
UCHWAŁA Nr XXX.0007.240.2014 

Rady Gminy Siennica 

z dnia 6 lutego 2014 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 2013r. poz. 1399 z późn. zm.) 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 2013r., poz. 

594 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, 

zmienionej uchwałą Nr XXIII.0007.189.2013 Rady Gminy Siennica z dnia 8 maja 2013r. 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,  ilość odpadów 

komunalnych,  

2. Odbieranie zmieszanych odpadów komunalnych, pozostałości z sortowania oraz odpadów 

ulegających biodegradacji pochodzących 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, 

3. Odbieranie odpadów segregowanych ( papier i tektura, szkło, tworzywo sztuczne, metale, 

opakowania wielomateriałowe), prowadzone będzie  jeden raz w miesiącu, 

4.  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) § 5  uchwały otrzymuje następujące brzmienie: 

„ § 5 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)”. 

 

§ 9 

 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siennica . 

 

§ 10 

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

Województwa Mazowieckiego. 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr XXX.0007.240.2014 

Rady Gminy Siennica 

z dnia 6 lutego 2014 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 2013r. poz. 1399), 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. 

Rada Gminy Siennica w dniu 27 grudnia 2012r. uchwaliła stosowną uchwałę (Nr  

XX/158/2012).  

W związku ze zmianą Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Siennica, którego treść powinna być tożsama z treścią przedmiotowej uchwały, podjęcie 

uchwały zgodnie z przedstawionym projektem jest zasadne. 

 
 


