r.,ADA GMINY
(: WILCZA
UCHWAŁA Nr XVII/145/2019

Rady Gminy Świlcza
z dnia 25 listopada 2019 r.
zmieniająca Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na Terenie Gminy Świlcza.

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 13 wrześn i a 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późno zm.); po zasięgnięciu
opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie - Rada Gminy stanowi, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/135/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 r.
Regulamin Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Świlcza, wprowadza się
następujące zmiany:
1) § 3 otrzymuje brzmienie:
Błoto, śnieg,

lód oraz inne zanieczyszczenia uprzątnięte z części nieruchomości
właściciela służących do użytku publicznego powinny być złożone w miejscu nie
powodującym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.;

,,§ 3.

2) § 12 otrzymuje brzmienie:
,,§ 12. 1. Właściciele

nieruchomości

zobowiązani

są

do pozbywania

się

odpadów

komunalnych nie rzadziej niż:
1) raz na dwa tygodnie - w przypadku zmieszanych odpadów komunalnych oraz
zbieranych selektywnie: tworzyw sztucznych, metali i opakowań
wielomateriałowych, bioodpadów, a także odpadów pochodzących z terenów
przeznaczonych do użytku publicznego, z zastrzeżeniem ust. 2;
2) raz na miesiąc - w przypadku zbieranych selektywnie: papieru i szkła, oraz
popiołów pochodzących z instalacji domowego ogrzewania;
3) dwa razy w roku - w przypadku przeterminowanych leków i chemikaliów,
odpadów niekwalifikujących 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, zużytych baterii, akumulatorów i żarówek,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli, tekstyliów i odzieży,
zużytych opon, odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych
i rozbiórkowych.
2. Częstotliwość pozbywania się zmieszanych odpadów komunalnych oraz
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do
października z budynków wielolokalowych nie może być rzadsza niż raz na
tydzień .

3. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, mogą pozbywać
się

odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1,
dostarczając je do PSZOK.";

także

na

bieżąco,

3) w § 13:

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Nie poddane kompostowaniu we własnym zakresie bioodpady, w tym
rozdrobnione gałęzie, odbierane są z terenu nieruchomości w ilości nie
przekraczającej jednorazowo 4 worków o pojemności 120 litrów każdy. Pozostałą
ilość właściciel nieruchomości może oddać w PSZOK.";

2
b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:
,,4. Przeterminowane leki oraz zużyte baterie i żarówki mogą być także oddawane w
punktach zbiórki zorganizowanych w miejscach na terenie Gminy, których aktualny
wykaz jest podawany do publicznej wiadomości na stronie internetowej Gminy
Świlcza (www.swilcza.com.pl.) ... ;
4) w § 19 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. Deratyzację przeprowadza się w
do listopada.".

miesiącach

od marca do kwietnia oraz od

października

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r., po uprzednim upływie 14 dni od
dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym WOjewództwa Podkarpackiego.
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