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UCHWAŁA NR XXV/140/2017
RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE PODLASKIM
z dnia 22 czerwca 2017 r.
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt. 1, ust. 3 oraz art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2016r., poz. 250 t. j.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r., poz. 446 j. t.) Rada Miejska w Sokołowie Podlaskim uchwala, co
następuje:
§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w taki
sposób, że w przypadku nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, opłata za gospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty
ustalonej w § 2 niniejszej uchwały.
§ 2. Ustala się stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o których mowa w § 1:
1. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Sokołów Podlaski w wysokości 9 zł miesięcznie za każdą
osobę zamieszkującą na danej nieruchomości;
2. jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób nieselektywny, ustala się wyższą stawkę
opłaty w wysokości 18 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą na danej nieruchomości.
§ 3. 1. Ustala się częściowe zwolnienie w opłacie za odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych, w wysokości 50% opłaty określonej w § 2, ust. 1 niniejszej uchwały dla nieruchomości
zamieszkanych przez mieszkańców uprawnionych do korzystania z Programu „Sokołowska Rodzina 3+”
przyjętym przez Radę Miejską uchwałą Nr XXI/143/2013 z dnia 21 maja 2013r. w sprawie uchwalenia
Programu „Sokołowska Rodzina 3+” .
2. W celu skorzystania z częściowego zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości
powinien przedłożyć Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski deklarację o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której określi wysokość opłaty z uwzględnieniem przysługującego
mu częściowego zwolnienia, o którym mowa w ust. 1.
3. Obniżona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie od początku miesiąca
następującego po złożeniu deklaracji, o której mowa w ust. 2.
4. Skorzystanie z częściowego zwolnienia o którym mowa w § 3 ust. 1 możliwe jest jedynie wtedy, gdy
właściciel nieruchomości zadeklaruje, że odpady komunalne wytwarzane na nieruchomości gromadzone będą
w sposób selektywny.
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§ 4. 1. Ustala się częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w wysokości
50% opłaty określonej w § 2, ust. 1 niniejszej uchwały dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, w części dotyczącej gospodarstw domowych, w których dochód nie przekracza kwoty
uprawnionej do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, o której mowa w art. 8 ust. 1 lub 2 ustawy z dnia
12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2016r. poz. 930 j.t.).
2. W celu skorzystania ze zwolnienia, o którym mowa w ust. 1, właściciel nieruchomości powinien
przedłożyć Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w której określi wysokość opłaty z uwzględnieniem przysługującego mu zwolnienia,
o którym mowa w ust. 1.
3. Obniżona opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązywać będzie od początku miesiąca,
następującego po złożeniu deklaracji, o której mowa w ust. 2.
4. Skorzystanie ze zwolnienia wymienionego w § 4 ust. 1 możliwe jest jedynie wtedy, gdy właściciel
nieruchomości zadeklaruje, że odpady komunalne wytwarzane na nieruchomości gromadzone będą w sposób
selektywny.
5. Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy nie może jednocześnie korzystać ze
zwolnienia, o którym mowa w § 3 ust. 1 i ze zwolnienia, o którym mowa w § 4 ust. 1.
§ 5. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne
podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest iloczyn ilości
zadeklarowanych rodzajów pojemników oraz stawki za pojemnik ustalonej w § 6 niniejszej uchwały.
§ 6. 1. W przypadku gdy odpady powstające na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy
a powstają odpady komunalne gromadzone są w sposób selektywny ustala się następujące stawki opłaty za
jednorazowe odebranie odpadów z pojemnika:
1) za zmieszane odpady komunalne – odpady pozostałe po segregacji:
a) o pojemności 60 l

– w wysokości 5 zł,

b) o pojemności 110/120 l

– w wysokości 10 zł,

c) o pojemności 240 l

– w wysokości 20 zł,

d) o pojemności 1100 l

– w wysokości 99 zł,

e) kontener KP-7

– w wysokości 550 zł.

2) za odpady segregowane – łączna opłata za wszystkie frakcje odpadów wydzielone ze strumienia odpadów
komunalnych:
a) o pojemności 60 l

– w wysokości 3 zł,

b) o pojemności 110/120 l

– w wysokości 6 zł,

c) o pojemności 240 l

– w wysokości 12 zł,

d) o pojemności 1100 l

– w wysokości 55 zł,

e) kontener KP-7

– w wysokości 250 zł.

2. W przypadku gdy odpady powstające na nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają
odpady komunalne gromadzone są w sposób nieselektywny ustala się wyższą stawkę opłaty, za jednorazowe
odebranie odpadów z pojemnika:
a) o pojemności 60 l

– w wysokości 9 zł,

b) o pojemności 110/120 l

– w wysokości 19 zł,

c) o pojemności 240 l

– w wysokości 37 zł,

d) o pojemności 1100 l

– w wysokości 173 zł,

e) kontener KP-7

– w wysokości 790 zł.
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§ 7. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej
w Sokołowie Podlaskim z dnia 10 marca 2015r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. U. Woj.
Mazowieckiego z 2015r. poz. 3813).
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sokołów Podlaski.
§ 9. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej:
Waldemar Hardej

