
UCHWAŁA NR XIX.0007.135.2013
RADY GMINY W SIENNICY

z dnia 14 września 2016 r.

zmieniająca uchwałę Nr XVIII.0007.127.2016 Rady Gminy w Siennicy w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Siennica i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 

uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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 (Dz. U. z 2016r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim - Rada Gminy w Siennicy uchwala, co następuje:

§ 1.  §8. uchwały otrzymuje nową regulację dotyczącą trybu oraz sposobu zgłaszania przez właścicieli 
nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierajacego odpady 
komunalne od wlaścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów:

„§ 8. § 8 otrzymuje brzmienie:

1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właściclei nieruchomości lub przez prowadzących punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, włąsciciele nieruchomosci mogą zgłaszać niezwłocznie do Urzędu Gminy w 
Siennicy przy ulicy Kołbielskiej 1 osobiście, telefonicznie lub pisemnie, w tym w formie dokumenrtu 
elektornicznego.

2. Dokonując zgłoszenia należy popdać w szczególności adres nieruchomosci, ktorej dotyczy 
zgłoszenie, datę wystąpienia nieprtawidłowości, opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości 
dodowy potwierdzającezainstnienie nieprawidłowści (zdjęcia, oswiadczenia świadków)”.

§ 2.  Dotychczasowa treść § 8 - § 11 otrzymuje odpowiednio numerację § 9 - § 12.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wojtowi Gminy Siennica.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniuku Urzędowym 
Województwea Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gmiiny

Zenon Jurkowski

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 22 września 2016 r.

Poz. 8250
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