
 

 

UCHWAŁA NR XXI/220/20 

RADY MIEJSKIEJ W ŚWIDNICY 

z dnia 25 września 2020 r. 

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

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

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Świdnicy 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 nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odbiera się z nieruchomości, wg ustalonego 

harmonogramu, każdą ilość następujących rodzajów odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zbierane w pojemnikach określonych regulaminem 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Świdnica; 

2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady oraz odzieży i tekstyliów zbierane w pojemnikach  

lub workach, określonych regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto 

Świdnica; 

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

zużyte opony oraz wielkogabarytowe opakowania ulegające biodegradacji zbierane w miejscach 

wyznaczonych w harmonogramie ogłoszonym przez gminę; 

4) przeterminowane leki zbierane w oznaczonych pojemnikach ustawionych we wskazanych przez gminę 

aptekach. 

2. Worki do selektywnego zbierania odpadów w systemie workowym oraz pojemniki do selektywnego 

zbierania odpadów w systemie pojemnikowym udostępnia się właścicielom nieruchomości w ramach opłaty, 

o której mowa w § 1. 

§ 3. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne odbiera się z nieruchomości 

z następującą częstotliwością: 

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady - z minimalną częstotliwością raz 

w tygodniu; 
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2) odpady komunalne zbierane selektywnie zawierające frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, 

odpady opakowaniowe wielomateriałowe – z minimalną częstotliwością raz w miesiącu; 

3) meble i odpady wielkogabarytowe, wielkogabarytowy zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte 

opony – z minimalną częstotliwością raz w miesiącu. 

§ 4. 1. Ustala się, iż w ramach opłaty, o której mowa w § 1, punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych świadczy usługi polegające na przyjmowaniu wytworzonych na terenie nieruchomości 

następujących rodzajów odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 2: 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

2) zużyte baterie i akumulatory; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

5) zużyte opony; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) 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; 

10) papier; 

11) metal; 

12) tworzywa sztuczne; 

13) odpady tekstyliów i odzieży; 

14) szkło; 

15) odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 

2. Przyjmowanie odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1, wytworzonych na terenie nieruchomości 

odbywać się będzie w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w każdej ilości. 

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

§ 5. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego 

świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości  

lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych: 

1) właściciele nieruchomości powinni zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług niezwłocznie  

po stwierdzeniu tego faktu, w którym usługa została niewłaściwie wykonana; 

2) zgłoszenie winno nastąpić osobiście w Urzędzie Miejskim w Świdnicy, telefonicznie, pisemnie lub pocztą 

elektroniczną na adres e-mail - czystaswidnica@um.swidnica.pl; 

3) zgłoszenie, o którym mowa w pkt 2 powinno zawierać dane niezbędne dla ustalenia okoliczności, 

w szczególności: 

a) imię i nazwisko zgłaszającego, 

b) adres nieruchomości dotyczącej reklamacji, 

c) opis zdarzenia będącego przyczyną reklamacji. 
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§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Świdnica. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXVII/395/17 Rady Miejskiej w Świdnicy z dnia 27 października 2017 roku 

w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2017 r., poz. 4759). 

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

Województwa Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady: 

Jan Dzięcielski

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 3 – Poz. 5451



Załącznik do uchwały Nr XXI/220/20 

Rady Miejskiej w Świdnicy 

z dnia 25 września 2020 r. 

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG PRZEZ PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH W ŚWIDNICY 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

§ 1. 1. Regulamin określa szczegółowe zasady funkcjonowania Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych w Gminie Miasto Świdnica, zwanego dalej PSZOK. 

2. Do PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie zebrane na terenie Gminy Miasto Świdnica odpady komunalne 

dostarczone przez właścicieli nieruchomości lub inne osoby objęte gminnym systemem gospodarowania 

odpadami komunalnymi. 

3. Operatorem PSZOK jest przedsiębiorca wyłoniony w przetargu, którego nazwa, adres i telefon 

kontaktowy umieszczony jest na tablicy informacyjnej przy wejściu na teren PSZOK. 

4. Odpady w PSZOK gromadzone są selektywnie w specjalnie do tego przeznaczonych i oznakowanych 

kontenerach, boksach lub pomieszczeniach magazynowych, w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi oraz 

dla środowiska. 

5. Osoby korzystające z PSZOK zobowiązane są bezwzględnie przestrzegać postanowień niniejszego 

regulaminu, zasad BHP i ppoż. oraz poleceń pracownika PSZOK. 

Rozdział 2. 

Ustalenia szczegółowe 

§ 2. 1. PSZOK jest czynny od poniedziałku do piątku od godziny 8:00 do godziny 17:00 oraz w soboty od 

godziny 10:00 do godziny 14:00, poza dniami ustawowo wolnymi  od pracy. 

2. W PSZOK przyjmowane nieodpłatnie są następujące rodzaje odpadów komunalnych, wytworzonych na 

nieruchomościach znajdujących się na terenie Gminy Miasto Świdnica: 

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

2) zużyte baterie i akumulatory; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

5) zużyte opony; 

6) bioodpady; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki i chemikalia; 

9) 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; 

10) papier; 

11) metal; 

12) tworzywa sztuczne; 

13) odpady tekstyliów i odzieży; 

14) szkło; 

15) odpady opakowaniowe wielomateriałowe. 
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3. Przyjęcia odpadów komunalnych dokonuje pracownik PSZOK. 

4. Osoba dostarczająca odpady do PSZOK zobowiązana jest umieścić je w miejscu wskazanym przez 

pracownika PSZOK, pod jego nadzorem. 

5. Przekazanie odpadów do PSZOK należy potwierdzić na formularzu przekazania odpadu sporządzonym 

przez pracownika PSZOK. 
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