
UCHWAŁA NR V/36/2019
RADY GMINY ŚWIDWIN

z dnia 26 lutego 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 42 ustawy z dnia 18 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXX/160/2017 Rady Gminy Świdwin z dnia 30 maja 2017 r. w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świdwin, wprowadza się następujące 
zmiany:

1. Zmienia się treść §2, który otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania 
odpadów:

1) selektywnie zbiera się następujące rodzaje odpadów:
a) papier
b) szkło
c) metale
d) tworzywa sztuczne
e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów

2) papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury) należy 
wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i gromadzić łącznie w odrębnym worku koloru 
niebieskiego oznaczonego napisem „Papier”;

3) szkło należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i gromadzić oddzielnie w odrębnym worku 
koloru zielonego oznaczonego napisem „Szkło”;

4) tworzywa sztuczne i metale (w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych, odpady opakowaniowe wielomaterialowe) należy wydzielić ze strumienia odpadów 
komunalnych i gromadzić łącznie w odrębnym worku koloru żółtego oznaczonego napisem „Metale 
i tworzywa sztuczne”;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów odbierane będą na 
zgłoszenia sołtysów, w okresie kwiecień – październik i odbierane w miejscu wyznaczonym do tego celu  
przez podmiot uprawniony, zgodnie z harmonogramem;

6) właściciel nieruchomości może prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem bioodpadów do własnego kompostownika, pod warunkiem, że jego 
wielkość pozwala na co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału 
przekładanego warstwą gleby i dojrzałego kompostu;
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7) odpady w postaci przeterminowanych leków należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych 
i umieszczać je wyłącznie w specjalnie oznakowanych  pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych 
aptekach i placówkach służby zdrowia; Adresy tych aptek będą podawane do publicznej wiadomości.

8) odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy wydzielić ze strumienia odpadów 
komunalnych i przekazywać je do specjalistycznych pojemników znajdujących się na terenie miejsc 
użytku publicznego oraz w  punktach sprzedaży detalicznej artykułów tego samego rodzaju; Adresy tych 
punktów będą podawane do publicznej wiadomości.

9) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony należy wydzielić ze 
strumienia odpadów komunalnych; Odpady te odbierane będą cztery razy w roku w czasie 
zorganizowanych zbiórek i odbierane w miejscu wyznaczonym do tego celu i odbierane przez podmiot 
uprawniony, zgodnie z harmonogramem. Jeżeli wytwarzający te odpady nie mogą oczekiwać na dzień 
zorganizowanego odbioru, mogą na bieżąco zdeponować je do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w Wardyniu Górnym.

10) odpady budowlano-remontowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót budowlanych 
niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego 
organu administracji należy gromadzić oddzielnie w workach lub kontenerach do tego celu 
przeznaczonych, uniemożliwiających pylenie, wynajętych od przedsiębiorcy na indywidualne 
zamówienie i przekazywane podmiotowi odbierającemu odpady komunalne;

11) odpady komunalne, oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz oddawania 
w zorganizowanych zbiórkach, można wywozić do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w Wardyniu Górnym, za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy, lub dowodu zameldowania na 
terenie Gminy Świdwin.

12) dpady odbierane będą w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości;
13) w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i innych miejscach w zabudowie wielorodzinnej, odpady 

wymienione w punktach 2), 3) i 4) należy  wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i gromadzić 
łącznie w odrębnych pojemnikach;

14) dopuszcza się możliwość gromadzenia odpadów wymienionych w punktach 2), 3) i 4) w pojemnikach 
zakupionych lub wydzierżawionych przez właścicieli nieruchomości.”.

2. Zmienia się treść §3, który otrzymuje brzmienie:

„§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez:

1) selektywne zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych z podziałem na 
następujące frakcje:

a) papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury);
b) szkło;
c) tworzywa sztuczne i metale (w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady opakowaniowe 

z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe);
d) odpady ulegające biodegradacji.

2) wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych odpadów zebranych w sposób selektywny, 
z podziałem na frakcje określone w pkt 1) oraz umieszczenie ich w odpowiednich workach lub 
w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i innych miejscach w zabudowie wielorodzinnej 
w pojemnikach,lub w pojemnikach zakupionych lub wydzierżawionych przez właścicieli nieruchomości;

3) wyznaczenie na terenie nieruchomości miejsca do ustawienia pojemników służących do zbierania 
odpadów komunalnych zmieszanych. Właściciel nieruchomości odpowiada za korzystanie z tychże 
pojemników zgodnie z ich przeznaczeniem oraz za odpowiedni stan porządkowy;

4) ustawienie pojemników i worków w miejscu widocznym w dniu odbioru, przed wejściem na teren 
nieruchomości;

5) oddzielne gromadzenie nieczystości ciekłych w postaci ścieków bytowych oraz gnojówki i gnojowicy, 
w przypadku prowadzenia działalności rolniczo-hodowlanej, którą należy wykorzystywać zgodnie 
z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. z 2018 r. poz. 1259 z późn. 
zm.);
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6) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni 
chodników (od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się 
wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy 
nieruchomości, a także nieruchomości, w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to 
realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów), oraz posypanie piaskiem chodnika;

7) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów 
budowlanych, powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;

8) wykonywanie obowiązków, o których mowa w pkt 7) na terenie budowy należy do wykonawcy robót 
budowlanych.”.

3. Zmienia się treść §4, który otrzymuje brzmienie:

„§ 4. Gmina zapewnia:
1) w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami gmina wyposaży nieruchomość, 

w pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz poniesie koszty utrzymania tych 
pojemników w odpowiednim stanie porządkowym, technicznym i sanitarnym (niezbędne mycie 
i dezynfekcja pojemników);

2) w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami gmina wyposaży nieruchomość, w worki do 
zbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych lub w przypadku spółdzielni mieszkaniowych 
i innych miejscach w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do zbierania selektywnie zbieranych 
odpadów komunalnych;

3) w przypadku selektywnej zbiórki odpadów, gmina wyposaży nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy w pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz w worki  
przeznaczone do zbierania selektywnie zbieranych odpadów komunalnych lub w przypadku spółdzielni 
mieszkaniowych i innych miejscach w zabudowie wielorodzinnej w pojemniki do zbierania selektywnie 
zbieranych odpadów komunalnych;

4) w przypadku nieselektywnej zbiórki odpadów, gmina wyposaży nieruchomość, na której zamieszkują 
mieszkańcy w pojemnik przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych zebranych w sposób 
nieselektywny.”.

4. Zmienia się treść §6 ust. 3, który otrzymuje brzmienie:

„3. Odpady komunalne zebrane w sposób selektywny należy zbierać do worków o pojemności 120 l. 
W przypadku spółdzielni mieszkaniowych odpady należy gromadzić w pojemnikach o pojemności 240 l, 
1100 l lub 7000 l.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.
 

Przewodnicząca Rady

Anna Olejniczak
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