
UCHWAŁA  Nr III/26/18  

RADY GMINY SIEMKOWICE 

z dnia 31 grudnia 2018 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, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994, zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432) oraz art. 6 ust. 3, 3a, 

3b, 3c i 3d ustawy z dnia  13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2018r. 

poz. 1454, zm.: Dz.U. z 2018 r. poz. 1629), uchwala się,  co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Siemkowice oraz zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2.1. W ramach świadczonych usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych. 

odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych, za wyjątkiem odpadów budowlanych      

i rozbiórkowych. 

2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

nieruchomości zostaną wyposażone w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych. 

§ 3. Określa się częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów komunalnych bezpośrednio    

z nieruchomości zamieszkałej i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Siemkowice według wyszczególnienia: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne lub pozostałości po segregowaniu odpadów komunalnych - 1 

raz w miesiącu; 

2) zbierane w sposób selektywny: tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal - 1 raz     w miesiącu; 

3) zbierane w sposób selektywny: szkło i odpady opakowaniowe ze szkła - 1 raz na kwartał; 

4) zbierane w sposób selektywny: metal, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny     

i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte opony - 1 raz na rok. 

§ 4. Odbieranie odpadów komunalnych odbywa się wg harmonogramu ustalonego przez Gminę Siemkowice 

z podmiotem odbierającym odpady komunalne. 

§ 5. W dniu odbioru odbierane są rodzaje odpadów komunalnych określone w harmonogramie. 

§ 6. Harmonogram odbioru odpadów komunalnych jest publikowany w zwyczajowo przyjęty sposób. 

§ 7. Właściciele nieruchomości przekazują niżej wymienione rodzaje odpadów komunalnych zebranych 

w sposób selektywny podczas mobilnej zbiórki odpadów komunalnych sprzed nieruchomości: 

1) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

3) zużyte opony; 



4) zużyte baterie i akumulatory; 

5) metale. 

§ 8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości, należy zgłaszać w formie pisemnej, elektronicznej lub telefonicznie do Urzędu Gminy 

w Siemkowicach. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Siemkowice. 

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Łódzkiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Waldemar Moryń  

 

 


