
UCHWAŁA 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

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 ( t.j. Dz. U. z 2019 r., 
poz. 2010 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy 
Somianka uchwala, co następuje:

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

§ 2. 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 
pkt. 2 i 3.

2. Odbieranie niesegregowanych (zmieszanych) opadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne, od właściciela nieruchomości będzie prowadzone w okresie od 1 kwietnia do 
31 października raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie 1 raz na miesiąc, zgodnie z harmonogramem 
odbioru odpadów.

3. Odbieranie odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny obejmujące: szkło papier, metal, 
tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, odpady biodegradowalne ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów, gromadzone w odpowiednich workach będzie prowadzone 1 raz na miesiąc.

4. Odpady budowlane i remontowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót 
nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do właściwego organu 
należy dostarczyć do lokalizacji wskazanej przez Gminę tj. do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, jeżeli odpady budowlane i rozbiórkowe powstają w skutek prowadzonych prac przez firmę 
remontową, to ta firma staje się wytwórcą odpadów i jest odpowiedzialna za ich zbieranie, wywóz i utylizację 
na własny koszt zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,

5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, opon, będzie 
się odbywał co najmniej 2 razy do roku w okresie wiosenno-jesiennym.

6. Odbiór popiołu będzie prowadzony od października do kwietnia 1 raz na miesiąc.
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§ 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. 

1. Wprowadza się następujące limity ilości odpadów przekazywanych w ramach uiszczanej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi:

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

2) zużyte opony z samochodów osobowych nie większe niż 20 cali, 4 szt. jednorazowo od jednego właściciela 
nieruchomości zamieszkałej z wyłączeniem opon przemysłowych tj. rolniczych i ciężarowych.

§ 4. 1. Ustala się, utworzenie w lokalizacji wskazanej przez Gminę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych. Informację o  lokalizacji oraz godzinach otwarcia Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych Gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Somianka oraz 
w sposób zwyczajowo przyjęty.

2. Do lokalizacji wskazanej przez Gminę tj. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych można 
przekazać odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, w tym: papieru, metali, tworzyw sztucznych, 
szkła, odpadów wielomateriałowych, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego kompletnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, zużytych 
opon, drobnych części samochodowych z wyłączeniem części od osób prowadzących działalność gospodarczą, 
odzieży i tekstyliów w tym odpadów opakowaniowych z tekstyliów, odpadów niebezpiecznych, odpadów 
niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych na nieruchomości zamieszkałej w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek.

3. Operator Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w lokalizacji wskazanej przez Gminę 
może odmówić przyjęcia odpadów, o których mowa w ust. 2, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, że 
nie powstały one na nieruchomości zamieszkałej.

4. Transport odpadów do lokalizacji wskazanej przez Gminę tj. Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie jak również na własny koszt.

§ 5 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych, właściciele mogą zgłaszać ten fakt:

1) pisemnie na adres Urzędu Gminy Somianka, Somianka-Parcele 16B, 07-203 Somianka;

2) drogą e-mailową na gmina@somianka.pl   lub telefonicznie 29/7418790.

2. Dane kontaktowe do składania reklamacji w sposób określony w ust. 1 znajdują się na stronie 
internetowej Urzędu Gminy Somianka.

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi i jej adres do 
korespondencji oraz określenie przypadków i terminu niewłaściwego świadczenia usługi.

4. Wszystkie reklamacje wnoszone w sposób określony w ust. 1 rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, 
a odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w takiej formie w jakiej została złożona, chyba, że składający 
reklamację określi inny sposób w jakim ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 1.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XXVN/152/16 Rady Gminy Somianka z dnia 19 sierpnia 2016 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Somianka.
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§ 8. 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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