
projekt 

UCHWAŁA Nr XXX.0006^22014 
Rad Gminy Siennica 
z dnia 6 lutego 2014r. 

zmieniająca uchwałę XXI.0007.172.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 7 lutego 2013r. w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Siennica 

Na podstawie art. 4 ust.l i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach (Dz.U. z 2013 r., poz.1399 j . t ) oraz art.40 ust.l, art. 18 ust.2 pkt 15 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 j . t ) , po 
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku 
Mazowieckim, uchwala się co następuje: 

§i. 
W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siennica stanowiącym 
załącznik do uchwały Nr.XXI.0007.172.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 7 lutego 2013r. 
zmienionej uchwałą Nr XXJII.0007.188.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 8 maja 2013r., 
wprowadza się zmiany: 
1) § 8, otrzymuje następujące brzmienie: 
„ § 8 
1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych : 

1) Zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania oraz odpady ulegające 
biodegradacji pochodzące od właścicieli nieruchomości zamieszkałych prowadzone 
będzie: 

a) w przypadku nieruchomości jednorodzinnych- co najmniej jeden raz w miesiącu, 
b) w przypadku nieruchomości wielolokalowych- dwa razy w miesiącu, 

2) Odpady segregowane ( papier i tektura, szkło, tworzywo sztuczne, metale, opakowania 
wielomateriałowe): jeden raz w miesiącu, 

3) Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. meble, 
AGD, TV): co najmniej raz w roku, „w formie wystawki" (w okresie wiosenno 
jesiennym), zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów. 

2. Ustala się Punkt Selektywnej Zbiórki zlokalizowany na terenie wydzielonej części 
Gminnego Składowiska odpadów komunalnych w Siennicy, do którego mieszkańcy 
nieruchomości zamieszkałych, będą mogli dostarczyć ( na własny koszt): 

1) Odpady segregowane ( papier i tekturę, szkło, odpady z tkanin, szkło, tworzywo 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal) przez cały rok; 

2) Odpady budowlane pochodzące z drobnych remontów przez cały rok; 
3) Odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (np. meble, 

AGD, TV) przez cały rok; 
4) Odpady ulegające biodegradacji, w tym pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych-

przez cały rok 
5) Chemikalia, opony- przez cały rok. 

http://XXI.0007.172.2013
http://XXJII.0007.188.2013


3. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalne 
oznakowanych pojemnikach. Lokalizacja pojemników do zbierania przeterminowanych 
leków przekazana zostanie mieszkańcom w sposób zwyczajowo przyjęty ( na tablicy ogłoszeń 
w Urzędzie Gminy Siennica oraz na stronie internetowej Urzędu) 
4. Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać w specjalistycznych pojemnikach 
ustawionych w szkołach, sklepach, jednostkach organizacyjnych Gminy oraz w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki. 

5. Kosze uliczne winny być opróżniane w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 w miesiącu." 

§2-
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

§3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego. 



Uzasadnienie 
do projektu Uchwały Nr XXX.0006/.#2014 

Rady Gminy Siennica 
z dnia 6 lutego 2014 r. 

zmieniająca uchwalę XXI.0007.172.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 7 lutego 2013r. w 
sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Siennica 

Podjęcie zmiany uchwały wynika z konieczności doprecyzowania zapisów uchwały Nr 

XXI.0007.172.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 7 lutego 2013r. 

Wprowadzone zmiany modyfikują częstotliwość odbioru odpadów komunalnych, 

pozostałości z sortowania oraz odpadów ulegających biodegradacji z nieruchomości 

jednorodzinnych oraz odpadów wilekogabarytowych co będzie się wiązać ze zmniejszeniem 

kosztów poniesionych na gospodarkę odpadami. 

Nowe zapisy dotyczące lokalizacji pojemników na przeterminowane leki, pozwolą na 

swobodną zmianę ich lokalizacji bez konieczności wprowadzania nowych zmian w 

przedmiotowej uchwale. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały zgodnie z przedstawionym projektem jest 

zasadne 


