
UCHWAŁA NR XX/138/2016
RADY GMINY W SOBOLEWIE

z dnia 28 czerwca 2016 r.

w sprawie określenia 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. 6 r ust. 3, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 250),

- 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),

- po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Garwolinie, Rada Gminy Sobolew 
uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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.

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości, odbierana będzie każda zgromadzona ilość odpadów 
komunalnych.

§ 3. Ustala się następujące minimalne częstotliwości wywozu poszczególnych rodzajów odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, tj:

1) odpady zmieszane (niesegregowane) gromadzone w pojemnikach- jeden raz w miesiącu,

2) odpady segregowane gromadzone w workach: papier, szkło, metal i tworzywa sztuczne, odpady 
wielomateriałowe - jeden raz w miesiącu,

- w terminach określonych harmonogramem.

§ 4. 1. W punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zlokalizowanym w miejscowości Gończyce, gm. 
Sobolew, odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) zużyte baterie i akumulatory,

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

c) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

d) odpady zielone,

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

f) przeterminowane leki i chemikalia (farby, rozpuszczalniki, pozostałości środków ochrony roślin, kleje),

g) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne,

h) zużyte opony.

2. O terminie i godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki odpadów Urząd Gminy w Sobolewie 
poinformuje mieszkańców poprzez wywieszenie stosownego ogłoszenia na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy 
i zamieszczenie informacji na stronie internetowej Urzędu.

3. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają selektywnie zebrane odpady 
komunalne do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy zgłaszać do 
Urzędu Gminy w Sobolewie pisemnie na adres: Urząd Gminy w Sobolewie, ul. Rynek 1, 08-460 Sobolew, 
telefonicznie na nr tel. (25) 682 50 23 lub elektronicznie na adres: srodowisko@sobolew.pl

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobolew.
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§ 7. Traci moc uchwała Nr XXI/157/2013 Rady Gminy w Sobolewie z dnia 21 lutego 2013 r. w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Karol Marcinkowski
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