 1, powinien być realizowany poprzez:
1) odgarnięcie ich w miejsce, które nie będzie powodować zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów,
2) podjęcie działań likwidujących lub ograniczających śliskość chodnika, przy czym piasek lub inne materiały
użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika niezwłocznie, po ustaniu przyczyn ich zastosowania.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
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1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub
zbiornika bezodpływowego, w szczególności ścieki te nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do
zbiorników wodnych lub do ziemi;
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu
środków myjących ulegających biodegradacji;
3) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać wyłącznie pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i zbierania powstających odpadów w pojemnikach do
przeznaczonych, umożliwiających ich zagospodarowanie zgodnie z przepisami ustawy o odpadach;

tego

2) dokonywania w pojazdach samochodowych tylko drobnych napraw (np. wymiana kół, świec zapłonowych,
żarówek, uzupełnienie płynów itp.);
3) niestwarzania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości;
4) zgody właściciela nieruchomości.
Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki
i worki do zbierania odpadów komunalnych niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, niezawierające
odpadów wskazanych w § 2 ust. 1 pkt. 2-17, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające
obowiązującym normom i przystosowane do urządzeń załadowczych pojazdów odbierających odpady.
2. Gmina zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki i worki do zbiórki odpadów selektywnie
zebranych określone w § 2 ust. 1 pkt. 2-7 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. W przypadku nieruchomości niezamieszkałych właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie
nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej,
odpowiadające obowiązującym normom, w ilości zapewniającej ich nie przepełnienie przy uwzględnieniu
częstotliwości odbierania odpadów.
§ 7. Określa się następujące rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1. na terenie nieruchomości:
1) pojemniki o pojemności 120l, 240l, 1100l, 2500l, 5000l, 7000l, 10000l;
2) worki z folii LDPE oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu selektywnie
zebranego;
2. na drogach publicznych:
1) kosze uliczne o pojemności 10l do 70l;
2) pojemniki o pojemności 120l.
3. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych muszą odpowiadać polskim normom PN-EN 840.
§ 8. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy musi odpowiadać iloczynowi liczby osób korzystających z tych pojemników
i średniej ilości odpadów wytwarzanych w gospodarstwie domowym w ciągu tygodnia czyli 30l na jednego
mieszkańca.
§ 9. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości
odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
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1) nie więcej niż 4 osoby - pojemnik 120l;
2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób - pojemnik 240l;
3) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 11 osób - pojemnik 240l i 120l;
4) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób - 2 pojemniki po 240l.
2. W przypadku korzystania z pojemnika, przeznaczonego do zbierania odpadów przez większą ilość osób
niż określono w ust. 1 pkt 4, przyjmuje się minimalną pojemność pojemników w ten sposób, że na każdą
kolejną osobę korzystającą z pojemników należy przeznaczyć pojemność w wielkości nie mniejszą niż
30 litrów.
§ 10. 1. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości,
na której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne musi uwzględniać następującą
miesięczną średnią ilość wytwarzanych odpadów:
1) dla placówek oświatowych - 4l odpadów komunalnych na każdego ucznia/dziecka i pracownika,
2) dla lokali handlowych - 10l odpadów komunalnych na 10m2 pow. całkowitej,
3) dla lokali gastronomicznych - 20l odpadów komunalnych na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także
miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu,
4) dla lokali rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - 8l odpadów na jednego pracownika,
5) dla instytucji, urzędów, spółdzielni i innych obiektów użyteczności publicznej - 4l odpadów komunalnych
na jednego pracownika,
6) internatów, hoteli, pensjonatów i innych placówek całodziennego pobytu - 15l odpadów komunalnych na
jedno łóżko,
7) na każdą działkę wchodzącą w skład ogrodów działkowych - 20l odpadów komunalnych w okresie od
1 kwietnia do 31 października,
§ 11. 1. Ustala się warunki rozmieszczenia pojemników na terenie nieruchomości - w obrębie
nieruchomości, na której powstają odpady, a w przypadku gdy niemożliwym jest wyznaczenie takiego miejsca
pojemniki należy ustawić na terenie innej nieruchomości, na warunkach ustalonych z jej właścicielem.
2. Na terenach ogrodów działkowych dopuszcza się zbieranie odpadów do pojemników o pojemności
dostosowanej do ilości odpadów wytwarzanych na terenie ogrodów, ustawionych przy wejściach na ogrody
działkowe.
3. Na drogach publicznych kosze uliczne należy umieścić:
1) na terenie miasta po obu stronach drogi, co najmniej na początku i końcu drogi, po jednym na każdej
stronie;
2) na terenie wsi, po jednej stronie drogi w pobliżu lokalizacji przystanków komunikacyjnych.
§ 12. 1. Ustala się warunki utrzymywania pojemników odpowiednio do ich rodzaju:
1) w zakresie stanu sanitarnego - pojemniki należy utrzymywać w czystości zarówno zewnętrznej jak
i wewnętrznej, tak aby nie powodowały emisji uciążliwych zapachów;
2) w zakresie stanu porządkowego - pojemniki nie powinny być przepełnione, aby nie dopuścić do
wysypywania się odpadów poza pojemnik.
3) worki mają być nieuszkodzone i szczelne.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywać pojemniki na odpady komunalne w należytym
stanie sanitarnym i technicznym poprzez poddawanie pojemników dezynfekcji i czyszczeniu preparatami
biodegradowalnymi usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy. Miejsca ustawienia
pojemników muszą być łatwo dostępne dla użytkowników i pracowników przedsiębiorstwa odbierającego
odpady komunalne, utrzymywane w czystości i zabezpieczone przed zbieraniem się wody.
5. Do zbiórki odpadów komunalnych przy drogach publicznych, na przystankach komunikacji publicznej
oraz innych terenach użytku publicznego służą kosze uliczne na odpady komunalne, których minimalna
pojemność nie może być mniejsza niż 10 l oraz pojemniki o minimalnej pojemności 120 l.
§ 13. 1. Zakazuje się:
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1) zagęszczania odpadów komunalnych zbieranych w pojemnikach w sposób uniemożliwiający ich usunięcie
z pojemnika;
2) wrzucania do pojemnika substancji palnych, żrących, toksycznych, gorącego popiołu oraz wlewania
substancji ciekłych;
3) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych poza miejscami do tego przeznaczonymi;
4) umieszczania w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych następujących odpadów:
przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów niebezpiecznych, zużytych baterii i akumulatorów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów
budowlanych i rozbiórkowych, zużytych opon, 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, odpady
tekstyliów i odzieży, które należy zbierać oddzielnie i usuwać na zasadach określonych w niniejszym
regulaminie,
5) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących
z działalności gospodarczej.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych na czas odbierania tych odpadów, a w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
§ 15. 1. 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,
d) odpady pozostałe z procesu segregacji (zmieszane odpady komunalne) - nie rzadziej niż raz na dwa
tygodnie.
2. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z koszy ulicznych - nie rzadziej niż raz
w tygodniu.
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości nie rzadziej niż raz na kwartał.
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2. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji
sanitarnej winni zapewnić gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych lub
odprowadzać te nieczystości do przydomowych oczyszczali ścieków. Urządzenia te powinny posiadać
pojemność dostosowaną do potrzeb, w tym do ilości wody zużywanej przez użytkowników, wynikającą
z przepisów prawa budowlanego.
3. Nieczystości ciekłe należy wywozić systematycznie na oczyszczalnie ścieków lub do punktu zlewnego
bądź unieszkodliwiać zgodnie z przepisami ochrony środowiska.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także
podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania wytworzonych odpadów procesom odzysku, w tym
poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Podmioty realizujące na terenie Gminy Świebodzin zadania związane z odbieraniem
i zagospodarowaniem odpadów zobowiązane są do przestrzegania zasad wynikających z aktualnego
Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Lubuskiego .
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 18. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do:
1) zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz
dołożenia starań, aby zwierzęta nie były uciążliwe dla otoczenia, w szczególności:
a) poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na uwięzi,
b) prowadzenie psa rasy uznawanej za agresywną lub psa mogącego stanowić zagrożenie dla otoczenia na
smyczy z nałożonym kagańcem;
2) sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w szczególności:
a) nie pozostawiania zwierzęcia bez dozoru,
b) nie dopuszczania do zanieczyszczenia terenów przeznaczonych do wspólnego użytku i użyteczności
publicznej,
c) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) pozostawionych przez
zwierzęta z terenów wspólnego użytku.
Rozdział 6.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 19. 1. Wprowadza się zakaz chowu i utrzymywania
administracyjnych miasta Świebodzin z zastrzeżeniem ust. 2.

zwierząt

gospodarskich

w granicach

2. Dopuszcza się w granicach administracyjnych miasta Świebodzin, na terenach zabudowy jednorodzinnej,
możliwość utrzymywania zwierząt gospodarskich, jeśli nie stwarza to uciążliwości dla osób zamieszkujących
sąsiednie nieruchomości z zachowaniem obowiązujących przepisów sanitarno - epidemiologicznych i ochrony
środowiska.
§ 20. Na pozostałych terenach dopuszcza się chów i utrzymywanie zwierząt gospodarskich z zachowaniem
właściwego stanu sanitarnego, ochrony środowiska, który nie będzie stwarzał uciążliwych zapachów, hałasu,
zapylenia i wpływów biologicznych (insektów, zarazków itp.).
§ 21. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej nie może
powodować:
1) uciążliwości dla osób zamieszkujących wspólnie lub w sąsiedztwie;
2) zanieczyszczania powietrza oraz wód i gleby;
3) zagrożeń higieniczno - sanitarnych dla osób zamieszkujących na tej samej posesji lub posesjach sąsiednich.
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2. Gromadzenie, usuwanie i zagospodarowanie odpadów stałych i ciekłych powstających w wyniku
utrzymywania zwierząt gospodarskich musi być zgodne z zasadami określonymi w przepisach odrębnych.
Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 22. 1. Wyznacza się obszary na terenie Gminy Świebodzin podlegające deratyzacji:
1) obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej;
2) obszary zabudowane budynkami produkcyjnymi, handlowymi i usługowymi.
2. Deratyzację należy przeprowadzić jeden raz w roku w miesiącu kwietniu.
3. Deratyzację należy przeprowadzać w każdym innym czasie w przypadku wystąpienia znacznej ilości
gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne.
4. Deratyzację należy przeprowadzać z uwzględnieniem wskazań Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego.
Rozdział 8.
Postanowienia końcowe
§ 23. Traci moc Uchwała Nr XXXI/458/2017 Rady Miejskiej w Świebodzinie z dnia 28 kwietnia 2017 r.
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin;
§ 24. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Świebodzina.
§ 25. 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
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Rada Miejska po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Świebodzinie, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świebodzin,
regulamin jest aktem prawa miejscowego.
Niniejsza uchwała stanowi aktualizację przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w
gminie, w tym uchylenie przepisów dotyczących gromadzenia odpadów w sposób zmieszany.
Projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy

Świebodzin

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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