
Projekt

z dnia  8 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEDLCE

z dnia .................... 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 506),  art. 6r ust. 3, 3b-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z Dz. U. z 2019 r. poz. 2010), po zasięgnięciu 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.

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

1) papier,
2) tworzywa sztuczne,
3) metale,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) popiół z palenisk domowych
7) bioodpady,
8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
9) przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki,
10) zużyte baterie i akumulatory,
11) przeterminowane chemikalia, oleje odpadowe,
12) zużyte opony,
13) odpady budowlane i rozbiórkowe, z robót budowlanych prowadzonych we własnym zakresie przez 

właścicieli nieruchomości,
14) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
15) pozostałości po selektywnej zbiórce odpadów (zmieszane odpady komunalne),
16) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
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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 i niezamieszkałych 

w następujący sposób:
1) Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu z tym że od 
kwietnia do października dla budynków wielolokalowych ustala się częstotliwość odbioru 1 raz 
w tygodniu;

b) papier, - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
c) tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, metale, - nie rzadziej niż 2 razy 

w miesiącu;
d) szkło, - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
e) popiół - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
f) bioodpady - nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu z tym że od kwietnia do października dla budynków 

wielolokalowych ustala się częstotliwość odbioru 1 raz w tygodniu;
2) przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych 

w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek  należy 
wydzielać z powstających odpadów komunalnych i przekazywać do punktów selektywnej zbiórki 
odpadów

3) substancje niebezpieczne – należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
4) zużyte baterie i akumulatory należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki lub umieszczać 

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, ustawionych na terenie placówek oświatowych, 
handlowych, usługowych, punktów serwisowych sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz urzędów 
i instytucji;

5) 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 bądź w ustalonych terminach odbioru odpadów bezpośrednio od 
mieszkańców udostępnić uprawnionemu podmiotowi;

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

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych lub w ustalonych terminach odbioru odpadów bezpośrednio od mieszkańców udostępnić 
uprawnionemu podmiotowi;

8) zużyte opony należy dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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 www.gminasiedlce.pl  oraz tablicach ogłoszeń w sołectwach.

3. Do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są przyjmowane odpady z terenu Gminy Siedlce 
dostarczone przez ich wytwórców.

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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5. Jeśli to możliwe odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do 
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły 
i strzykawki, powinny być dostarczane do punktu selektywnej zbiórki odpadów w oryginalnych opakowaniach 
umożliwiających ich identyfikację w przypadku braku takiego opakowania w opakowaniach zamiennych 
opatrzonych nazwą odpadu znajdującego się w opakowaniu. Opakowania takie powinny uniemożliwić 
kontakt odpadu ze środowiskiem i chronić przed przypadkowym zranieniem.

6. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów 
komunalnych:

1. dla koszy ulicznych nie rzadziej niż 2 razy w miesiącu;
2. dla cmentarzy nie rzadziej niż raz w miesiącu.

§ 4. 
1. Gmina Siedlce lub firma wyłoniona w drodze postępowania przetargowego dostarcza właścicielom 

nieruchomości bezpłatnie worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do 
spełnienia obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli takich 
nieruchomości. Worki można także odebrać bezpośrednio w siedzibie Urzędu Gminy Siedlce ul. Asłanowicza 
10, 08-110 Siedlce w dni powszednie w godz. 7.30-16.30.

2. W przypadku niewłaściwego lub nieterminowego sposobu świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne lub Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, właściciel 
nieruchomości dokonuje osobiście, pisemnie lub telefonicznego lub za pomocą środków komunikacji 
elektronicznej zgłoszenia o tym fakcie do Urzędu Gminy Siedlce, 08-110 Siedlce, ul. Asłanowicza 
10 w terminie do 2 dni roboczych od dnia wystąpienia nieprawidłowości. Zgłoszenia przyjmowane są na 
stanowisku pracy ds. opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi lub biurze podawczym urzędu 
w godzinach jego pracy lub telefonicznie pod nr 25 632 72 52 lub na adres e-mail: 
sekretariat@gminasiedlce.pl 

§ 5. 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siedlce.

§ 6. 
Traci moc:
Uchwała XXXI/282/2017 Rady Gminy Siedlce z dnia 26 stycznia 2017 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.

 
Przewodniczący Rady

Andrzej Rymuza
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