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UCHWAŁA NR XIII/102/2019
RADY GMINY ŚWIDWIN
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), oraz art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Świdwin uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez
właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Świdwin realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości odbiera z pojemników i worków odpady zbierane w sposób selektywny:
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) bioodpady;
2) przedsiębiorca, który na zlecenie Gminy Świdwin realizuje odbiór odpadów komunalnych, bezpośrednio od
właścicieli nieruchomości odbiera niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostałe po segregacji,
z pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów, określonych w Regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Świdwin, zwanego dalej "regulaminem";
3) odpady w postaci przeterminowanych leków należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i umieszczać je wyłącznie w specjalnie oznakowanych pojemnikach znajdujących się w wyznaczonych
placówkach służby zdrowia. Adresy tych placówek będą podawane do publicznej wiadomości;
4) 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;
5) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz opony samochodowe należy
wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych. Odpady te odbierane będą cztery razy w roku w czasie
zorganizowanych zbiórek, w miejscach wyznaczonych do tego celu. 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;

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego

–2–

Poz. 6012

6) 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;
7) 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.
8) odpady odbierane będą w każdej zebranej przez właściciela nieruchomości ilości.
§ 2. Gmina w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami świadczyć będzie dodatkową
usługę polegającą na wyposażeniu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki do zbiórki
zmieszanych odpadów komunalnych oraz utrzymanie tych pojemników w odpowiednim stanie technicznym
i sanitarnym (dezynfekcja). Gmina wyposaży także nieruchomości w worki do zbierania odpadów w sposób
selektywny lub pojemniki w przypadku spółdzielni mieszkaniowych i innych miejscach w zabudowie
wielorodzinnej.
§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych dla budynków mieszkalnych
jednorodzinnych i wielolokalowych:
1) pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane w miesiącach styczeń-marzec i listopadgrudzień nie rzadziej niż co 4 tygodnie, kwiecień-październik co tydzień;
2) pojemniki i worki na papier (w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury) odbierane nie rzadziej niż co 4 tygodnie;
3) pojemniki i worki na tworzywa sztuczne i metale (w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady
opakowaniowe z tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe wielomateriałowe) odbierane nie rzadziej niż
co 2 tygodnie;
4) pojemniki i worki na szkło odbierane nie rzadziej niż co 4 tygodnie;
5) pojemniki i worki na bioodpady odbierane w miesiącach styczeń-marzec i listopad- grudzień nie rzadziej
niż co 2 tygodnie, kwiecień-październik co tydzień;
2. Odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny z nieruchomości, na
których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą cztery razy w roku w czasie zorganizowanych zbiórek,
zgodnie z harmonogramem, bądź na bieżąco oddawane do punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w Wardyniu Górnym.
§ 4. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych: Punktem
selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest Punkt Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Zakładu
Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Wardyniu Górnym. Do Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów
Komunalnych właściciele nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Świdwin, objętych systemem
gospodarowania odpadów mogą oddawać nieodpłatnie następujące rodzaje odpadów: papier, szkło, metale,
tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, 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 igły i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony samochodowe, odpady budowlane
i rozbiórkowe, odpady tekstyliów i odzieży; opakowania zawierające resztki farb, lakierów, rozpuszczalników,
środków do impregnacji drewna, środków owadobójczych, środków ochrony roślin i nawozów, benzyn, olejów
mineralnych i syntetycznych; materiały i odczynniki fotograficzne, taśmy barwiące, tusze do drukarek i tonery,
taśmy wideo, kasety magnetofonowe i inne odpady chemiczne, pojemniki po aerozolach,; świetlówki i inne
odpady zawierające rtęć.
§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać w terminie 7 dni od
daty zdarzenia:
a) telefonicznie,
b) e-mailem na adres: poczta@swidwin.gmina.pl lub rolny@swidwin.gmina.pl ,
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c) pisemnie na adres: Urząd Gminy Świdwin, Plac Konstytucji 3 Maja 1, 78-300 Świdwin.
§ 6. Traci moc Uchwala nr V/37/2019 Rady Gminy Świdwin z dnia 26 lutego 2019 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świdwin.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.
Przewodnicząca Rady
Anna Olejniczak

