RApA GMINY

UCHWAŁA

Nr XVI/136/2019
Rady Gminy Świlcza

SWILCZA

października

z dnia 28

2019 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
od
właścicieli
nieruchomości
i zagospodarowania tych
odpadów,
komunalnych
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

Na podstawie art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu

czystości

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z

późno

zasięgnięciu

zm .); po

Sanitarnego w Rzeszowie - Rada Gminy stanowi, co

i

porządku

samorządzie

opinii Powiatowego Inspektora

następuje:

§ 1. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Świlcza:
1) odbiera z terenu

nieruchomości,

a) zmieszane - w

na której

zamieszkują mieszkańcy,

każdej ilości,
szkło

b) zebrane selektywnie: papier, metal, tworzywa sztuczne,
- w

pojemności

2) przyjmuje - z

każdej

w

120 litrów

wyłączeniem

ilości,

z tym

a)

wszystkich

zużyte

nie

większej

niż

4 worki

bieżąco

nieruchomości,

w Gminnym Punkcie Selektywnego

na której zamieszkują

mieszkańcy , każdą

rodzajów, selektywnie zebranych, odpadów komunalnych, z tym,

ilości nieprzekraczającej

b) odpady budowlane i rozbiórkowe - w
3) przejmuje

ilości

jednorazowo w

odpadów zmieszanych - na

pozostałych

opony - w

że

każdy;

Zbierania Odpadów Komunalnych z terenu
ilość

oraz opakowania wielomateriałowe

każdej ilości,

c) bioodpady o

odpady:

że:

8 szt. rocznie,

ilości nieprzekraczającej

obowiązek wyposażania nieruchomości

1 m3 w

miesiącu;

(pierwszego oraz dalszych na zasadzie wymiany:

nowy worek za worek odebranych odpadów) w worki na zbierane selektywnie odpady: papier, metal ,
tworzywa sztuczne i opakowania

wielomateriałowe , szkło

4) przekazuje odpady komunalne odebrane od

właścicieli nieruchomości

Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub instalacji
frakcji - w celu

Częstotliwość

mieszkańcy

ustala

zastępczych

przygotowania do odzysku, w tym

i kompostowanie; odpady nie

§ 2. 1.

oraz bioodpady;

się ,

nadające się

do odzysku

będą

- stosownie do poszczególnych

recyklingu,

poprzez ich sortowanie

unieszkodliwiane poprzez

odbioru odpadów komunalnych z terenu

jak

do Regionalnej Instalacji

nieruchomości,

na której

składowanie.
zamieszkują

następuje:

1) zmieszanych - nie rzadziej

niż

raz na dwa tygodnie;

2) zebranych selektywnie: tworzyw sztucznych , odpadów wielomateriałowych, metali oraz bioodpadów
- nie rzadziej

niż

raz na dwa tygodnie;

3) zebranych selektywnie: szkła i papieru - nie rzadziej
2.

Szczegółowy ,

odpadów

harmonogram

doręcza się każdemu

z

niż

zawierający informację

właścicieli nieruchomości

raz w

miesiącu;

o dniach odbioru i rodzaju odbieranych
oraz podaje do publicznej

wiadomości

na

stronie internetowej Gminy Świlcza (www.swilcza.com.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Świlcza (www.bip.swilcza.com.pl).

1

świadczy

§ 3. 1. Gminny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
bieżącego

w zakresie

nieruchomości ,

przyjmowania z terenu

na której

usługi

zamieszkują mieszkańcy,

zebranych selektywnie odpadów, z zastrzeżeniem § 1 pkt 2.
2. Odpady do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych , dostarcza
właściciel nieruchomości własnym

staraniem i na

własny

koszt.

3. Adres oraz dni i godziny otwarcia Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych podaje się do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy ŚWilcza,
w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gm iny Świlcza oraz poprzez wywieszenie stosownej
informacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Gminy Świlcza oraz w sołectwach.

§ 4.

1.

odbierającego

Zgłoszen ia

niewłaściwego

przypadków

odpady komunalne od

świadczenia

właścicieli nieruchomości

usług

przez

przedsiębiorcę

lub przez Gminny Punkt Selektywnego

Zbierania Odpadów Komunalnych rozpatruje, i udziela odpowiedzi, Wójt Gminy w terminie 14 dni dnia
otrzymania

zgłoszenia.

2. Zgłoszeń

należy

dokonywać

w

formie

pisemnej

na

adres:

Urząd

Gminy

Świlcza,

36-072 Świlcza 168, za pośrednictwem poczty elektronicznej (ug.swilcza@intertele.pl) lub w Urzędzie
Gminy Świlcza, w dniach i godzinach jego funkcjonowania, ustnie, do protokołu.
3.

Zgłoszenie

winno

zawierać imię

i nazwisko oraz adres osoby, która je wnosi.

§ 5. Traci moc uchwała Nr U356/2017 Rady Gminy Świlcza z dnia 8 listopada 2017 r.
w sprawie

szczegółowego

komunalnych od
przez

sposobu i zakresu

właścicieli n i eruchomości

właściciela nieruchomości opłatę

§ 6.

Uchwała

ogłoszeniu

wchodzi w

życie

świadczenia usług

w zakresie odbierania odpadów

i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za

uiszczoną

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

z dniem 1 stycznia 2020 r. po uprzednim

upływie

14 dni od dnia jej

w Dzienn iku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.
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