
UCHWAŁA NR XIV/81/2015
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia 27 sierpnia 2015 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawieart. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz. 1399 z późn zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 
15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. 
poz. 594)po uzyskaniu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Siedlcach, Rada 
Gminy Siedlce uchwala, co następuje:

§ 1. 
Określa się:

1. Rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości,
2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;
3. Sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4. Sposób zagospodarowania odpadów komunalnych w odniesieniu do zamieszkanej nieruchomości, 

na której zamieszkuje, co najmniej jeden mieszkaniec.

§ 2. 
1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące

frakcje:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) odpady komunalne ulegające biodegradacji,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) metal,
6) szkło,
7) ubrania i tekstylia,
8) papier i tektura,
9) odpady zielone (z ogrodów),
10) meble i odpady wielkogabarytowe,
11) odpady elektryczne i elektroniczne,
12) baterie i akumulatory,
13) chemikalia,
14) przeterminowane leki.
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2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obejmuje odbiór każdej zebranej przez 
właścicieli nieruchomości ilości odpadów komunalnych, za którą została wniesiona opłata, w ciągu 
roku.

§ 3. 
1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 

jednorodzinnej i wielorodzinnej w następujący sposób:
1) odpady niesegregowane (zmieszane odpady komunalne) – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
2) odpady segregowane:

- papier tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale - nie rzadziej niż 
2 razy w miesiącu;

- szkło - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
- popiół - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
- odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i opakowania ulegające biodegradacji 

- nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu.
- pozostałe po segregacji - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;

3) przeterminowane leki należy wydzielać z powstających odpadów komunalnych i przekazywać 
do punktów selektywnej zbiórki lub wrzucać do oznakowanych pojemników przeznaczonych na 
ww. odpady, rozmieszczonych w wyznaczonych aptekach;

4) chemikalia takie jak: resztki farb, lakierów i opakowań po nich – należy dostarczyć do punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;

5) zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych lub do punktów sprzedaży baterii i akumulatorów;

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych lub do punktu zbiórki utworzonego w wybranych placówkach 
handlowych zajmujących się dystrybucją takiego sprzętu;

7) odpady budowlane i rozbiórkowe należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych;

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych;

9) zużyte opony należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do 
punktów wymiany opon.

2. Informacja o lokalizacji i godzinach przyjmowania odpadów w punktach selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych jest przekazywana właścicielom nieruchomości przez Urząd Gminy Siedlce 
oraz udostępniana na stronie internetowej Gminy Siedlce oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.

3. Do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są przyjmowane odpady powstające 
w gospodarstwach domowych z terenu Gminy Siedlce dostarczone przez ich wytwórców - od 
poniedziałku do soboty w godzinach 7:00-14:00.

4. Dostarczający odpady do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ma obowiązek ich 
rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu lub znaki 
informacyjne.
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§ 4. 
1. Gmina Siedlce dostarcza właścicielom nieruchomości jednorodzinnych worki do selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do spełnienia obowiązków w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli takich nieruchomości.

2. W przypadku niewłaścicwego lub nieterminowego sposobu świadczenia usług przez przedsiebiorcę 
odbierającego odpady komunalne lub PSZOK, o którym mowa w § 3 pkt.1 ppkt 3-9, właściciel 
nieruchomości dokonuje pisemnego lub telefonicznego zgłoszenia o tym fakcie w Urzędzie Gminy 
Siedlce w terminie 2 dni od dnia wystąpienia nieprawidłowości. Zgłoszenia przyjmowane są na 
stanowisku pracy ds.opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi lub biurze podawczym 
urzędu w godzinach jego pracy.

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 6. 
Traci moc uchwała Nr XXXIII/292/2013 Rady Gminy Siedlce z dnia 29 sierpnia 2013 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 7. 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 roku.

 
Przewodnicząca Rady

Elżbieta Łęczycka
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