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UCHWAŁA NR XIX/108/2016
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 3 listopada 2016 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r.,
poz. 446) oraz art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz.U. z 2016r. poz. 250), po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz po uzyskaniu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala,
co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Sokołów Podlaski i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda wyprodukowana przez
mieszkańców zamieszkałych na danej nieruchomości ilość odpadów komunalnych.
§ 3. Na terenie Sokołowa Podlaskiego w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane są :
1. zmieszane odpady komunalne;
2. szkło, papier, tekstylia, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe zebrane w sposób
selektywny;
3. odpady biodegradowalne i odpady zielone;
4. odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, opony, popioły
z instalacji c. o., odpady niebezpieczne zawarte w odpadach komunalnych, (przeterminowane leki, baterie i
akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, oleje odpadowe itp.) zebrane w sposób
selektywny.
§ 4. Odpady wymienione w §3 pkt.1 i 2 odbierane będą od właściciela nieruchomości przez podmiot
odbierający odpady, na podstawie stosownej umowy zawartej z Miastem Sokołów Podlaski:
1. zmieszane, niesegregowane odpady komunalne wytworzone w zabudowie jednorodzinnej będą
odbierane nie rzadziej niż 1 raz na 2 tygodnie;
2. zmieszane, niesegregowane odpady komunalne wytworzone w zabudowie wielolokalowej będą
odbierane nie rzadziej niż 2 razy na tydzień;
3. odpady segregowane wytworzone w zabudowie jednorodzinnej będą odbierane nie rzadziej niż 1 raz na 4
tygodnie;
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4. odpady segregowane wytworzone w zabudowie wielolokalowej będą odbierane nie rzadziej niż 1 raz na
tydzień;
5. odpady popiołów i żużli z instalacji centralnego ogrzewania odbierane nie rzadziej niż 1 raz na
4 tygodnie.
6. odpady wymienione w §3 w pkt.2, 3 i 4, w przypadku gdy powstały one na nieruchomościach
zamieszkałych, w ilościach przekraczających możliwość zmagazynowania ich na nieruchomości do czasu
odbioru przez przedsiębiorcę mogą być przekazane do punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
§ 5. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz odpady
zielone – należy gromadzić w worku białym oraz sukcesywnie, na bieżąco przekazywać do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji na
własnej nieruchomości pod warunkiem:
1. nie stwarzania uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich;
2. posiadania kompostownika spełniającego Polskie Normy;
3. wykorzystywania uzyskanego materiału dla własnych potrzeb lub przekazywania go przedsiębiorcy;
§ 6. 1. Meble i odpady wielkogabarytowe – odbierane będą od właścicieli nieruchomości przez
przedsiębiorcę wybranego w drodze przetargu dwa razy w ciągu roku, w ramach organizowanej przez Miasto
akcji wystawkowej lub na bieżąco przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów. Termin i
harmonogram akcji zostanie podany do publicznej wiadomości.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe - należy gromadzić w specjalnych pojemnikach lub kontenerach,
uniemożliwiających pylenie i rozwiewanie. W ramach zryczałtowanej opłaty odbierane będą wyłącznie te
odpady budowlane, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót, nie wymagających pozwolenia na
budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – mieszkaniec Miasta może przekazać do wyspecjalizowanych
punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, może również zdać w punkcie sprzedaży
detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju, co zużyty, w ilości nie większej niż ilość kupionych
artykułów lub przekazać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.
4. Zużyte opony – należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.
5. Odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych zmieszanych, w tym
przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, farby, lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin
itp. - należy przekazywać do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów.
6. Opłata uiszczana gminie za odpady komunalne nie obejmuje kosztu transportu odpadów do Punktów
Selektywnej Zbiórki Odpadów.
7. Na obszarze zabudowy jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę
sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed
wejście na teren nieruchomości, chyba że uzgodnił inaczej z przedsiębiorcą.
8. Na obszarze zabudowy wielolokalowej odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z
zabezpieczonych pomieszczeń lub pojemników zlokalizowanych w bezpośrednim sąsiedztwie budynków.
9. Opróżnione opakowania należy, jeśli rodzaj materiału na to pozwala, trwale zgnieść przed złożeniem do
worka lub pojemnika.
§ 7. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki i/lub worki przezroczyste o
następujących ujednoliconych kolorach:
1) niebieski z przeznaczeniem na makulaturę i tekstylia;
2) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe;
3) zielony z przeznaczeniem na szkło opakowaniowe;
4) brązowy z przeznaczeniem na popiół;
5) biały z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone;
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6) czarny z przeznaczeniem na odpady zmieszane, nie segregowane; Worki powinny posiadać logo lub nazwę
przedsiębiorcy prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów i oznaczenia określające rodzaj
gromadzonych odpadów.
§ 8. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w §3 pkt.1 i 2 odbywać się będzie zgodnie z
harmonogramem ustalonym przez Miasto Sokołów Podlaski z podmiotem odbierającym odpady, na podstawie
stosownej umowy zawartej z Miastem Sokołów Podlaski.
§ 9. Wykaz punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz sposób ich funkcjonowania
podany jest do publicznej wiadomości mieszkańcom.
§ 10. Określa się następujący 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:
1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłaszania Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski przypadku
niewłaściwego świadczenia usług przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
oraz Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w terminie 3 dni roboczych od stwierdzenia
takiego zdarzenia.
2. Zgłoszenia, o których mowa w pkt. 1 właściciel nieruchomości dokonuje:
1) drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: um@sokolowpodl.pl,
2) telefonicznie na nr telefonu 25 781 75 03 lub 25 781 75 56,
3) osobiście.
3. Zgłoszenie (w przypadku korespondencji) powinno zawierać dane osobowe dokonującego zgłoszenia
oraz podpis.
4. Zgłoszenia dokonane po terminie określonym w pkt. 1 oraz anonimowe nie będą rozpatrywane z
zastrzeżeniem przypadków określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
§ 11. Uchyla się Uchwałę Nr XVIII/98/2016 Rady Miejskiej w Sokołowie Podlaskim z dnia 19 września
2016r. w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.
§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Waldemar Hardej

