
UCHWAŁA NR XIII/126/2019
RADY GMINY ŚWIERCZÓW

z dnia 30 grudnia 2019 r.

zmieniająca Uchwałę Nr XII/100/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) Rada Gminy Świerczów, po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala, co następuje:

§ 1. 1 W Uchwale Nr XII/100/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Świerczów wykreśla się § 1 ust. 2 pkt 1, 2, 3, 5, 9, 10.

2. Zmienia się § 8 ust. 1, który otrzymuje brzmienie: „Ustala się minimalną pojemność pojemników do 
zbierania odpadów komunalnych, w następujący sposób:

1) właściciel nieruchomości określa ilość osób korzystających z pojemników,

2) właściciel nieruchomości oblicza ilość wytwarzanych odpadów komunalnych, która jest iloczynem: liczby 
osób korzystających i średniej ilości wytwarzanych odpadów komunalnych podanej w załączniku do 
uchwały w tabeli określającej średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli 
nieruchomości na terenie Gminy Świerczów w kolumnie 4,

3) właściciel nieruchomości określa minimalną ilość pojemników, która jest sumą pojemności odpowiedniej 
konfiguracji worków, pojemników lub kontenerów określonych w § 7 ust. 1,

4) różnica, pomiędzy obliczoną ilością wytwarzanych odpadów zgodnie z pkt. 2 i obliczoną minimalną 
pojemnością pojemników zgodnie z pkt. 3, nie może być większa niż 60 l”.

3. Wykreśla się § 15 pkt 5, 6, 7.

4. Wykreśla się § 17 ust. 3 pkt 1.

5. Wykreśla się § 18 ust. 5 i ust. 14.

§ 2. Zmienia się załącznik do uchwały Nr XII/100/2019 Rady Gminy Świerczów z dnia 28 listopada 2019 r., 
który otrzymuje brzmienie jak w załączeniu.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerczów.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od dnia ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

 

Przewodniczący Rady Gminy
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Średnia ilość odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości na terenie
Gminy Świerczów:

 

L.p.  
Rodzaj nieruchomości (źródło wytwarzania
odpadów komunalnych)  

jednostka charakteryzująca
źródło wytwarzanych
odpadów  

średnia ilość wytwarzanych odpadów
komunalnych  
w ciągu 2 tygodni  
[litry/2 tyg.]  

SELEKTYWNE ZBIERANIE  
1.  nieruchomość zamieszkała  na zamieszkującego  24

2.  uczelnie, szkoły, przedszkola, żłobki 
na ucznia/ dziecko  2
na pracującego  7

3.  hotele i inne placówki całodziennego pobytu 
na łóżko  9
na pracującego  7

4.  lokale handlowe
na 1m2 powierzchni handlowej  2
na pracującego  7

5.  lokale gastronomiczne 
na 1 miejsce konsumpcyjne  9
na pracującego  7

6. ogródki działkowe, zieleńce i parki  na każdą działkę  5

7. 
instytucje kultury, posiadające sale
widowiskowe

na miejsce na widowni  1
na pracującego  7

9. cmentarz  na miejsce grzebalne  2
10.  domki letniskowe, kempingi  na 1 m2 2
11.  wszystkie inne niż wyżej wymienione: 

- 
pomieszczenia biurowe, w tym instytucje
i urzędy 

na pracującego  7

- 
punkty handlowe i usługowe poza lokalem
(kiosk) 

na pracującego  7

- 
rzemiosło i zakłady wytwórcze, działalność
gospodarcza 

na pracującego  7

- 
instytucje kultury, nie posiadające sal
widowiskowych, w tym m.in.: biblioteki 

na pracującego  7

- 
obiekty sportowe, w tym m.in. hale sportowe,
korty tenisowe itp.. 

na pracującego  7

Załącznik do uchwały Nr XIII/126/2019

Rady Gminy Świerczów

z dnia 30 grudnia 2019 r.
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