UCHWALA NR XXl174/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 maja 2013 r.
w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na terenie
gminy Sochocin
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.l, art. 41 ust.1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. 0 sarnorzqdzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591;
z p6m. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci
i porzqdku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 z p6zn. zm.) Rada Gminy, uchwala, co
nastypuje:

§ 1. W uchwale nr XVIII/143/2012 w sprawie Regularninu utrzymania czystosci
porzqdku na terenie gminy Sochocin wprowadza siy nastypujqce zmiany:
1. W § 9 ust. 1 punkt 1) otrzymuje brzmienie:
,,1) odpady ulegajqce biodegradacji, w tym odpady zielone - mogq bye, po wskazaniu tego
faktu
w
deklaracji,
kompostowane
w
przydomowych
kompostownikach,
w pozostalych przypadkach odpady ulegajqce biodegradacji odbierane sq od mieszkailc6w
przez podmiot uprawniony co najrnniej raz w miesiqcu;"
2. W § 9 ust. 1 punkt 3) otrzymuje brzmienie:
,,3) odpady zmieszane - odbierane sq przez podmiot uprawniony co najrnniej dwa razy
w miesiqcu;"
3. W § 9 ust. 1 usuniyto pkt 7,8 i 9.
4. W § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie:
,,2. W kai:dym czasie, za odpowiedniq oplatq, wlasciciel nieruchomosci moze zam6wie
odbi6r selektywnie zebranych odpad6w, bezposrednio z miejsca przez niego
wskazanego. "
5. W § 9 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
,,3. Odpady budowlane i rozbi6rkowe, zuZyte opony, chemikalia oraz odpady
wielkogabarytowe, bydq odbierane od wlascicieli nieruchomosci dwa razy w roku w fonnie
mobilnego punktu selektywnej zbi6rki, tj. sprzed nieruchomosci. Hannonograrn odbioru
zostanie podany do publicznej wiadomosci mieszkail.c6w gminy w spos6b zwyczajowo
przyjyty na terenie gminy.
6. W § 9 ust. 6 punkt 1) otrzymuje brzmienie:

,,1) w miesi'lcach: kwiecien, maj, czerwiec, lipiec, sierpien, wrzesien, pazdziemik - co
najmniej 1 raz w miesi'lcu;"

§ 2. Wykonanie uchwaly powierza siy W6jtowi Gminy Sochocin.
§ 3. Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od ogloszenia w Dzienniku
Urzydowym Wojew6dztwa Mazowieckiego.

UZASADNIENIE
do UCHWALYNRXXl174/2013
RADY GMINY SOCHOCIN
z dnia 20 maja 2013 r.
w sprawie zmian Regulaminu utrzymania czystosci i porz~dku na terenie
gminy Sochocin
Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r. 0 utrzymaniu czystosci i porz'}dku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391 z pofu. zm.), Rada Gminy uchwala regulamin
utrzymania czystosci i pOTZ'}dku na terenie gminy po zasic;gnic;ciu opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
Dokonanie zmian w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porz'}dku na
terenie gminy Sochocin jest podstaw'} dalszych dzialan maj'}cych na celu wprowadzenie
nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi.
W zwi'}Zku z powyzszym podjc;cie niniejszej uchwaly jest zgodne z prawem
i uzasadnione.
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