
UCHWAŁA NR XVII/109/2020 
RADY GMINY SOKOŁY 

z dnia 27 października 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły 

Na podstawie art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 4 i 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem uchwala się: 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY SOKOŁY 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. 1.    Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły 
dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej: papier, metale, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, oraz warunków 
uznania, że odpady są zbierane w sposób selektywny, 

b) selektywne zbieranie odpadów komunalnych prowadzone przez punkty selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych wymienionych w lit. a, odpadów 
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do 
odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności 
igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na 
terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, 

d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 

e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych 
źródłach, 

b) liczby osób korzystających z pojemników lub worków; 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, 

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 
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8) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1.    Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 
poprzez: 

1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz 
utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym a także 
utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

2) bieżące zbieranie odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i bezzwłoczne umieszczanie ich 
w pojemnikach lub workach zlokalizowanych na terenie nieruchomości i przekazywanie ich przedsiębiorcy 
w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów; 

3) dbanie o nieprzepełnianie pojemników i worków poprzez odpowiedni dobór ich pojemności; 

4) obligatoryjne prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów obejmującej następujące frakcje: 

a) papieru i tektury, 

b) szkła, 

c) tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, 

d) metali, 

e) ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

f) przeterminowanych leków, zużytych termometrów, 

g) chemikaliów (farby, lakiery, rozpuszczalniki, przeterminowane środki ochrony roślin, oleje odpadowe 
itp.) i opakowań po nich, 

h) niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igły, i strzykawki, 

i) zużytych baterii i akumulatorów, 

j) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

k) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

l) budowlanych i rozbiórkowych, 

m) zużytych opon, 

n) odzieży i tekstyliów przekazywania ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w terminach 
określonych w harmonogramie odbioru lub na bieżąco, we własnym zakresie dostarczanie ich do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach, w sposób opisany w niniejszym Regulaminie; 

5) zbieranie pozostałych frakcji odpadów komunalnych (nie wymienionych w pkt 4) łącznie jako zmieszane 
odpady komunalne i przekazywania ich przedsiębiorcy odbierającemu te odpady; 

6) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku 
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie  z dnia 14 grudnia 
2012 r. o odpadach; 

7) uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego; dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie 
zieleni przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym i pojazdów a w przypadku braku możliwości 
takiego gromadzenia powinny być usunięte z nieruchomości; zakazuje się zgarniania błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń na jezdnię; 

8) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach wyznaczonych przez właściciela 
nieruchomości pod warunkiem: 

a) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do gminnej kanalizacji 
sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni ścieków, 
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b) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz przy użyciu 
środków ulegających biodegradacji, 

c) mycia wyłącznie nadwozi samochodu. 

9) naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi pod warunkiem: 

a) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego 
przeznaczonych, 

b) iż naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw, 

c) iż naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli sąsiednich 
nieruchomości, zwłaszcza w zakresie emisji hałasu i spali. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do przekazywania odpadów komunalnych wytworzonych na: 

1) nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy – w ramach zorganizowanego odbioru odpadów 
komunalnych przez Gminę Sokoły, 

2) nieruchomościach, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają na nich odpady komunalne – 
w ramach zawartej indywidualnej umowy na odbiór odpadów komunalnych, z uprawnionym podmiotem 
wpisanym do rejestru działalności regulowanej. 

3. Określa się następujące warunki uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny: 

1) właściciel nieruchomości gromadzi i przekazuje wyselekcjonowane frakcje odpadów o których mowa w §2 
ust. 1 pkt 4 lit. a-e  przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne w pojemnikach lub workach 
przeznaczonych wyłącznie do tego celu, odpowiadającym obowiązującym normom (kolor, napis), 
z zastrzeżeniem zapisów §2 ust. 4; 

2) w pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania danej frakcji odpadów znajdują się wyłącznie 
właściwe odpady przypisane do danego koloru pojemnika lub worka o których mowa w §4 ust. 3 pkt 3, 
w szczególności: 

a) do pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury opakowaniowej 
i nie opakowaniowej nie wolno wrzucać: 

᠆ odpadów higienicznych, np. ręczników papierowych, zużytych chusteczek, pieluch, podpasek, 
pampersów, 

᠆ kartonów po mleku i napojach, 

᠆ papieru powlekanego folią i kalką, 

᠆ papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych, 

᠆ tapety, 

᠆ innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych); 

b) do pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nie 
opakowaniowego nie wolno wrzucać: 

᠆ ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów, 

᠆ szkła okularowego, żaroodpornego i hartowanego, 

᠆ zniczy z zawartością wosku, 

᠆ żarówek, świetlówek i reflektorów, 

᠆ nieopróżnionych szklanych opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach, 

᠆ luster, szyb okiennych i samochodowych, 

᠆ monitorów, lamp telewizyjnych, 

᠆ termometrów i strzykawek, 

᠆ innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych) 
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c) do pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych, odpadów 
wielomateriałowych i metalu nie można wrzucać: 

᠆ butelek i pojemników z zawartością, 

᠆ zużytych baterii i akumulatorów, 

᠆ opakowań po lekach i farbach, lakierach i olejach, 

᠆ opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych w tym m.in. strzykawek, 

᠆ plastikowych zabawek, 

᠆ części samochodowych, 

᠆ zużytego sprzętu elektronicznego i AGD, 

᠆ artykułów wykonanych z połączenia  tworzywa sztucznego i gumy, 

᠆ innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych); 

d) do pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki bioodpadów nie można wrzucać: 

᠆ ziemi i kamieni, 

᠆ popiołu z węgla kamiennego, 

᠆ impregnowanego drewna, 

᠆ mięsa, 

᠆ odchodów zwierzęcych, 

᠆ zużytych olejów jadalnych, 

᠆ płyt wiórowych i pilśniowych, 

᠆ leków; 

3) w pojemniku lub worku na odpady niesegregowane (zmieszane) nie mogą znajdować się odpady 
selektywne o których mowa w §2 ust. 1 pkt 4; 

4) podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości powiadamia maksymalnie 
dwukrotnie właściciela nieruchomości o nieprawidłowej segregacji z tym że w przypadku pierwszego 
stwierdzenia tego faktu umieszcza w widocznym miejscu na worku lub pojemniku naklejki 
w pomarańczowym kolorze z następującą treścią: ,,Niewłaściwa segregacja! Posegreguj jeszcze raz.”; w 
przypadku kolejnego naruszenia zasad segregacji odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zastanie 
powiadomiony o zaistniałym fakcie poprzez umieszczenie naklejki w kolorze czerwonym o treści: ,,Nadal 
źle segregujesz Zostanie naliczona opłata podwyższona”. Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne 
odbierze te odpady i niezwłocznie powiadomi o tym fakcie Urząd Gminy Sokoły załączając dokumentację 
fotograficzną potwierdzającą niewłaściwą segregację; 

4. Określa się następujące wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 
komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi: 

1) właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą na terenie 
swoich nieruchomości zbierać i kompostować wytworzone przez siebie bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w przydomowych kompostownikach; 

2) w przypadku posiadania kompostownika właściciel nieruchomości zwolniony jest z posiadania worka lub 
pojemnika na te odpady; 

3) kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych 
w zabudowie jednorodzinnej prowadzone może być: 

a) w pryzmach lub gotowych kompostownikach, zapewniających przewietrzenie kompostu, 

b) w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko, 

c) w miejscu zgodnym z obowiązującymi przepisami prawa, 
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4) od właścicieli nieruchomości, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne 
w kompostowniku przydomowym nie odbiera się bezpośrednio z terenu nieruchomości bioodpadów 
podlegających kompostowaniu. 

5. Na terenie Gminy Sokoły nie należy: 

1) gromadzić odpadów w miejscach do tego nieprzeznaczonych; 

2) gromadzić i umieszczać w koszach ulicznych odpadów komunalnych wytworzonych w lokalach 
handlowych, lokalach gastronomicznych, lokalach usługowych i mieszkalnych; 

3) gromadzić w pojemnikach na zmieszane odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, gruzu 
budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych, substancji toksycznych, przeterminowanych 
leków, chemikaliów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych niż komunalne 
pochodzących z działalności gospodarczej; 

4) podrzucać odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i do pojemników będących w posiadaniu 
innego właściciela; 

5) spalać odpadów komunalnych w pojemnikach lub na terenie nieruchomości, bądź poza nią. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz 
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 3. 1.    Ustala się następujące urządzenia przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych: 

1) pojemniki o pojemności minimalnej 110 litrów; 

2) kontenery o pojemności minimalnej 2 500 litrów; 

3) worki o pojemności od 60 litrów; 

4) kosze uliczne do gromadzenia odpadów na drogach publicznych, w parkach i skwerach  o pojemności 
minimalnej 30 litrów. 

2. Właściciel nieruchomości, ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w specjalistyczne pojemniki lub 
worki foliowe do gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiedniej ilości i o odpowiedniej pojemności, 
uwzględniającej średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź 
w innych źródłach oraz liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków. 

3. Każda nieruchomość powinna być wyposażona, w co najmniej jeden pojemnik o minimalnej pojemności 
110 litrów przeznaczony do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych. Pojemnik 
powinien być estetyczny, szczelny, zamykany, o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, posiadający 
konstrukcję umożliwiającą jego opróżnianie mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady. 
Zaleca się aby pojemniki były koloru czarnego. 

4. Liczba i pojemność pojemników powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb nieruchomości 
z zachowaniem minimalnych pojemności o których mowa w §3 ust. 3. 

5. Określa się rodzaj i minimalną miesięczną pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do 
zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w tym na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego oraz na drogach: 

1) dla budynków mieszkalnych - 30 litrów na mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrów na 
każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach określonych w §4 ust. 2; 

2) dla żłobków, przedszkoli i szkół wszelkiego typu - 3 litry na każde dziecko, ucznia i pracownika; 

3) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach, hurtowniach, placach budowy, 
biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach, w odniesieniu do 
pomieszczeń biurowych – 10 litrów na pracownika, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l; 

4) dla lokali handlowych - 30 litrów na każde 10 m2, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrów na każdy 
punkt; 

5) dla lokali gastronomicznych - nie mniej niż 20 l na 1 miejsce konsumpcyjne; 
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6) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady; 

7) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki itp. nie mniej niż 20 l na jedno miejsce noclegowe; 

8) dla cmentarzy – nie mniej niż 1 l na jedno miejsce pochówku; 

9) obiekty użyteczności publicznej, innej niż wymienione w punkcie 2) i 3) muszą być wyposażone 
w pojemnik o minimalnej pojemności 110 litrów, w zależności od potrzeb oraz kosze przed wejściem do 
lokalu o pojemności minimalnej  10 litrów; 

10) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, w parkach: 

a) kosze uliczne o pojemności minimalnej 10 litrów, 

b) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to 
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

6. W przypadku nieruchomości na których odpady powstają sezonowo właściciele nieruchomości 
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów. 

7. W przypadku nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, minimalna 
pojemność pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne stanowi sumę pojemności 
określoną zgodnie z §3 ust. 4 i 5. 

§ 4. 1.    Do selektywnego zbierania odpadów o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 lit a-e, w miejscu ich 
wytworzenia, należy stosować pojemniki lub worki o parametrach określonych w ust. 3. 

2. Na terenie nieruchomości zamieszkałych zaleca się zbieranie odpadów segregowanych w workach 
o których mowa w ust. 3. 

3. Pojemniki lub worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów na terenie nieruchomości muszą 
spełniać następujące wymagania: 

1) być o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej spełniającej obowiązujące normy; 

2) minimalna pojemność worków wynosi 60 litrów; 

3) posiadać trwałe i widoczne oznakowania, określające rodzaj gromadzonych odpadów, w tym kolorystyka 
i oznakowanie winna być następująca: 

a) niebieski, z napisem „Papier” z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym z tektury, odpady 
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 

b) żółty, z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” z przeznaczeniem na odpady metali, w tym odpady 
opakowaniowe z metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

c) zielony, z napisem „Szkło” z przeznaczeniem na odpady opakowaniowe ze szkła; 

d) brązowy, z napisem „Bio” z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów.”. 

4. Na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, należy 
stosować pojemniki i worki określone w §3 ust. 1 pkt 1-3, w tym do selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych należy stosować pojemniki lub worki określone w §4 ust. 3 pkt. 3 w uzgodnieniu 
z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne. 

5. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz pojemników i kontenerów 
mogą być używane worki z tworzyw sztucznych o odpowiedniej wytrzymałości, z zastrzeżeniem że 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w workach koloru innego niż worki 
przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów o których w §4 ust. 3 pkt. 3. Zaleca się worki koloru 
czarnego. 

§ 5. Ustala się standardy utrzymania pojemników oraz miejsc zbierania i gromadzenia odpadów przed ich 
odebraniem przez przedsiębiorcę w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: 

1) właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno zewnętrznej 
jak i wewnątrz; 
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2) pojemnik po jego opróżnieniu nie powinien wydzielać nieprzyjemnych zapachów; 

3) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony, np. pokrywy; 

4) miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie; 

5) właściciel nieruchomości ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemników na odpady. 

§ 6. 1.    Ustala się zasady rozmieszczania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
i gromadzenia nieczystości płynnych: 

1) pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów komunalnych należy usytuować na nieruchomości 
w miejscach odpowiadających przepisom prawa budowlanego, w sposób umożliwiający łatwy dojazd 
i dostęp do nich; 

2) właściciele nieruchomości zobowiązani są wystawić pojemniki lub worki na odpady komunalne w miejscu 
umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów bez konieczności 
otwierania wejścia na teren nieruchomości, lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je 
najwcześniej na jeden dzień przed terminem odbioru przed wejściem na teren nieruchomości; 

3) zezwala się na wspólne korzystanie przez właścicieli kilku sąsiadujących ze sobą nieruchomości z jednego 
lub kilku pojemników na odpady komunalne za zgodą właściciela pojemnika oraz w porozumieniu 
z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, wyłonionym przez Gminę Sokoły w drodze przetargu, 
zachowując przy tym minimalną pojemność pojemnika, wyliczoną według zasad określonych w §3; 

4) w przypadku prowadzenia działalności handlowej w branży spożywczej lub gastronomicznej, podmiot 
prowadzący taką działalność zobowiązany jest do ustawienia poza  lokalem dodatkowych koszy na odpady, 
które powinny być systematycznie opróżnianie; 

5) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy w celu ich 
opróżnienia; 

§ 7. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być 
eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. 

Rozdział 4. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 8. 1.    Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych: 

1) Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) w zabudowie jednorodzinnej  – 1 raz na 2 tygodnie, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie, z tym że w okresie od kwietnia do października 1 raz 
na tydzień; 

2) odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu, z tym że w okresie od kwietnia do 
października 1 raz na dwa tygodnie, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz na 2 tygodnie, z tym że w okresie od kwietnia do października 1 raz 
na tydzień; 

3) odpady segregowane o których mowa w §2 ust. 1 pkt 4 lit. a-d: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz w miesiącu, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz w miesiącu; 

4) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte 
opony, odzież i tekstylia – co najmniej 1 raz w roku w formie zorganizowanych zbiórek. 
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2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, 
którzy nie zostali objęci systemem gospodarowania odpadami komunalnymi przez Gminę Sokoły zobowiązani 
są do pozbywania się odpadów komunalnych na podstawie indywidualnej umowy zawartej z przedsiębiorcą 
wpisanym do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, prowadzonego przez Wójta Gminy Sokoły. 

3. Określa się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do 
użytku publicznego: 

1) Obiekty użyteczności publicznej – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

2) Kosze uliczne – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie. 

§ 9. 1.    Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w terminach odbioru odpadów, w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości 
i porządku na nieruchomości. 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich 
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach lub workach o których mowa w §3 i §4, a następnie odebranie ich 
przez przedsiębiorcę odpowiadającego za ich odbieranie. 

3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania 
odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w miejscu łatwo dostępnym, zarówno dla ich 
użytkowników jak i odbierającego, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla 
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją. 

§ 10. 1.    Określa się szczegółowy sposób postępowania z odpadami komunalnymi: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru 
odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie w sposób określony w §9; 

2) odpady segregowane o których mowa w §2 ust. 1 pkt 4 lit. a-d należy zbierać w workach lub pojemnikach, 
a w terminach odbioru odpadów udostępnić przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie w sposób 
określony w §9; 

3) bioodpady o których mowa w §2 ust. 1 pkt 4 lit. e należy: 

a) kompostować w przydomowym kompostowniku z zastrzeżeniem, że powstały kompost zostanie 
wykorzystany we własnym zakresie przez właściciela nieruchomosci lub 

b) jeżeli odpady nie są kompostowane, należy zbierać je w workach lub pojemnikach na bioodpady (a 
niemieszczące się w nich ze względu na gabaryty odpady zielone w postaci gałęzi drzew i krzewów oraz 
innych pozostałości roślinnych powinny być przygotowane do odbioru w sposób umożliwiający 
bezpieczny załadunek i transport tj. w związanych pakietach o długosci nieprzekraczającej 1,0 m oraz 
wadze do 25 kg) i przekazywać w terminach odbioru przedsiębiorcy odpowiadającemu za ich odbieranie 
w sposób określony w §9 lub 

c) dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach w terminach 
określonych w regulaminie puntu, z wyłączeniem osób kompostujących bioodpady w przydomowych 
kompostownikach. 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odzież 
i tekstylia powstający w gospodarstwach domowych należy: 

a) przekazywać przedsiębiorcy odpowiadajacemu za odbieranie odpadów, w terminach odbioru tych 
odpadów poprzez wystawienie ich w miejscu łatwo dostępnym, zarówno dla ich użytkowników jak 
i odbierającego odpady, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla 
mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich, bezpośrednio przy ogrodzeniu przed posesją lub 

b) dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach w terminach 
określonych w regulaminie punktu. 

5) zużyte baterie i akumulatory powstajace w gospodarstwach domowych należy: 

a) wrzucać do specjalnych pojemników znajdujacych się w wyznaczonych szkołach, Urzędzie Gminy 
Sokoły lub w innych obiektach znajdujacych się na terenie Gminy Sokoły, 
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b) dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach w terminach 
określonych w regulaminie puntu; 

6) przeterminowane leki powstajace w gospodarstwach domowych należy wrzucać do specjalnych 
pojemników znajdujacych się w wyznaczonych aptekach/punktach aptecznych i Ośrodku Zdrowia 
w Sokołach; 

7) odpady niekwalifikujace się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi w szczególności igieł i strzykawek powstajace w gospodarstwach domowych należy dostarczać do 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach w terminach określonych w regulaminie 
puntu; 

8) odpady niebezpieczne, chemikalia powstajace w gospodarstwach domowych należy dastarczać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach; 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe powstajace w gospodarstwach domowych należy zbierać w pojemnikach 
zamówionych u przedsiebircy odpowiadającego za odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy 
a następnie udostepnić pojemnik w uzgodnionym z przedsiebiorcą terminie. Ilość odbieranych odpadów 
remontowo-budowlanych z gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 3 m3 na rok. 

2. Niezależnie od wymogów zawartych w § 10 odpady komunalne zbierane selektywnie wymienione w § 
2 ust. 1 pkt 4 lit. a - n, mieszkańcy gminy Sokoły mogą we własnym zakresie przekazywać do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach, z zastrzeżeniem zapisów § 10 ust. 1 pkt. 3 lit. c oraz 
z zastrzeżeniem że ilość odpadów budowlanych i rozbiórkowych dostarczonych do punktu nie może 
przekroczyć 5 m3/rok na gospodarstwo domowe. 

3. Miejsca, terminy i zasady zbierania odpadów komunalnych wymienionych w §10 ust. 1 udostępnione są 
do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty, na stronie internetowej gminy Sokoły 
(www.sokoly.pl) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (www.ugsokoly.bip.podlaskie.pl). 

§ 11. 1.    Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, z częstotliwością i w sposób gwarantujący nie przepełnianie 
zbiornika, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości; 

2. Ustala się następujące zasady w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela 
nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę; 

2) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 
instrukcji eksploatacji; 

3) pojazdy asenizacyjne muszą spełniać wymogi zapisane w Uchwale w sprawie wymagań jakie winien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników 
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych; 

4) zanieczyszczenia powstające w wyniku opróżniania i transportu nieczystości płynnych pracownicy 
podmiotu uprawnionego mają obowiązek natychmiast usunąć; 

5) przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować opróżnianie i transport nieczystości płynnych, aby 
nie zagrażały bezpieczeństwu ruchu drogowego. 

3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych oraz oczyszczalnia przydomowa muszą być 
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego w celu ich opróżnienia. 

4. Nie należy odprowadzać nieczystości ciekłych do miejsc do tego celu nieprzeznaczonych np.: do ziemi, 
rowów odwadniających, wód powierzchniowych płynących i stojących, kanalizacji deszczowej oraz pompować 
ich na pola, łąki itp. 
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Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 12. 1.    Gmina, właściciele nieruchomości oraz podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości, są zobowiązani do prowadzenia działań zmierzających do ograniczenia powstających odpadów 
komunalnych oraz do prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w taki sposób, aby 
ograniczyć ich ilość kierowaną na składowiska, ze szczególnym uwzględnieniem ograniczenia ilości 
kierowanych na składowiska odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych (np. 
z ogrodów i parków). 

2. Powstające na terenie nieruchomości odpady ulegające biodegradacji powinny być w pierwszej 
kolejności wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie 
w przydomowych kompostownikach w zabudowie jednorodzinnej i terenach wiejskich, jeżeli nie powoduje to 
uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko. 

Rozdział 6. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 13. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania środków ostrożności, 
zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 14. 1.    Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na 
terenie swojej nieruchomości oraz stworzyć warunki uniemożliwiające wydostanie się zwierząt poza teren 
nieruchomości. 

2. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków: 

1) prowadzenia psa na smyczy, a psy ras uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – 
na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe; 

2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało 
uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej 
kontroli nad jego zachowaniem. 

3. Przepisy określone w ust. 2 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić 
zagrożenie dla ludzi. 

4. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe lub opiekunom zwierząt zakazuje się pozostawianie psa bez 
dozoru, jeżeli nie jest on należycie uwiązany lub nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym albo na terenie 
ogrodzonym w sposób uniemożliwiający wydostanie się psa na zewnątrz. 

5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych 
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zlecania na własny koszt usuwania zwłok 
zwierzęcych poprzez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na transport tego typu odpadów lub 
prowadzenia działalności w zakresie prowadzenia grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części. 

§ 15. Obowiązki określone w § 14 nie dotyczą osób utrzymujących zwierzęta wykorzystywane do celów 
specjalnych tzn. których profesjonalna tresura oraz używanie odbywa się na podstawie odrębnych przepisów, 
regulujących szczegółowe zasady działania jednostek Polskich Sił Zbrojnych, Policji, Straży Granicznej 
i innych formacji podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, służb kontroli celnej, 
ratownictwa, oraz regulujących zasady szkolenia i wykorzystania psów - przewodników osób niewidomym 
i niedowidzącym. 

Rozdział 7. 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

§ 16. 1.    Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem: 

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 333) oraz działów specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 
1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( Dz. U. z 2019 r., poz. 1387, ze. zm.); 
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2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli – wyłącznie na działkach zabudowanych 
budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi, z zapewnieniem warunków sanitarno-higienicznych. 

2. Zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich dotyczy także zwartych terenów, zajętych przez 
budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne, usługowe i produkcyjne, instytucje użyteczności publicznej. 

3. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na 
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego. 

4. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany: 

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.; 

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie; 

3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki 
pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych. 

5. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt 
gospodarskich pod następującymi warunkami: 

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r., poz. 1186 z późn. zm.); 

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do 
obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona. 

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 17. 1.    Deratyzacji podlegają miejsca oraz pomieszczenia nieruchomości, w szczególności takich jak: 
korytarze i inne pomieszczenia piwniczne, osłony śmietnikowe, pomieszczenia produkcyjne, magazyny. 

2. Deratyzację, a w szczególności pomieszczeń do użytku publicznego należy przeprowadzać w miarę 
potrzeby lub na polecenie służb sanitarno-epidemiologicznych. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzających zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Sokoły, 
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym podejmie działania związane 
z deratyzacją. 

Rozdział 9. 
Postanowienia końcowe 

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły. 

§ 19. Traci moc uchwała Rady Gminy Sokoły Nr XII/89/2016 z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły (Dz. Urz. Woj. Podl. poz. 2699) oraz 
uchwała Rady Gminy Sokoły Nr XXIX/191/2018 z dnia 21 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły. 

§ 20. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Krzysztof Grabowski 

Id: B0AA7296-D683-46DB-B7B6-A20A2E4F6125. Podpisany Strona 11



Uzasadnienie

Podjęcie przez Radę Gminy Sokoły nowej uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Sokoły wynika z konieczności dostosowania jej w terminie do 31.12.2020r. do
wymogów ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 roku poz. 1579 z późn. zm.). Ustawa wprowadza
m. in.:

- obowiązkową segregację odpadów,

- poszerza rodzaje selektywnie przyjmowanych odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych,

- obowiązek utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia
odpadów,

- określa wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz zwalnia właścicieli takich nieruchomości, w całości lub w części, z obowiązku
posiadania pojemnika lub worka na te odpady;

- możliwość określenia warunków uznania, że odpady komunalne są zbierane w sposób selektywny,

- zmianę w częstotliwości odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
bioodpadów stanowiących odpady komunalne z budynków wielolokalowych w okresie od kwietnia do
października.

Ponadto ustawa wyklucza możliwości ryczałtowego rozliczania przedsiębiorcy odbierającego odpady
komunalne od mieszkańców.

Przedmiotowa uchwała stanowi akt prawa miejscowego i podejmowana jest po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W dniu 28.08.2020 r. została ona pozytywnie
zaopiniowana przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem.

W przedłożonym projekcie uchwały uwzględnione zostały ustawowe obowiązki i wymagania. Projekt
w pełni odpowiada ustawowej delegacji, dopasowując przede wszystkim obowiązujące aktualnie
rozwiązania do zmienionej ustawy, a w pozostałym zakresie wprowadza - z nielicznymi tylko wyjątkami -
rozwiązania o charakterze precyzującym i uszczegółowiającym. Zważywszy więc, że przedłożony projekt
opiera się co do istoty na rozwiązaniach sprawdzonych w praktyce oraz zweryfikowanych pod względem
prawnym, winien być uznany za spełniający wymagania stawiane przez prawo oraz odpowiadający na
zapotrzebowania mieszkańców Gminy Sokoły.

Niniejsza uchwała była przedstawiana na posiedzeniu Komisji Rady Gminy Sokoły w dniu
24 sierpnia 2020 r. i uzyskała pozytywną opinię komisji.
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