
  
UCHWAŁA NR XII/87/20 

RADY GMINY SIDRA 

z dnia 27 marca 2020 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 

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

z 2019 r. poz. 506, poz. 1309, poz. 1571, poz. 1696, poz. 1815) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 

1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010, poz. 2020 oraz z 2020 r. 

poz. 150, poz. 284) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce 

uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w tym: 

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości, w miejscu ich 

wytworzenia; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych; 

4) sposób świadczenia usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi Gmina Sidra będzie świadczyć usługi w zakresie odbierania od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości, 

w każdej ilości według podziału na następujące frakcje z zastrzeżeniem, o którym mowa w ust. 2: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) papier; 

3) szkło; 

4) łącznie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; 

5) bioodpady; 

6) popiół. 

2. Od właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 

kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych, 

nie odbiera się bezpośrednio z nieruchomości bioodpadów podlegających kompostowaniu. 

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi 

w ust. 1 pkt. 2-6 traktowane będą jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 
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§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

1) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, w okresie  

od kwietnia do października- raz na 2 tygodnie; 

b) odpady zbierane selektywnie: 

- papier, szkło, łącznie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe- nie rzadziej niż 

jeden raz w miesiącu; 

- bioodpady stanowiące odpady komunalne- nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, w tym w okresie  

od kwietnia do października- raz na 2 tygodnie; 

- popiół- nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w okresie od października do marca włącznie; 

2) nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - zabudowa wielorodzinna: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne- nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, z tym,  

że w okresie od kwietnia do października jeden raz na tydzień; 

b) odpady zbierane selektywnie: 

- papier, szkło, łącznie: metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielkomateriałowe - nie rzadziej niż 

jeden raz w miesiącu; 

- bioodpady stanowiące odpady komunalne- jeden raz w miesiącu, od kwietnia do października- 

nie rzadziej niż raz na tydzień; 

- popiół- nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu w okresie od października do marca włącznie; 

2. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, odbywa się zgodnie z harmonogramem 

odbioru odpadów komunalnych udostępnionym na stronie internetowej Urzędu Gminy Sidra  

oraz dostarczonym przez podmiot odbierający odpady; 

§ 4. 1. Pojemniki na zbieranie niesegregowanych(zmieszanych) odpadów komunalnych zapewnia 

właściciel nieruchomości. 

2. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy uzależniony jest  

od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość i stanowi: 

1) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej przez 1 osobę pojemnik o pojemności 80 l  

na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej zamieszkałej od 2 osób do 5 osób pojemniki o pojemności 

120 l odpady komunalne; 

3) dla nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na której zamieszkuje powyżej 6 osób pojemnik 

o pojemności 240 l na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

4) dla nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej w zależności od liczby osób zamieszkujących daną 

nieruchomość: 

a) pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l z przeznaczeniem na niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne, 

b) pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l z przeznaczony do zbierania odpadów z papieru, 

c) pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l z przeznaczeniem do zbierania odpadów ze szkła, 

d) pojemniki o minimalnej pojemności 1100 l z przeznaczeniem do zbierania łącznie: metali, tworzyw 

sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 

e) pojemniki o minimalnej pojemności 660 l z przeznaczeniem do zbierania bioodpadów stanowiących 

odpady komunalne. 

3. Podmiot odbierający odpady zapewnia worki służące do selektywnego gromadzenia odpadów 

komunalnych przypadające na jedno gospodarstwo domowe w następujących ilościach: 

Dziennik Urzędowy Województwa Podlaskiego – 2 – Poz. 1766



1) jeden 60 l worek przeznaczony do zbierania odpadów z papieru; 

2) jeden 60 l worek przeznaczony do zbierania odpadów ze szkła; 

3) jeden 60 l worek do zbierania łącznie: metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych; 

4) jeden 60 l worek przeznaczony do zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

4. W przypadku zapotrzebowania na większą ilość worków, właściciel nieruchomości zobowiązany jest  

je odebrać w Urzędzie Gminy Sidra. 

§ 5. 1. W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zbierane będą 

w szczególności następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 

5) opakowania wielomateriałowe; 

6) odpady wielkogabarytowe; 

7) odpady niebezpieczne; 

8) przeterminowane leki; 

9) chemikalia; 

10) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 

substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

11) zużyte baterie i akumulatory; 

12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

13) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

14) zużyte opony nie pochodzące z działalności rolniczej- 10 szt. rocznie od gospodarstwa domowego; 

15) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie o łącznej 

wadze nieprzekraczającej 500 kg w ciągu roku; 

16) odpady tekstyliów i odzieży; 

17) świetlówki i żarówki. 

2. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do Gminnego Punku Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. 

3. W Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie będą przyjmowane odpady 

inne, niż pochodzenia komunalnego. 

4. Wójt Gminy Sidra podaje do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty oraz na stronie 

internetowej Urzędu Gminy Sidra lokalizację punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dni i godziny 

otwarcia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz wykaz odbieranych w nim rodzajów 

odpadów. 

§ 6. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 

z nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych właściciel 

nieruchomości może zgłosić: 

1) telefonicznie pod nr tel. 85 722 09 80; 

2) z wykorzystaniem poczty elektronicznej kierując mail na adres: ug_sidra@zetobi.com.pl ;  

3) pisemnie kierując korespondencję na adres: Urząd Gminy Sidra; 
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4) osobiście w Urzędzie Gminy Sidra, ul. Rynek 5, 16-124 Sidra; 

- w terminie 1 dnia od dnia wystąpienia zdarzenia. 

§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVI/123/2012 Rady Gminy Sidra 

z dnia 28 grudnia 2012 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 

opłatę (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2013 r. poz. 190). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sidra. 

§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady 

Jerzy Bohdan 
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