
  

 

Uchwała NR XXIII.0007.189.2013 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 8 maja 2013 r. 

 

 

zmieniająca uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 27 grudnia 2012 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów. 

 
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

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

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

1591 z późn. zm.) 

§ 1 

W uchwale Nr XX/158/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie 

określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

wprowadza się zmiany : 

1) § 3 uchwały, otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 3  

Ustala się, że : 

1. Od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbierana będzie każda zebrana ilość 

odpadów komunalnych, 

2. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania oraz 

odpadów ulegających biodegradacji ( w szczególności odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji) pochodzących  od właścicieli nieruchomości zamieszkałych prowadzone 

będzie: 

1)  w przypadku nieruchomości jednorodzinnych 

a) 1 raz miesiącu w okresie od listopada do kwietnia, 

b) 2 razy w miesiącu w okresie od maja do listopada. 

2)  w przypadku nieruchomości wielolokalowych, 2 razy w miesiącu przez cały rok. 

3. 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, 

4. 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, 

5. Odbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 

wielkogabarytowych prowadzone będzie 2 razy w roku” 

 

2)  § 4 uchwały, otrzymuje następujące brzmienie: 

„§ 4 1.  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, szkło tworzywo sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metal, odpady z  tkanin) - 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)  § 5 uchwały, otrzymuje brzmienie: 

„§ 5 Przeterminowane leki zbierane będą w specjalnie oznakowanym pojemniku 

znajdującym się w aptece na terenie miejscowości Siennicy.” 

 

4)  § 6 uchwały, który otrzymuje brzmienie: 

„§ 6 Zużyte baterie i akumulatory zbierane będą w specjalistycznych  pojemnikach 

ustawionych w szkołach, sklepach, jednostkach organizacyjnych Gminy oraz w pojemniku 

znajdującym się na terenie Punktu Selektywnej Zbiórki”   

 

 

§ 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.0007.189.2013 

Rady Gminy w Siennicy 

z dnia 8 maja 2013 r. 

 

 

zmieniającej uchwałę Nr XX/158/2012 Rady Gminy Siennica z dnia 27 grudnia 2012 r. w 

sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 

tych odpadów. 
 

Ustawodawca w art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach (Dz.U. Nr 69 z 2012r. poz. 391) zobowiązał radę gminy do określenia w 

drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres 

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.  

W dniu 27 grudnia 2013 r. Rada Gminy w Siennica podjęła stosowną uchwałę. W celu 

usprawnienia sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru odpadów od 

mieszkańców Gminy Siennica należało wprowadzać zmiany w przedmiotowym dokumencie.  

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

zasadne. 

 
 

 


