
  

UCHWAŁA NR XLIV/335/21  

RADY MIEJSKIEJ W SKWIERZYNIE 

z dnia 16 grudnia 2021 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania 

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

uiszczoną opłatę 

Na podstawie art. 6r ust 3, 3b, 3d, 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2021 roku, poz. 888) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 

roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 roku, poz. 1372) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi ustala się: 

1) dezynfekowanie pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych co najmniej 2 razy do roku; 

2) odbieranie w każdej ilości następujących odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości: 

a) niesegregowanych (zmieszanych), 

b) selektywnie zbieranych: papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe, 

szkło, odpady ulegające biodegradacji, 

c) odbieranie odpadów komunalnych wymienionych w § 4; 

3) korzystanie z punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w § 5; 

4) wyposażenie nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych w worki służące do gromadzenia: tworzyw 

sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu, szkła, odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

oraz papieru; 

5) dostarczenie worków: na tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, szkło, odpady 

komunalne ulegające biodegradacji oraz papier; właścicielom nieruchomości następować będzie: 

- przez przedsiębiorcę realizującego na terenie gminy Skwierzyna odbiór odpadów komunalnych, 

- przy każdym odbiorze odpadów selektywnie zebranych w liczbie równej wystawionych w dniu odbioru 

zapełnionych worków na poszczególne frakcje odpadów; 

6) odpady z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metalu, papieru, szkła oraz odpady 

ulegające biodegradacji, odbierane będą w nielimitowanych ilościach, a jeżeli odpady nie zmieszczą się 

w workach dostarczonych właścicielom nieruchomości można je wystawić w dowolnej ilości we własnych 

workach w kolorach odpowiadających poszczególnym frakcjom. 

§ 2. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych niesegregowanych 

(zmieszanych) z terenów nieruchomości: 
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1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej co najmniej dwa razy w miesiącu; 

2) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej raz w tygodniu; 

3) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, stosuje się pkt 1. 

§ 3. Odpady zebrane selektywnie u źródła odbierane będą wg frakcji: 

1. szkło: 

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej co najmniej jeden raz w miesiącu; 

2) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej dwa razy w miesiącu; 

3) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, stosuje się pkt 1, 

2. papier: 

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej co najmniej jeden raz w miesiącu; 

2) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej  raz w tygodniu; 

3) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, stosuje się pkt 1, 

3. tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe: 

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej co najmniej dwa razy w miesiącu; 

2) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej dwa razy w tygodniu; 

3) w zabudowie wielorodzinnej, w której nie jest sprawowany zarząd nieruchomością wspólną w rozu-

mieniu przepisów ustawy z dnia 24 czerwca 1994r. o własności lokali, stosuje się pkt 1, 

4. Odpady ulegające biodegradacji: 

1) w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej  co najmniej dwa razy w miesiącu; 

2) w zabudowie wielorodzinnej co najmniej jeden raz w tygodniu. 

§ 4. Określa się następujące częstotliwości odbierania pozostałych selektywnie zebranych odpadów od 

właścicieli nieruchomości: 

a) odpady wielkogabarytowe odbierane będą zgodnie z harmonogramem wystawki operatora oraz 

przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

b) przeterminowane leki można oddawać do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na 

terenie Skwierzyny w godzinach pracy lub do punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

wyznaczonego przez gminę, 

c) zużyte baterie i akumulatory można oddawać do specjalistycznych pojemników znajdujących się 

w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w placówkach handlowych, oświatowych 

i punktach sprzedaży w godzinach pracy, 

d) selektywnie zebrane odpady budowlane i remontowe pochodzące z drobnych robót niewymagających 

pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót oraz zużyte opony pochodzące 

z gospodarstw domowych (dotyczy pojazdów osobowych) można przekazać do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych, 

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny można oddawać w punktach selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, w punktach ich sprzedaży w godzinach pracy oraz przez mobilne punkty, 

f) 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 odbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów, w przezna-

czonych do tego celu pojemnikach. 
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§ 5. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą świadczyły usługi co najmniej trzy razy 

w tygodniu oraz co najmniej dwie soboty w miesiącu, przyjmując nieograniczoną ilość odpadów selektywnie 

zebranych, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b i § 4. 

§ 6. Szczegółowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zostaną 

udostępnione mieszkańcom gminy w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłosić fakt niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust.1, należy dokonać w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia 

zaistnienia zdarzenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Skwierzynie przy ul. Rynek 1 w formie: 

1) pisemnej; 

2) elektronicznej na adres: rk@skwierzyna.pl; 

3) telefonicznej - numer telefonu 95 72 16 534. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości oraz datę, miejsce 

i opis zdarzenia, o którym mowa w ust. 1. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Skwierzyny. 

§ 9. Traci moc uchwała nr XX/163/20 Rady Miejskiej w Skwierzynie z dnia 23 stycznia 2020 roku 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług dotyczących odbierania odpadów 

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

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

Województwa Lubuskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej 

Zygmunt Kadłubiski 
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