
UCHWAŁA NR XIX/130/20 
RADY GMINY SOMIANKA 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, 

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, z późn. zm.),oraz art. 6r ust. 3, ust. 3a, 3b, 3c, 3d ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010, z późn. 
zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Somianka 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XVII/120/20 Rady Gminy Somianka z dnia 8 stycznia 2020 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowanie tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi ( Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020r. poz. 574 ) 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Określa się, że od właściciela nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów 
zmieszanych komunalnych i odpadów zbieranych w sposób selektywny wynikających z deklaracji 
o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanych przez właściciela 
nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny obejmujące: szkło papier, 
metal, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, gromadzone w odpowiednich 
workach lub pojemnikach będzie prowadzone jeden raz na miesiąc.”, 

c) ust.6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Odbiór popiołu będzie prowadzony jeden raz na miesiąc.”. 

2) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Ustala się ograniczenia w ilości odpadów budowlanych i rozbiórkowych z remontów 
prowadzonych samodzielnie oraz zużytych opon przekazywanych w ramach opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. Wprowadza się następujące limity ilości odpadów przekazywanych w ramach 
uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) do 500 kg rocznie od jednego właściciela nieruchomości zamieszkałej w odniesieniu do odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych z remontów prowadzonych samodzielnie; 

2) do 4 sztuk nie większych niż 20 cali zużytych opon z samochodów osobowych rocznie od jednego 
właściciela nieruchomości zamieszkałej, z wyłączeniem opon przemysłowych tj.  rolniczych 
i ciężarowych.”; 

3) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 
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„2. Do lokalizacji wskazanej przez Gminę tj. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
można przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: papier, metale, tworzywa 
sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki 
i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne 
odpady wielkogabarytowe, odpady budowlany i rozbiórkowy stanowiący odpady komunalne, zużyty 
opony, drobny części samochodowy z wyłączeniem części od osób prowadzących działalność 
gospodarczą, odzież i tekstylia w tym odpady opakowaniowe z tekstyliów, odpady niebezpieczne, 
odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe na nieruchomości zamieszkałej 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Krzysztof Jan Rakowski 
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UZASADNIENIE

Jednym z elementów uchwały podjętej w oparciu o art. 6r ust. 3 ww. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) jest więc określenie sposobu
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Ustalenie
powyższej kwestii nie może jednak nastąpić w oderwaniu od innych przepisów ustawowych, w
szczególności postanowień ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. I tak, w myśl art.
3 ust. 2 pkt 6 ww. ustawy gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki
niezbędne do ich utrzymania, a w szczególności tworzą punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych wymienionych w § 4 ww. uchwały.

Rada Gminy Somianka podejmując uchwałę w powyższym przedmiocie dostosowała jej treść do
przepisów ustawy zmienianej.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Jan Rakowski
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