
 

Uchwała NR XXIII.0007.188.2013 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 8 maja 2013 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr 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.1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz.391) oraz art.40 ust.1, art. 18 ust.2 pkt 15 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1491 

z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 

Mińsku Mazowieckim, uchwala się co następuje: 

 

§ 1 

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. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Siennica wprowadza się zmiany: 

1)  § 5, ust. 1 pkt 4, otrzymuje następujące brzmienie: 

     „§ 5  1. 

 4) pojemniki (w tym worki z folii LDPE) o pojemności od 60 L do 120 L oznaczone 

odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie 

z przeznaczeniem na: 

a) papier i tektura – oznaczone kolorem niebieskim, 

b) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale -oznaczone kolorem 

żółtym 

c) szkło- oznaczone kolorem zielonym 

d) odpady ulegające biodegradacji w tym pochodzące  pielęgnacji terenów zielonych 

(uschnięte chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte 

krzewy) - oznaczone kolorem brązowym 

     e) zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania – oznaczone kolorem       

czarnym” 

 

2)  § 8, otrzymuje następujące brzmienie: 

 „ § 8  1  Ustala się, następująca częstotliwość odbioru odpadów komunalnych : 

1). Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania oraz 

odpadów ulegających biodegradacji ( w szczególności odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji) pochodzących od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

prowadzone będzie: 

a)  w przypadku nieruchomości jednorodzinnych 

- 1 raz miesiącu w okresie od listopada do kwietnia, 

- 2 razy w miesiącu w okresie od maja do listopada. 

b)  w przypadku nieruchomości wielolokalowych, 2 razy w miesiącu przez cały 

rok. 

 



2) Odbieranie: papieru, tektury, szkła,  tworzywa sztucznego, metali, odpadów 

wielomateriałowych gromadzonych w pojemnikach lub  workach z folii LDPE 

prowadzone będzie z częstotliwością 1 raz na miesiąc, 

 

3) Odbieranie odpadów z pielęgnacji terenów zielonych ( w szczególności uschnięte 

chwasty, wygrabione liście, skoszona trawa, wycięte gałęzie drzew, przycięte 

krzewy) gromadzonych w pojemnikach lub workach  z folii LDPE będzie 

prowadzone z częstotliwością 1 raz w miesiącu  w okresie od 1 maja do 31 

października, 

 

4) Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 

wielkogabarytowych prowadzone będzie 2 razy w roku w formie wystawki ( wiosną 

i jesienią) 

 

2. Ustala się, że Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostanie 

zlokalizowany na terenie Gminnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Siennicy, 

do którego mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych będą mogli dostarczyć (na własny 

koszt): 

1) Odpady segregowane ( papier i tekturę, 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 elektroniczny i elektryczny ( np. meble, 

AGD, TV) – przez cały rok, 

4) odpady ulegające biodegradacji w tym pochodzące  pielęgnacji terenów zielonych 

– przez cały rok 

5) chemikalia, opony – przez cały rok 

 

3. Przeterminowane leki należy umieszczać w specjalnie oznakowanym pojemniku 

znajdującym się w aptece na terenie Siennicy. 

 

4. Zużyte baterie i akumulatory należy umieszczać specjalistycznych  pojemników 

ustawionych w szkołach, sklepach, jednostkach organizacyjnych Gminy oraz w 

pojemniku znajdującym się na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki. 

 

5. Kosze uliczne winny być opróżnianie w miarę potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w 

miesiącu.” 

 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązywania od dnia 1 lipca 2013r. 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały NR XXIII.0007.188.2013 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 8 maja 2013 r. 

 

 

zmieniającej uchwałę Nr XXI.0007.172.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 7 lutego 

2013r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Siennica 

                                                            

Zgodnie z art.4. ust.1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2012 r. poz.391) - „Rada gminy, po zasięgnięciu opinii 

państwowego inspektora sanitarnego, uchwala regulamin utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy, zwany dalej „regulaminem"; regulamin jest aktem prawa miejscowego".  

W dniu 7 lutego 2013 r. Rada Gminy w Siennica podjęła stosowną uchwałę. W celu 

usprawnienia systemu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów od mieszkańców 

Gminy Siennica oraz w celu przekazaniu obszerniejszej informacji dotyczącej sposobu 

segregowania poszczególnych frakcji odpadów, należało wprowadzać zmiany w 

przedmiotowym dokumencie.  

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

zasadne.  

 


