
UCHWAŁA NR XVII/110/2020 
RADY GMINY SOKOŁY 

z dnia 27 października 2020 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. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d 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 i art. 40 ust. 1 ustawy 
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wysokiem Mazowieckiem  uchwala się, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
w szczególności: 

1) rodzaje i ilości odbieranych odpadów komunalnych; 

2) częstotliwości odbierania odpadów komunalnych; 

3) sposobu świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) 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. 

§ 2. Odpady komunalne pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, odbierane są 
w podziale na następujące frakcje: 

1) papier i tektura; 

2) szkło; 

3) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe; 

4) metale; 

5) ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów; 

6) przeterminowane leki, zużyte termometry; 

7) chemikalia (farby, lakiery, rozpuszczalniki, przeterminowane środki ochrony roślin, oleje odpadowe itp.), 
i opakowań po nich; 

8) niekwalifikujące 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; 

9) zużyte baterie i akumulatory; 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

12) budowlane i rozbiórkowe; 

13) zużyte opony; 

14) odzież i tekstylia; 

15) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 
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§ 3. 1.   W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, przekazują przedsiębiorcy odbierającemu odpady 
komunalne każdą zebraną ilość odpadów komunalnych, wytworzoną w ramach prowadzonego gospodarstwa 
domowego, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszej uchwale oraz Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Sokoły. 

2. Zasady segregacji odpadów komunalnych powstajacych w gospodarstwach domowych przedstawiają się 
następująco: 

1) frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe 
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w workach koloru NIEBIESKIEGO oznaczonych 
napisem „Papier”; 

2) frakcję odpadów w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, zbiera 
się w workach koloru ZELONEGO oznaczonych napisem „Szkło”; 

3) frakcje odpadów w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady 
tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe, zbiera się w workach koloru ŻÓŁTEGO oznaczonych napisem „Metale i tworzywa 
sztuczne”; 

4) frakcję odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów zbiera się 
w pojemnikach koloru BRĄZOWEGO oznaczonych napisem „Bio”. 

3. Wytyczne dotyczące worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

a) worki powinny być wykonane z tworzywa sztucznego o odpowiedniej grubości zapobiegającej pęknieciu lub 
rozerwaniu; 

b) worki powinny byc pojemności minimum 60 l; 

c) worki zapewnia przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wybrany przez Gminę Sokoły; 

§ 4. 1.   Odbiór z nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 pkt 1-5, 10-
11, 13-15, jest realizowany zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, określonym przez 
przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów komunalnych, jednakże nie rzadziej niż: 

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) selektywnie zbierane odpady papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych: 

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. 

2. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów o których mowa w §2 
pkt 5, właściciele nieruchomości mogą samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Sokołach z wyłączeniem osób kompostujących bioodpady w przydomowych 
kompostownikach. Zaleca się zagospodarowanie tych odpadów we własnym zakresie poprzez: 

1) kompostowanie ich w przydomowych kompostownikach, z zastrzeżeniem, że powstały kompost zostanie 
wykorzystany we własnym zakresie lub 
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2) 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; 

3. Zużyte baterie pochodzące z gospodarstw domowych właściciele nieruchomości powinni  samodzielnie 
dostarczać do pojemników, znajdujących się w wyznaczonych szkołach, Urzędzie Gminy Sokoły lub innych 
wyznaczonych obiektach na terenie gminy. 

4. Chemikalia oraz inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych powinny 
być dostarczane przez właścicieli nieruchomości do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Sokołach. 

5. Przeterminowane leki powstajace w gospodarstwach domowych należy wrzucać do specjalnych 
pojemników znajdujacych się w wyznaczonych aptekach/punktach aptecznych i Ośrodku Zdrowia w Sokołach. 

6. 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 należy dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Sokołach. 

7. Odpady budowlano – remontowe i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne, powstałe z drobnych 
prac prowadzonych we własnym zakresie, należy zbierać w pojemnikach zamówionych u przedsiębiorcy 
odpowiadającego za odbieranie odpadów komunalnych na terenie gminy oraz udostępnić pojemnik 
w uzgodnionym z przedsiębiorcą terminie. Ilość odbieranych odpadów remontowo-budowlanych z jednego 
gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 3 m3/rok.  

§ 5. Niezależnie od wymogów zawartych w § 4 odpady komunalne wymienione w § 2 pkt 1 - 
14 właściciele nieruchomości na których zamieszkująmieszkańcy, mogą bezpłatnie oddawać w Punkcie 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sokołach na zasadach określonych w regulaminie punktu, 
z zastrzeżenim że ilości odpadów remontowo-budowlanych dostarczonych do punktu nie może przekroczyć 
5 m3/rok na gospodarstwo domowe. 

§ 6. Opady komunalne wymienione w § 2 odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane są 
uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub unieszkodliwienia zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 7. 1.   W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych w Sokołach, właściciel nieruchomości zgłasza reklamację do Urzędu Gminy w Sokołach 
niezwłocznie w jednej z poniższych form: 

1) pisemnie na adres Urzędu Gminy w Sokołach ul. Rynek Mickiewicza 10, 18-218 Sokoły; 

2) mailowo na adres: sekretariat@sokoly.pl  ; 

3) telefonicznie na nr (86) 4763010; 

4) osobiście w Urzędzie Gminy w Sokołach w Referacie Gospodarki Komunalnej, Ochrony Środowiska 
i Rolnictwa. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno być dokonane niezwłocznie po zaistnieniu sytuacji 
niewłaściwego świadczenia usług. 

3. Reklamacja powinna zawierać co najmniej dane osobowe zgłaszającego niewłaściwe świadczenie usług 
oraz opis i termin niewłaściwego świadczenia usługi. 

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokoły. 
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§ 10. Traci moc uchwała XII/88/2016 Rady Gminy Sokoły z dnia 21 czerwca 2016 r. w sprawie 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 (Dz. Urz. Woj. Podl. z 2016 r. poz. 2698) 
oraz uchwała Rady Gminy Sokoły Nr XXIX/192/2018  z dnia 21 sierpnia 2018 roku zmieniająca uchwałę 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świdczenia 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. 

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

 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Krzysztof Grabowski 
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Uzasadnienie

Na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada
Gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W związku z wejściem w życie 6 września 2019 roku ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.
o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw, Gmina
zobowiązana została do wprowadzenia bezwzględnego obowiązku prowadzenia selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych z nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami.

Wprowadzenie zmian w szczegółowych zasadach świadczenia usług odbioru odpadów w zamian za
uiszczoną opłatę za odbiór i zagospodarowanie odpadów jest konsekwencją zmian w regulaminie
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sokoły.

Ponadto ustawodawca zobowiązał gminy do odbierania, w okresie od kwietnia do października,
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących odpady
komunalne z częstotliwością nie rzadszą niż raz na 2 tygodnie z budynków jednorodzinnych i nie rzadszą
niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych, co wiąże się z koniecznością wprowadzenia zapisów w 
niniejszej uchwale.

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.

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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