
 

UCHWAŁA Nr XI/90/2015 

RADY GMINY SOCHOCIN  

z dnia 18 grudnia 2015 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 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. 

U. z 2015 r. , poz. 1515 ze zm.) art. 5 ust. 1 pkt. 1 i art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.  z 2013 r. poz. 

1399 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada 

Gminy uchwala, 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi z uwzględnieniem: 

1) rodzaju i ilość odpadów odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości; 

3) sposób świadczenia usług w punktach 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. 

 

§ 2.1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości z podziałem na 

następujące rodzaje: 

1) papier, tektura (makulatura, karton); 

2) szkło; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) odpady biodegradowalne w tym odpady zielone; 

6) opakowania wielomateriałowe; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

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. 

 

2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z zasadami 

określonymi w ust. 1, traktowane będą jako odpady zmieszane. 

3. W zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, odbierane będą odpady komunalne w każdej ilości. 

 

§ 3.1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu Gminy: 

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej: 



a)  odpady zmieszane – co najmniej dwa razy w miesiącu; 

b)  odpady selektywnie zbierane – co najmniej jeden raz w miesiącu; 

2) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – co najmniej raz w miesiącu; 

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

z harmonogramem. 

 

§ 4.1. Odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, przeterminowane leki                            

i chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe, będą odbierane od właścicieli nieruchomości 

dwa razy w roku w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki, tj. sprzed nieruchomości.  

2. Harmonogram odbioru zostanie podany do publicznej wiadomości mieszkańców gminy                         

w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie gminy. 

3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe i remontowe należy 

samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki elektrycznych śmieci. 

4. Punkt zbiórki elektrycznych odpadów, odpadów wielkogabarytowych i remontowych 

świadczyć będzie usługi w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 

15.00. 

5. Sposób świadczenia usług w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz podczas 

mobilnej zbiórki odpadów będzie nieodpłatny dla następującego rodzaju odpadów:  

1) zużytych baterii i akumulatorów; 

2)  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

3)  odpadów wielkogabarytowych; 

4)  odpadów remontowych. 

6. Odpady dostarczone do punktu selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać           

w odpowiednich pojemnikach i innych urządzeniach do tego przeznaczonych, 

zlokalizowanych na terenie danego punktu. 

 

§ 5.1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbierze wyłącznie te odpady, które są 

umieszczone w oznaczonych pojemnikach lub workach.  

2. Za odpady, o których mowa w ust. 1, zgromadzone w pojemnikach lub innych 

urządzeniach  niespełniających wymogów, w związku z niezachowaniem postanowień 

regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach wytwórca odpadów poniesienie 

koszty wywozu. 

3. W dniu odbierania odpadów komunalnych, właściciel nieruchomości zobowiązany jest 

zapewnić łatwy dostęp do pojemników lub worków pracownikom podmiotu odbierającego 

odpady komunalne lub wystawić pojemniki lub worki przed wejście na teren 

nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 4. 

4. W przypadku braku możliwości wystawienia pojemników lub worków w miejsca,               

o których mowa w ust. 3, należy wystawić pojemniki lub worki w dniu odbioru do drogi. 

5. Pojemniki lub inne urządzenia w dniu odbierania odpadów komunalnych właściciel 

nieruchomości powinien wystawić do godziny 7.00. 

 

§ 6. Odpady komunalne odebrane od właścicieli w ramach gminnego systemu gospodarki 

odpadami, przekazywane są przedsiębiorcę w celu poddania ich procesom odzysku lub 

unieszkodliwiania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

 

§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne  od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych należy zgłaszać do Urzędu Gminy                            

Sochocin ul. Guzikarzy 9, 09-110 Sochocin tel. 23/ 661 80 25. 

 



§ 8. Ustala się, iż Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości w zamian za uiszczoną 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do zbierania odpadów 

komunalnych; 

2) utrzymywanie tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym                       

i technicznym. 

 

§ 9. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc obowiązującą Uchwała Nr 

IV/21/2015 Rady Gminy Sochocin z dnia 29 stycznia 2015 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. 

 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

 

§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Mazowieckiego i ma zastosowanie od dnia 1 lutego 2016r. 

 

 

 

     

     

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

UZASADNIENIE 

UCHWAŁY Nr XI/90/2015 

RADY GMINY SOCHOCIN 

z dnia 18 grudnia 2015 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  

 
W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                   

i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.) opracowany został projekt uchwały 

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 

Dokonanie zmiany  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 jest zgodne z art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Projekt 

szczegółowo określa usługi, które będą świadczone przez Gminę Sochocin w zamian za 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszoną przez właścicieli nieruchomości 

zgodnie z określoną częstotliwością, a także sposób świadczenia usług przez punkt 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.  

W związku z powyższym uzasadnieniem przedkładam projekt uchwały 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.  
 

 

        

        

 

 

 


