
 

 

UCHWAŁA NR XXXI/264/13 

RADY MIASTA ŚWIDWIN 

z dnia 29 sierpnia 2013 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. 

 Na podstawie art. 5  ust 1  pkt 1  oraz art. 6r ust. 3  ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391, z 2011r. nr 152, poz.897, z 2012 poz. 951  

i z 2013 poz. 21 oraz poz. 228) oraz art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2013r. poz. 594 i poz. 645.) uchwala się, co następuje:  

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez 

właściciela w rozumieniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.  

§ 2. Ustala się, że:  

1. Od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela nieruchomości ilość 

odpadów komunalnych.  

2. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego:  

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:  

a) odpady zmieszane – jeden raz w tygodniu;  

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło, metale, tworzywa sztuczne, opakowania  wielomateriałowe 

– jeden raz w miesiącu;  

c) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji – jeden raz w miesiącu, a w miesiącach od kwietnia do 

października – dwa razy w miesiącu;  

d) pozostałe zbierane selektywnie - co kwartał; 

2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:  

a) odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu;  

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło , metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

– jeden raz na dwa tygodnie;  

c) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji – jeden raz w tygodniu;  

d) pozostałe odpady zbierane selektywnie - co kwartał; 

3) z obszarów zwartej zabudowy śródmiejskiej:  

a) odpady zmieszane - dwa razy w tygodniu;  

b) zbierane selektywnie papier i tektura, szkło , metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 

– jeden raz na dwa tygodnie;  

c) odpady zielone i odpady ulegające biodegradacji – jeden raz w tygodniu;  

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 30 września 2013 r.

Poz. 3140



d) pozostałe zbierane selektywnie - co kwartał; 

4) opróżnianie koszy ulicznych z parków, przystanków i peronów następuje nie rzadziej niż dwa razy 

w tygodniu i zgodnie z harmonogramem opróżniania koszy ulicznych opracowywanym przez Burmistrza 

Miasta Świdwin;  

5) opróżnianie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na innych terenach 

przeznaczonych do użytku publicznego następuje jeden raz w miesiącu. 

3. Gminne punkty selektywnej zbiórki odpadów określa się jako mobilne. 

§ 3. Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki 

i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim 

stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  

§ 4. Tracą moc:  

1. Uchwała Nr XXIV/190/12 Rady Miasta Świdwin z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2013 r. poz.73).  

2. Uchwała Nr XXVI/217/13 Rady Miasta Świdwin z dnia 31 stycznia 2013 r. zmieniająca uchwałę 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego 

z 2013r. poz. 860). 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Świdwin.  

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

  

 Przewodniczący Rady Miasta 

 

 

Henryk Klaman 
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