
UCHWAŁA NR XXXI/242/2012
RADY GMINY ŚWILCZA

z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną przez 

właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
Nr 142 z 2001 r. poz. 1591 ze zmianami) i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm. ), Rada Gminy Świlcza, uchwala co następuje: 

§ 1. W zamian za opłatę za zagospodarowanie odpadów uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
zamieszkałych odbierane będą : 

1) Odpady komunalne zmieszane – w każdej ilości. 

2) Odpady komunalne zbierane selektywnie obejmujące następujące frakcje jak: papier, metal, tworzywa 
sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające biodegradacji – w każdej ilości. 

3) Odpady niebezpieczne zbierane selektywnie w strumieniu odpadów komunalnych takich jak przeterminowane 
leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin, opakowania po 
farbach, rozpuszczalnikach olejach itp. – w każdej ilości. 

4) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony - w każdej 
ilości. 

§ 2. Komunalne odpady zmieszane oraz odpady wymienione w § 1 pkt. 2 odbierane są z terenu nieruchomości 
z częstotliwością co najmniej jeden raz na dwa tygodnie. 

§ 3. Zebrane selektywnie odpady określone w § 1 i pkt. 3 odbierane będą jeden raz w miesiącu lub na bieżąco 
w punkcie selektywnej zbiórki odpadów. Odpady zebrane selektywnie wymienione w § 1 pkt. 4) dwa razy w roku 
zgodnie z wcześniej ogłoszonym harmonogramem podczas zbiórki poprzez punkty mobilne zbierania 
selektywnych odpadów lub na bieżąco w stacjonarnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów. 

§ 4. Odpady przekazywane do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów, dostarcza ich wytwórca na własny 
koszt. 

§ 5. Odbieranie odpadów, o których mowa w § 1 odbywać będzie się zgodnie z harmonogramem ustalonym 
przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Świlcza. zawrze umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów. 

§ 6. Adres i godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz 
harmonogramy odbioru odpadów komunalnych Wójt Gminy Świlcza poda do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Gminy Świlcza oraz poprzez plakaty i ogłoszenia. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świlcza 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 lipca 2013 r. po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego. 

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Krzysztof Ciszewski
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