
UCHWAŁA NR 177/XXIX/17
RADY GMINY SIEMYŚL
z dnia 31 sierpnia 2017 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.1)) oraz art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) Rada Gminy 
Siemyśl uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr 41/VIII/15 Rady Gminy Siemyśl z  29 czerwca 2015 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
(Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego poz. 3067) w § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Określa się następujące częstotliwości odbierania poszczególnych frakcji odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
1) odpady komunalne zmieszane, odpady pozostałe po segregacji  – co najmniej raz na dwa 

tygodnie;
2) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – co najmniej raz na dwa miesiące;
3) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – 
co najmniej raz w miesiącu;

4) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe 
z tektury - co najmniej raz na dwa miesiące;

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów  – co 
najmniej raz na dwa tygodnie;

6) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
oraz zużyte opony, chemikalia (w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) – co najmniej 
dwa razy w roku, zgodnie z harmonogramem usług, podawanym do wiadomości publicznej 
w sposób zwyczajowo przyjęty.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemyśl.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

Przewodniczący Rady

Jacek Pliszka

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579 i 1948 oraz z 2017 r. 
poz. 730 i 935.
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