
Projekt

przygotowany przez Wójta Gminy

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia .................... 2013 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych. 

Na podstawie art. 18, ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591, z późn. zm.1) ) oraz z art. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 i poz. 951 
oraz z 2013 r. poz. 228) Rada Gminy Siemyśl uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane 
będą: 

1) w każdej ilości: 

a) odpady komunalne zmieszane, 

b) odpady opakowaniowe ze szkła, 

c) odpady papieru i tektury (w tym opakowania), 

d) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 

e) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny oraz zużyte opony, chemikalia w szczególności farby, lakiery, 

f) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone; 

2) z następującą częstotliwością: 

a) odpady komunalne zmieszane - co najmniej raz na 2 tygodnie, 

b) odpady opakowaniowe ze szkła, odpady papieru i tektury (w tym opakowania), odpady 
tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych - co najmniej 1 raz na 
miesiąc, 

c) odpady zielone - co najmniej 2 razy na miesiąc, w okresie od 1 kwietnia do 31 
października, 

d) meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
zużyte opony oraz chemikalia w szczególności farby, lakiery - dwa razy w roku, 
zgodnie z harmonogramem usług, podawanym do wiadomości publicznej w sposób 
zwyczajowo przyjęty. 
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§ 3. Odbiór przeterminowanych leków, zużytych baterii i akumulatorów prowadzony 
będzie w stałych punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, czynnych 
w godzinach pracy tych punktów, zgodnie z harmonogramem usług, podawanym do 
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 4. 1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, prowadzony będzie we wszystkie dni tygodnia z wyłączeniem 
niedziel i dni ustawowo wolnych od pracy, zgodnie z harmonogramem, podawanym do 
wiadomości publicznej w sposób zwyczajowo przyjęty. 

2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów komunalnych przypadać będzie na dzień 
ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów będzie pierwszy dzień roboczy 
przypadający po dniu ustawowo wolnym od pracy. 

3. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić swobodny dostęp do 
pojemników na odpady komunalne poprzez wystawienie pojemników poza ogrodzenie 
nieruchomości lub w miejsce łatwo dostępne. 

4. Odpady komunalne zgromadzone poza pojemnikami przeznaczonymi do zbierania 
odpadów komunalnych lub w pojemnikach niespełniających wymogów określonych 
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Siemyśl, nie będą 
odbierane. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, 
poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 
175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 
173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, 
z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 
679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.
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