
 

 

UCHWAŁA NR XX/254/2016 

RADY MIASTA SIEDLCE 

z dnia 31 maja 2016 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu 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 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., 

poz. 446), w związku z art. 6r ust. 3 ustawy     z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (Dz. U. z 2016 r., poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Siedlcach, Rada Miasta Siedlce uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują 

mieszkańcy, zwanego dalej „właścicielem nieruchomości”, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

Miasto Siedlce będzie świadczyć następujące usługi: 

1) odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, tworzyw sztucznych, opakowań z tworzyw sztucznych, 

metali, opakowań z metali, opakowań wielomateriałowych, papieru i tektury, opakowań z papieru i tektury, 

szkła, opakowań ze szkła, odpadów zielonych, popiołu z palenisk domowych, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych w każdej ilości; 

2) odbierania selektywnie zbieranych odpadów budowlanych i rozbiórkowych w ilości 1 m
3 

rocznie  

z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej oraz w ilości 1 m
3 

rocznie z jednego samodzielnego lokalu 

mieszkalnego znajdującego się w zabudowie wielorodzinnej; 

3) odbierania przeterminowanych leków powstających w gospodarstwach domowych, zgromadzonych  

w przeznaczonych do tego celu pojemnikach ustawionych w wybranych aptekach na terenie Siedlec  

z częstotliwością jeden raz w miesiącu; 

4) tworzenia i prowadzenia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

5) wyposażenia nieruchomości w pojemniki i worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 

utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 2. Ustala się częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy: 

1) zmieszane odpady komunalne odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - dwa razy w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w tygodniu; 

2) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metale, opakowania z metali oraz opakowania 

wielomateriałowe odbierane są: 
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a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w tygodniu; 

3) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w tygodniu, 

4) szkło i opakowania ze szkła odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - co najmniej dwa razy w tygodniu; 

5) odpady zielone odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - w okresie od marca do listopada dwa razy w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - w okresie od marca do listopada jeden raz w tygodniu; 

6) popiół z palenisk domowych odbierany jest według zapotrzebowania, jednak nie rzadziej niż dwa razy  

w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym właściciela nieruchomości zapotrzebowania na 

realizację ww. usługi pracownikom podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów w danym sektorze; 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 

pracownikom podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów w danym sektorze, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 

pracownikom podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów w danym sektorze; 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe odbierane są: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - jeden raz w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 

pracownikom podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów w danym sektorze, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w miesiącu, po uprzednim zgłoszeniu telefonicznym 

pracownikom podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów w danym sektorze. 

§ 3. Podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, z którym Miasto Siedlce 

zawarło umowę na odbieranie odpadów komunalnych, w danym sektorze gospodarowania odpadami 

komunalnymi, zobowiązany jest dokonywać odbioru odpadów komunalnych, wymienionych w §2 niniejszej 

uchwały według ustalonego harmonogramu, uwzględniającego postanowienia niniejszej uchwały, podanego do 

publicznej wiadomości i dostarczonego mieszkańcom. 

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia miejsca ustawienia pojemników lub worków na odpady 

komunalne, w sposób niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich. Pojemniki i worki  

z odpadami powinny być wystawione w dniu wywozu do godziny 6:00 przed posesję lub udostępnione w 

altanie śmietnikowej. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do utrzymania w sezonie zimowym 

możliwości dojazdu do pojemników (odśnieżenia). 

2. Odpady wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 1, w szczególności  w miejscach, do 

których nie jest zapewniony swobodny dojazd pojazdem odbierającym odpady, nie podlegają odbiorowi. 

3. Odbiór odpadów, o których mowa w § 2 niniejszej uchwały, nie może następować w niedzielę oraz dni 

ustawowo wolne od pracy. 

4. W przypadkach, określonych w ust. 3, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień roboczy następujący 

po dniu wolnym. 

§ 5. 1. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są prowadzone przez podmioty wyłonione przez 

Miasto Siedlce. 

2. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są   następujące frakcje 

odpadów: 
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1) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, metali, opakowania  z metali oraz opakowania 

wielomateriałowe, 

2) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, 

3) szkło i opakowania ze szkła, 

4) odpady zielone, 

5) popiół z palenisk domowych, 

6) odzież i tekstylia, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) przeterminowane lub częściowo wykorzystane leki, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) chemikalia, 

12) zużyte opony, 

13) odpady budowlane i remontowe. 

3. Właściciel nieruchomości dostarcza do punktu, o którym mowa w ust. 1, odpady komunalne zebrane  

w sposób selektywny. 

4. Dostarczający odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych ma obowiązek ich 

rozładunku i umieszczenia w miejscach i w sposób wskazany przez obsługę punktu lub znaki informacyjne. 

5. Do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych są przyjmowane odpady powstające wyłącznie 

w gospodarstwach domowych, z terenu Miasta Siedlce, dostarczane przez ich wytwórców. 

6. Informacja o lokalizacji i godzinach  przyjmowania  odpadów  w  punktach selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych jest przekazywana właścicielom nieruchomości przez Urząd Miasta Siedlce oraz jest 

udostępniana na stronie internetowej Urzędu: www.siedlce.pl. 

§ 6. 1. Właściciel nieruchomości może zgłosić przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez podmiot 

odbierający  odpady komunalne w danym sektorze lub podmiot prowadzący punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych w terminie 7 dni od daty zdarzenia: 

1) telefonicznie pod nr tel. /25/ 794-38-99, 

2) elektronicznie kierując zgłoszenie na adres: odpady@um.siedlce.pl, 

3) osobiście w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Siedlce, 

4) pisemnie kierując korespondencję na adres: Urząd Miasta Siedlce skwer Niepodległości 2, 08-110 Siedlce. 

2. Dokonując zgłoszenia należy podać w szczególności adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, 

datę wystąpienia nieprawidłowości i opis nieprawidłowości. 

§ 7. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości są przekazywane uprawnionym podmiotom 

w celu przygotowywania ich do ponownego użytku, poddania procesom odzysku lub unieszkodliwiania 

zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Siedlce. 

§ 9. Traci moc uchwała Nr XLIII/786/2014 Rady Miasta Siedlce z dnia 26 czerwca 2014 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu 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. 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego i wchodzi  

w życie z dniem 1 sierpnia 2016 roku. 
 

 Przewodniczący Rady: 

 Henryk Niedziółka 
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