UCHWALA NR IV12112015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 29 stycznia 2015 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. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 usU, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 rnarca 1990r.
o samorz'tdzie grninnyrn (t.j. Oz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zrn.) art. 5 ust. 1 pkt. 1 i art. 6r ust.
3 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzyrnaniu czystosci i porz'tdku w grninach (t.j. Oz.
u.z 2013 r. poz. 1399 ze zrn.) Rada Grninyuchwala, co nast~puje:

§ 1. Uchwala okresla:
1) rodzaje i ilos6 odpad6w odbieranych od wlascicieli nieruchornosci;
2) cz~stotliwos6 odbierania odpad6w kornunalnych od wlascicieli nieruchornosci;
3) spos6b swiadczenia uslug w punktach selektywnego zbierania odpad6w kornunalnych;
4) spos6b zagospodarowania odpad6w kornunalnych w odniesieniu do nieruchornosci
zamieszkanej, na kt6rej prowadzone jest co najrnniej jedno gospodarstwo dornowe.
§ 2.1. Odpady kornunalne

b~d't

odbierane od wlascicieli nieruchornosci z podzialern na

nast~puj'tce

frakcje:
papier, tektura (rnakulatura, karton);
szklo;
rnetale;
tworzywa sztuczne;
odpady biodegradowalne w tyrn odpady zielone;
opakowania wielornaterialowe;
przetenninowane leki ichernikalia;
zuzyte baterie i akurnulatory;
9) zuiyty sprz~t elektryczny i elektroniczny;
10) rneble i inne odpady wielkogabarytowe;
11) odpady budowlane i rozbi6rkowe;
12) zuiyte opony;
13) popi6l.

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)

2. Odpady powstale na terenie nieruchornosci, posegregowane niezgodnie z zasadami
okreslonyrni w ust. 1, traktowane b~d'tjako odpady zrnieszane.
3. W zamian za uiszczan't przez wlasciciela nieruchornosci oplat~ za gospodarowanie
odpadami kornunalnyrni, odbierane b~d't odpady kornunalne w kazdej ilosci.

§ 3.1.Ustala

si~ nast~puj'tc't cz~stotliwos6

odbierania odpad6w kornunalnych z terenu

Grniny:
1) z obszar6w zabudowy jednorodzinnej;
a) odpady zrnieszane - co najrnniej jeden raz w rniesi'tcu;
b) odpady selektywnie zbierane - co najrnniej jeden raz w rniesi'tcu;
1) odpady ulegaj'tce biodegradacji, w tyrn odpady zielone - co najrnniej raz w rniesi'tcu;

kt6rych mow a w ust. 1, odbywa si~ zgodnie
z harmonogramem ustalonym przez Gmin~ Sochocin oraz udost~pnionym wlascicielom
nieruchomosci, od kt6rych maj'l one zosta6 odebrane.
2. Odbieranie odpad6w komunalnych,

0

§ 4.1. Odpady budowlane i rozbi6rkowe, zuzyte opony, chemikaliaoraz odpady
wielkogabarytowe, b~d'l odbierane od wlascicieli nieruchomosci dwa razy w roku w formie
mobilnego punktu selektywnej zbi6rki, tj. sprzed nieruchomosci. Harmonogram odbioru
zostanie podany do publicznej wiadomosci mieszkailc6w gminy w spos6b zwyczajowo
przyj~ty na terenie gminy.
2. Zuzyty sprz<tt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i remontowe
nalezy samodzielnie dostarczy6 do punktu selektywnej zbi6rki elektrycznych smieci.
3. Punkt
zbi6rki
elektrycznych
odpad6w,
odpad6w
wielkogabarytowych
i remontowych swiadczy6 b<tdzie uslugi w dniach od poniedzialku do pi'ltku
w godzinach od 7.00 do 15.00.
4. Spos6b swiadczenia uslug w punkcie selektywnego zbierania odpad6w oraz podczas
mobilnej zbi6rki odpad6w b<tdzie:
1) nieodplatny
dla
nast<tpuj'lcego
rodzaju
odpad6w:
zuzytych
baterii
i akumulator6w, zuzytego sprz<ttu elektrycznegoi elektronicznego, odpad6w
wielkogabarytowych, odpad6w remontowych.
5. Odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpad6w nalezy umieszcza6
w odpowiednich pojemnikach i innych urz'ldzeniach do tego przeznaczonych,
zlokalizowanych na terenie danego pUnktu.
§ 5.1. Podmiot odbieraj'lcy odpady komunalne odbierze wyl'lcznie te odpady, kt6re S'l
umieszczone w oznaczonych pojemnikach lub workach.
2. Za odpady, 0 kt6rych mowa w ust. 1, zgromadzone w pojemnikach lub innych
urz'ldzeniach niespe!niaj'lcych wymog6w, w zwi'lzku z niezachowaniem postanowien
regulaminu wytw6rca odpad6w poniesienie koszty wywozu.
3. W dniu odbierania odpad6w komunalnych, wlasciciel nieruchomosci zobowi<\.Zany
jest zapewni6 latwy dost<tp do pojemnik6w lub work6w pracownikom podmiotu
odbieraj'lcego odpady komunalne lub wystawi6 pojemniki lub worki przed wejscie na
teren nieruchomosci, z zastrzezeniem ust. 4.
4. W przypadku braku mozliwosci wystawienia pojemnik6w lub work6w w miejsca,
o kt6rych mowa w ust. 3, nalezy wystawi6 pojemniki lub worki w dniu odbioru do
drogi.
5. Pojemniki lub inne urz'ldzenia w dniu odbierania odpad6w komunalnych wlaSciciel
nieruchomosci powinien wystawi6 do godziny 7.00.
§ 6. Ustala si<t, iz Gmina przejmuje od wlascicieli nieruchomosci w zamian za uiszczon'l
oplat<t za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowi<\.Zek wyposaZenia nieruchomosci w
pojemniki sluz'lce do zbierania odpad6w komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemnik6w
w odpowiednim stanie sanitarnym, porz'ldkowym i technicznym.
§ 7.Z dniem wejscia w zycie niniejszej uchwaly traci moc obowi<\.Zuj'lc'l Uchwala Nr
XXl175/2013 Rady Gminy Sochocin z dnia 20 maja 2013 r. w sprawie okreslenia
szczeg6lowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpad6w
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za
uiszczon'l przez wlasciciela nieruchomosci op1at<t za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

§ 8. Wykonanie uchwaly powierza si~ W6jtowi Gminy.
§ 9. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku
Wojew6dztwa Mazowieckiego.

Urz~dowym

Przewodnicz~cy

Rady

Stanislaw Kwiatkowski

UZASADNIENIE
do UCHWALY NR IV/2112015
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 29 stycznia 2015 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 porzqdku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) gminy S'l. obowiqzane do zorganizowania
odbierania odpad6w komuna1nych od wlascicieli nieruchomosci, na kt6rych zamieszkuj'l.
mieszkancy.
Dokonanie zmiany uchwaly w sprawie szczeg61owego sposobu i zakresu swiadczenia
usrug w zakresie odbierania odpad6w komunalnych od wlascicieli nieruchomosci
i zagospodarowania tych odpad6w, w zamian za uiszczon'l. przez wlasciciela nieruchomosci
oplat~ za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest podstaw'l. dalszych dzialan maj'l.cych
na celu wprowadzenie zmian w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi w Gminie
Sochocin (art.6r ust.3).
Bior'l.c powyzsze pod

uwag~,

przedstawiam projekt uchwaly.

