RADA GMINY
ŚWILCZA
UCHWAŁA

Nr XVII/146 /2019
Rady Gminy Świlcza
z dnia 25 listopada 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zagospodarowania tych odpadów, 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
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/136/2019 Rady Gminy Świlcza z dnia 28 października 2019 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
§ 2 otrzymuje brzmienie:
,,§ 2. 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości,

na której zamieszkują mieszkańcy ustala się, jak 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 niż raz w miesiącu;
2. Częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych oraz bioodpadów
stanowiących odpady komunalne w okresie od kwietnia do października z budynków
wielolokalowych ustala się nie rzadszą niż raz na tydzień.
3. Szczegółowy harmonogram zawierający informację o dniach odbioru i rodzaju
odbieranych odpadów doręcza się każdemu z właścicieli nieruchomości oraz podaje
wiadomości
na
stronie
internetowej
Gminy
Świlcza
do
publicznej
(www.swilcza.com .pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świlcza
(www.bip.swilcza.com.pl).".
§ 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.

