
UCHWAŁA NR XXXIII/291/2013
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 29 sierpnia 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2013 r. 
w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(tekst jedn. Dz. U. z 2012 r., poz.391 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 15, art.40 ust.3 ustawy z dnia 
18 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach Rada Gminy Siedlce uchwala, co 
następuje, 

§ 1. 
w uchwale Nr XXVIII/248/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siedlce wprowadza sie następujące 
zmiany: 

1. § 4 ust.1 pkt 2 otrzymuje nowe brzemienie: pojemniki lub worki na odpady przeznaczone do 
selektywnej zbiórki o pojemności minimanej 110l odpowiadające następujacemu przeznaczeniu: 

a) zmieszane odpady komunalne (pozostałosci po segregacji) - worki oznaczone jako 
"ZMIESZANE"; 

b) papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło - worki 
oznaczone jako "SUCHE"; 

c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji - 
worki oznaczone jako "MOKRE".

2. § 8 ust1 pkt.1, 2 i 3 otrzymują odpowiednio brzmienie: 
1) zmieszane odpady komunalne (niesegregowane i pozostałości po segregacji) – nie rzadziej niż 

2 razy w miesiącu; 
2) odpady segregowane: 

- suche takie jak: papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowaniawielomateriałowe, metale, 
szkło - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu; 

- mokre takie jak odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowania 
ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu.

§ 2. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce. 
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§ 3. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z zastosowaniem od dnia 1 stycznia 2014 roku. 

 
Przewodniczący Rady Gminy

dr inż. Grzegorz Koc
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