
 

 

UCHWAŁA NR XX/198/2016 

RADY MIEJSKIEJ W SOKOŁOWIE MAŁOPOLSKIM 

z dnia 23 czerwca 2016 r. 

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 

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15 , art. 40 ust. 1 , art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446) i art. 6r ust. 3 , ust. 3a , ust. 3c i ust. 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250) oraz po uzyskaniu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Rzeszowie, Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w tym: 

1) rodzaje i ilość odpadów odbieranych od właściciela nieruchomości; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości; 

3) wyposażenie nieruchomości w worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) sposób świadczenia usług w punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

5) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne i przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnej 

zbiórki odpadów. 

§ 2. 1. Określa się rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości. 

2. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odpady komunalne odbierane będą w 

każdej ilości. 

3. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny, odbierane bezpośrednio z terenu nieruchomości: 

a) papier i tektura, 

b) metal, 

c) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, 

d) szkło, 

e) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

f) komunalne odpady niesegregowane (zmieszane), 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
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i) zużyte opony, 

j) żużle i popioły. 

§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości 

zamieszkałych: 

1) Odpady niesegregowane (zmieszane) oraz bioodpady – 

a) w zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu, z tym że w okresie 

od kwietnia do października na terenie miasta z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) w budynkach wielolokalowych z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu, z tym że w okresie 

od kwietnia do października na terenie miasta z częstotliwością nie rzadziej niż raz na tydzień. 

2) Selektywnie zebrane odpady (tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, papier 

oraz tektura): 

a) w zabudowie jednorodzinnej z częstotliwością nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

b) w budynkach wielolokalowych z częstotliwością nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony - co najmniej jeden 

raz w roku. 

4) żużle i popioły - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od października do marca. 

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

odbioru odpadów komunalnych. 

§ 4. 1. Ustala się, że Gmina przejmuje obowiązki w zakresie wyposażenia nieruchomości zamieszkałych  

w urządzenia do zbierania odpadów komunalnych - worki i pojemniki - jako część usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę. 

2. Zapewnia się worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych tj. : 

1) zestaw worków do selektywnej zbiórki odpadów w przypadku złożenia pierwszej deklaracji o wysokości 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi; 

2) w ilości równej odebranym workom, podczas kolejnych wywozów przez przedsiębiorcę odbierającego 

odpady komunalne; 

3) większą ilość worków w uzasadnionych przypadkach. 

3. Zapewnia się pojemniki do zmieszanych odpadów komunalnych po wcześniejszym zgłoszeniu 

do Urzędu GiM w Sokołowie Młp. zapotrzebowania na ww. pojemniki, w ilości nie większej niż jeden 

pojemnik na odpady zmieszane dla jednego gospodarstwa domowego. 

§ 5. 1. Określa się następujący sposób świadczenia usługi przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych znajdujący się przy ul. Reymonta (działki o nr ewidencyjnych: 3789/1, 3788/11 i 3788/7) 

w Sokołowie Małopolskim. 

2. Odpady komunalne będą odbierane i zbierane w każdej ilości w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z podziałem na następujące frakcje: 

a) odpady z papieru; 

b) odpady z tworzyw sztucznych; 

c) odpady z metali; 

d) odpady szklane; 

e) odpady zielone; 

f) odpady biodegradowalne; 

g) odpady wielkogabarytowe; 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 
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i) komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe; 

j) zużyte opony; 

k) świetlówki i inne źródła światła; 

l) przeterminowanych leki; ł) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.); 

m) zużyte baterie i akumulatory. 

n) komunalne odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych. 

3. Oddawanie odpadów komunalnych, powstających w gospodarstwie domowym następuje po okazaniu 

dokumentu potwierdzającego uiszczanie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

4. Pracownik PSZOK-u może odmówić przyjęcia odpadów, jeżeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, 

że nie powstały one na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy. 

5. Odpady pochodzące z terenu nieruchomości niezamieszkałych przyjmowane są odpłatnie, zgodnie  

z aktualnym cennikiem ustalonym przez obsługującego PSZOK. 

6. Dostarczone odpady muszą być posegregowane oraz odpowiednio zabezpieczone, w szczególności 

odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i nie cieknących pojemnikach, 

zawierających informację o rodzaju odpadu. Odpady wielkogabarytowe należy porozkręcać, rozmontować na 

mniejsze elementy. 

7. Odpady należy oddawać w workach o odpowiedniej wytrzymałości z załadunkiem nieprzekraczającym 

30 kg na jeden pojemnik/worek/element lub w zakupionych na koszt właściciela nieruchomości workach typu 

"big bag". Dopuszcza się możliwość zmiany załadunku po każdorazowym uzgodnieniu z obsługującym 

PSZOK. 

8. Przyjęcie odpadów odbywa się po zważeniu oraz sprawdzeniu przez pracownika zgodności z wykazem 

odpadów dopuszczonych do zbierania w PSZOK-u ich czystości, składu, zabezpieczenia itp. Odpady 

nie spełniające powyższych wymagań nie zostaną przyjęte. 

9. W PSZOK-u prowadzi się rejestr mieszkańców, przedsiębiorców oraz ewidencję dostarczanych, 

zbieranych i przekazywanych odpadów. 

10. PSZOK otwarty jest od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 oraz w soboty 

w godzinach od 7:00 do 15:00 z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy. 

11. Zebrane w PSZOK-u odpady zostaną przekazane do podmiotów posiadających zezwolenie właściwego 

organu na prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania odpadów. 

§ 6. Zgłoszenie  przez właściciela nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia  usług przez 

przedsiębiorcę  odbierającego odpady komunalne i przedsiębiorcę prowadzącego punkt selektywnej zbiórki 

odpadów  należy  zgłaszać  do  Urzędu  Gminy  i  Miasta  w  Sokołowie Małopolskim pisemnie, ustnie, 

telefonicznie, za pomocą telefaksu lub wiadomością e-mail: ugim@sokolow-mlp.pl w terminie 2 dni od dnia 

wystąpienia zdarzenia. 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Gminy i Miasta Sokołów Małopolski, a nadzór nad 

wykonaniem  powierza się Komisji ds. Gospodarczych, Budżetu, Finansów i Rolnictwa. 

§ 8. Traci moc uchwała nr XXVI/241/2012 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 19 grudnia 

2012 r. w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz uchwała nr VI/42/2015 Rady Miejskiej w Sokołowie Małopolskim z dnia 19 grudnia 2012 r. 

w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

(Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2015 r. poz. 1578). 
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§ 9. Uchwała wchodzi w życie po 14 dniach od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Podkarpackiego.   

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej 

 

mgr Andrzej Pasierb 
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