
UCHWAŁA NR XVII/133/2016
RADY GMINY SUCHOŻEBRY

z dnia 9 września 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. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz.250) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016 r. poz.446) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w 
Siedlcach Rada Gminy Suchożebry uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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.

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości na której zamieszkują 
mieszkańcy opłatę za gospodarowanie odpadami, będą odbierane niżej wymienione odpady komunalne:

1) odpady komunalne zmieszane - odbierane z terenu nieruchomości,

2) odpady komunalne gromadzone w sposób selektywny w miejscu powstawania odpadów, obejmujące 
następujące frakcje: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - odbierane z 
terenu nieruchomości,

3) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady zielone 
- odbierane z terenu  nieruchomości,

4) metale, chemikalia, zużyte akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, popiół z palenisk domowych, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe 
w wyniku rozbiórek lub remontów, na które nie są wymagane pozwolenia lub zgłoszenia oraz pozostałe 
odpady zielone nie umieszczone w workach ze względu na ich ilość lub rozmiar należy przekazać do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli Suchożebrskiej,

5) przeterminowane leki należy przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli 
Suchożebrskiej lub do Punktu zbiórki zlokalizowanego na terenie apteki.

6) zużyte baterie można przekazać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Woli 
Suchożebrskiej albo do punktów zbiórki zlokalizowanych w Urzędzie Gminy w Suchożebrach oraz w 
szkołach.

2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych 
wymienionych w ust.1.
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§ 3. 1. Ustala się, że zmieszane odpady komunalne będą odbierane z terenu Gminy Suchożebry co najmniej 
raz w miesiącu.

2. W przypadku budynków wielorodzinnych zmieszane odpady komunalne będą odbierane co najmniej 
dwa razy w miesiącu.

§ 4. 1. Odpady zbierane w sposób selektywny takie jak, papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe oraz szkło będą odbierane co najmniej raz w miesiącu.

2. W przypadku budynków wielorodzinnych odpady wymienione w ust.1  będą odbierane co najmniej dwa 
razy w miesiącu.

§ 5. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady 
zielone będą odbierane z terenu  nieruchomości w okresie od 1 maja do 31 sierpnia z częstotliwością dwa razy 
w miesiącu, w pozostałym okresie raz w miesiącu.

2. W przypadku obszaru zabudowy wielorodzinnej odpady określone w ust. 1 będą odbierane z 
częstotliwością dwa razy w miesiącu.

3. Dopuszcza się zagospodarowanie odpadów określonych w ust. 1 we własnym zakresie w przydomowych 
kompostownikach lub biogazowniach rolniczych.

§ 6. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów zlokalizowany w  Woli Suchożebrskiej, ul. Dworska 13 
przyjmuje odpady powstające w gospodarstwach domowych zlokalizowanych na terenie Gminy Suchożebry w 
każdy piątek (z wyjątkiem świąt przypadających na ten dzień) od godziny 800 do godziny 1400.

2. Do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ramach ponoszonej opłaty z tytułu 
gospodarowania odpadami komunalnymi można dostarczać:

1) odpady zebrane selektywnie (papier, tektura, szkło, metal, tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe),

2) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz 
odpady zielone,

3) przeterminowane leki,

4) chemikalia,

5) zużyte baterie i akumulatory,

6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) zużyte opony,

9) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

10) popiół z palenisk domowych.

3. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady zebrane w sposób 
selektywny.

4. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje wyłącznie odpady budowlane i 
rozbiórkowe wytworzone we własnym zakresie w gospodarstwie domowym, na wykonanie których nie jest 
wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę lub na wykonie których nie jest wymagane zgłoszenie zamiaru 
prowadzenia robót do właściwego organu administracji.

5. Transport odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostarczający zapewnia we 
własnym zakresie i na własny koszt.

§ 7. 1. Gmina Suchożebry dostarcza właścicielom nieruchomości zabudowanych budynkami 
jednorodzinnych worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w ilości niezbędnej do spełnienia 
obowiązków w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przez właścicieli takich 
nieruchomości.
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2. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli oraz innych odpadów 
wielkogabarytowych będzie prowadzony raz w roku w każdej miejscowości w terminach określonych w 
harmonogramie odbioru odpadów komunalnych.

§ 8. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać 
do Urzędu Gminy w Suchożebrach  w godzinach pracy urzędu, pisemnie na adres: Urząd Gminy w 
Suchożebrach, ul. A. Ogińskiej 11, 08-125 Suchożebry lub telefonicznie na nr tel. 25 631 45 15.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchożebry.

§ 10. Uchyla się uchwałę Nr XVI/118/2016 Rady Gminy Suchożebry z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie 
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 zagospodarowanie odpadami.

§ 11. Traci moc uchwała nr XX/149/2013 Rady Gminy Suchożebry z dnia 21 czerwca 2013r. w sprawie 
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 zagospodarowanie odpadami (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013r. poz.8189)

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

 

Przewodnicząca Rady

Małgorzata Osińska
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