UCHWAŁA NR XII/88/2016
RADY GMINY SOKOŁY
z dnia 21 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i 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 Wysokiem Mazowieckiem uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje i ilości odbieranych odpadów komunalnych;
2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych;
3) sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez
prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
§ 2. Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane są w
podziale na następujące frakcje:
1) papier i tektura;
2) szkło;
3) tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych;
4) metal;
5) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;
6) przeterminowane leki, zużyte termometry;
7) chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, przeterminowane środki ochrony roślin, oleje odpadowe itp.) i
opakowań po nich;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) odpady budowlane i rozbiórkowe;
12) zużyte opony;
13) odzież i tekstylia;
14) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
§ 3. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości,
na których zamieszkują mieszkańcy, przekazują przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne każdą
zebraną ilość odpadów komunalnych, wytworzoną w ramach prowadzonego gospodarstwa domowego, zgodnie
z zasadami określonymi w niniejszej uchwale.
§ 4. 1. Odbiór z nieruchomości odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1-4, 9-10, 12-13 i pkt
14, jest realizowany zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez
przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż:
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1) raz na dwa tygodnie – w przypadku odpadów komunalnych zebranych jako niesegregowane (zmieszane), o
których mowa w § 2 pkt 14;
2) raz na miesiąc – w przypadku odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 1- 4;
3) raz w roku – w przypadku odpadów zebranych selektywnie, o których mowa w § 2 pkt 9-10, 12, 13.
2. Odpady biodegradowalne, w tym odpady zielone o których mowa w § 2 pkt 5, właściciele nieruchomości
mogą samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach. Zaleca się
zagospodarowanie tych odpadów we własnym zakresie poprzez kompostowanie ich w przydomowych
kompostownikach, z zastrzeżeniem, że powstały kompost zostanie wykorzystany we własnym zakresie.
3. Zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne
wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych powinny być dostarczane przez właścicieli nieruchomości do
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach.
4. Odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, powstałe z drobnych
prac prowadzonych we własnym zakresie, należy zbierać w pojemnikach zamówionych u przedsiębiorcy
odpowiadającego za odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy oraz udostępnić pojemnik w
uzgodnionym z przedsiębiorcą terminie.
§ 5. Odpady komunalne wymienione w § 2 pkt 1 - 13 właściciele nieruchomości na których zamieszkują
mieszkańcy, mogą bezpłatnie oddawać w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach na
zasadach określonych w regulaminie punktu.
§ 6. Niezależnie od wymogów zawartych w § 4 ust 3, 4 właściciele nieruchomości mogą przekazywać:
1) przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych do specjalnych pojemników znajdujących w
Ośrodku Zdrowia w Sokołach oraz aptekach, uczestniczących w ich zbiórce, których adresy będą podane
do publicznej wiadomości mieszkańców;
2) zużyte baterie pochodzące z gospodarstw domowych do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych
szkołach, Urzędzie Gminy Sokoły lub innych wyznaczonych obiektach na terenie gminy.
§ 7. Opady komunalne wymienione w § 2 odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane są
uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie z
obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
§ 8. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych w Sokołach, właściciel nieruchomości zgłasza reklamację do Urzędu Gminy w Sokołach
niezwłocznie w jednej z poniższych form:
1) pisemnie na adres Urzędu Gminy w Sokołach ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły;
2) mailowo na adres: ugsokoly@poczta.onet.pl;
3) telefonicznie na nr (86) 4763010;
4) osobiście w Urzędzie Gminy w Sokołach w Referacie Inwestycji Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i
Promocji.
2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno być dokonane niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji
niewłaściwego świadczenia usług.
3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane osobowe zgłaszającego niewłaściwe świadczenie usług
oraz opis i termin niewłaściwego świadczenia usługi.
§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły.
§ 10. Traci moc uchwała XXVIII/214/2014 Rady Gminy Sokoły z dnia 15 lipca 2014 r. w sprawie w
sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2014 r. poz. 2706).
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§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.

Przewodniczący Rady
Hanna Maria Kurzyna
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Uzasadnienie
Podjęcie nowej uchwały 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 gospodarowanie odpadami komunalnymi, w
szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych jest konieczne z uwagi na
zmianę z dniem 1 lutego 2015 r. ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), która jest podstawą wydania przedmiotowej uchwały.
Zmiana niniejszej uchwały ma na celu dostosowanie jego zapisów do wymogów w/w ustawy oraz
dostosowanie do aktualnie obowiązującego systemu odbioru odpadów komunalnych.
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