
UCHWALA NR XXJ175/2013 
RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 maja 2013 r. 

w sprawie okreslenia szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia uslug 

w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci 

i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczon~ przez wlasciciela 


nieruchomosci oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt IS, art. 40 ust.l, art. 41 ust.l ustawy z dnia 8 marca 1990r. 
o samorz'ldzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.) art. 5 ust. 1 pkt. 
1 i art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz£ldku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z poin. zm.) Rada Gminy uchwala, co nastypuje: 

§ 1. Uchwala okresla: 
1) 	 rodzaje i ilose odpadow odbieranych od wlaScicieli nieruchomosci; 
2) 	 cZystotliwosc odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci; 
3) 	 sposob swiadczenia uslug w punktach selektywnego zbierania odpadow komunalnych; 
4) sposob zagospodarowania odpadow komunalnych w odniesieniu do nieruchomosci 

zamieszkanej, na ktorej prowadzone jest co najmniej jedno gospodarstwo domowe. 

§ 2.1. Odpady komunalne byd'l odbierane od wlaScicieli nieruchomosci z podzialem na 
nastypuj'lce frakcje: 

1) 	 papier, tektura (makulatura, karton); 
2) 	 szklo; 
3) metale; 
4) 	 tworzywa sztuczne; 
5) 	 odpady biodegradowalne w tym odpady zielone; 
6) 	 opakowania wielomaterialowe; 
7) przeterminowane leki i chemikalia; 
8) 	 zuzyte baterie i akumulatory; 
9) 	 zuzyty sprzyt elektryczny i elektroniczny; 
10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 
11) odpady budowlane i rozbiorkowe; 
12) zuzyte opony; 
13) popiol. 

2. 	 Odpady powstale na terenie nieruchomosci, posegregowane niezgodnie z zasadami 
okreslonymi w ust. 1, traktowane byd'l jako odpady zmieszane. 

3. 	 W zamian za uiszczan'l przez wlaSciciela nieruchomosci oplaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, odbierane byrl'l odpady komunalne w kaZdej ilosci. 

§ 3.1. Ustala siy nastypuj'lC'l CZystotliwosc odbierania odpadow komunalnych z terenu 
Gminy: 

1) 	 z obszarow zabudowy jednorodzinnej; 
a) odpady zmieszane - co najmniej dwa razy w miesi'lcu; 
b) odpady selektywnie zbierane - co najmniej jeden raz w miesi'lcu; 
1) 	 odpady ulegaj'lce biodegradacji, w tym odpady zielone - co najmniej raz w 



miesil:lcu; 

2) z teren6w nieruchomosci przeznaczonych do uzytku pubJicznego; 

a) odpady zmieszane - co dwa tygodnie; 

b) odpady selektywnie zbierane - co najrnniej jeden raz w miesiqcu. 

2. Odbieranie odpad6w komunalnych, 0 kt6rych mowa w ust. 1, odbywa si(( zgodnie 

z harmonogramem ustalonym przez Gmin(( Sochocin oraz udost((pnionym wlascicielom 
nieruchomosci, od kt6rych majq one zostac odebrane. 

§ 4.1. Odpady budowlane i rozbiorkowe, zuiyte opony, chemikalia oraz odpady 
wielkogabarytowe, b~d21 odbierane od wlascicieli nieruchomosci dwa razy w roku w 
formie mobilnego punktu selektywnej zbiorki, tj. sprzed nieruchomosci. Harmonogram 
odbioru zostanie podany do publicznej wiadomosci mieszkancow gminy w sposob 
zwyczajowo przyj~ty na terenie gminy. 

2. 	 ZUZyty sprz~t elektryczny i elektroniczny naleZy samodzielnie dostarczyc do 
punktu selektywnej zbiorki elektrycznych smieci. 

3. 	 Punkt zbiorki elektrycznych smieci swiadczyc b~dzie uslugi w dniach od 
poniedzialku do pi21tku w godzinach od 8.00 do 15.00. 

4. 	 Sposob swiadczenia uslug w punkcie selektywnego zbierania odpadow oraz 
podczas mobilnej zbiorki odpadow b~dzie: 

1) nieodplatny dla nast~pujl:Jcego rodzaju odpadow: przeterminowane leki, zUZyte 
baterie i akumulatory, zUZyty sprz~t elektryczny i elektroniczny; 

2) nieodplatny dla odpadow wielkogabarytowych, zUZytych opon i chemikaliow; 
3) odplatny dla odpadow budowlanych i rozbiorkowych. 
5. 	 Odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpad6w nalezy umieszczac 

w odpowiednich pojemnikach i innych urzqdzeniach do tego przeznaczonych, 
zlokalizowanych na terenie danego punktu. 

§ 5.1. Podmiot odbierajqcy odpady komunalne odbierze wylqcznie te odpady, kt6re sq 
umieszczone w oznaczonyeh pojernnikaeh lub workaeh. 

2. 	 Za odpady, 0 ktorych mowa w ust. 1, zgromadzone w pojemnikach lub innych 
urzl:Jdzeniach niespelniaj21cych wymogow, w zwi21zku z niezachowaniem 
postanowien regulaminu wytworca odpadow poniesienie koszty wywozu. 

3. 	 W dniu odbierania odpad6w komunalnyeh, wlasciciel nieruchomosei zobowiqzany 
jest zapewnic latwy dost~p do pojemnik6w lub work6w praeownikom podmiotu 
odbierajqeego odpady komunalne lub wystawic pojernniki lub worki przed wejscie na 
teren nieruehomosci, z zastrzezeniem ust. 4. 

4. 	 W przypadku braku mozliwosci wystawienia pojernnik6w lub work6w w miejsea, 
o kt6rych mowa w ust. 3, nale:zy wystawic pojemniki lub worki w dniu odbioru do 
drogi. 

5. 	 Pojemniki lub inne urzl:Jdzenia w dniu odbierania odpadow komunalnych 
wlasciciel nieruchomosci powinien wystawic do godziny 7.00. 

§ 6. Ustala si~, ii: Gmina przejmuje od wlascicieli nieruchomosci w zamian za 
uiszczon21 oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowil:Jzek wyposaienia 
nieruchomosci w pojemniki sluz21ce do zbierania odpadow komunalnych oraz 
utrzymywanie tych pojemnikow w odpowiednim stanie sanitarnym, porz21dkowym 
i technicznym. 

§ 7. Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly traei moe obowiqzujqeq Uehwala Nr 
XVIII/14412012 Rady Gminy Sochocin z dnia 19 grudnia 2012r. w sprawie okrdlenia 



szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow 
kornunalnych od wlascicieli nieruchornosci i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za 
uiszczon'l przez wlaSciciela nieruchornosci oplatcr za gospodarowanie odpadami 
kornunalnyrni. 

§ 8. Wykonanie uchwaly powierza sicr W ojtowi Grniny. 

§ 9. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia o~gozenia w Dzienniku 
Urzcrdowyrn Wojewodztwa Mazowieckiego i rna zastosowanie od dnia 1 ipca 2013 r. 

przewo i zllcf Rady 

Dar" s ~i~ 



UZASADNIENIE 

do UCHWALY NR XXl175/2013 


RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 20 maja 2013 r. 


w sprawie okreslenia szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug 

w zakresie odbierania odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci 

i zagospodarowania tych odpadow, w zamian za uiszczon~ przez wlasciciela 


nieruchomosci oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi 


Na podstawie art. 6c ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz~dku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z p6zn. zm.) gminy s~ obowi~e do 
zorganizowania odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych 
zamieszkuj~ mieszka.ncy. 

Dokonanie zmiany uchwaly w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia 
uslug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlaScicieli nieruchomosci 
i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczon~ przez wlasciciela nieruchomosci 
oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstaw~ dalszych dziala.n maj~cych 
na celu wprowadzenie nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie 
Sochocin (art.6r ust.3). 

Bio~c powyzsze pod uwagy, przedstawiam projekt uchwaly. 

przewodni 

Darius 


