UCHWAŁA NR X/39/2015
RADY GMINY W SOBIENIACH-JEZIORACH
z dnia 23 listopada 2015 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.), Rada Gminy w Sobieniach-Jeziorach uchwala, co następuje:
§ 1.
Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sobienie-Jeziory i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałej oraz nieruchomości,
na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
§ 2.
Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
wykorzystywanych jedynie przez część roku, odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych :
1) bezpośrednio z nieruchomości:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
b) selektywnie zebrane


papier i tektura (w tym opakowania, gazety, czasopisma),



tworzywa sztuczne,



opakowania wielomateriałowe i metal,



szkło,



odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,

2) w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych:
a) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
b) przeterminowane leki i chemikalia,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) odpady budowlane i rozbiórkowe,
f) zużyte opony,
g) odpady zielone.

§ 3.
Określa się częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie
przez część roku:
1) odpady zmieszane (niesegregowane) – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
2) odpady zbierane w sposób selektywny (papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomateriałowe i metal) – nie rzadziej niż raz w miesiącu,
3) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zielone – nie rzadziej niż: dwa razy w miesiącu
w okresie o kwietnia do października oraz raz w miesiącu w okresie od listopada do marca,
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i
akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zużyte opony – w godzinach
otwarcia selektywnego punktu zbierania odpadów komunalnych,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe – na indywidualne zamówienie złożone przez właściciela
nieruchomości.
§ 4.
1. Określa się następujący sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych usytuowany w Sobieniach-Jeziorach przy ulicy Mały Rynek 10:
1) odpady wymienione w § 2 ust. 1 pkt. 2) mieszkańcy mogą bezpłatnie oddawać w punkcie
selektywnego zbierania odpadów,
2) do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy mogą również bezpłatnie oddawać
zebrane w sposób selektywny odpady komunalne z papieru i tektury, szkła, tworzywa
sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal oraz odpady ulegające biodegradacji, w tym
odpady zielone, w przypadku gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza
harmonogramem odbioru z nieruchomości,
3) transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów, mieszkańcy zapewniają
we własnym zakresie i na własny koszt.
2. Punkt selektywnej zbiórki odpadów jest czynny w ostatnią środę każdego miesiąca kalendarzowego.
§ 5.
Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości przekazywane będą uprawnionym
podmiotom w celu ich zagospodarowania, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami
prawa.
§ 6.
Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego

świadczenia

usług

przez

przedsiębiorcę

odbierającego

odpady

komunalne

od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych:

1) niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych zgłaszane jest w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska zgłaszającego,
2) zgłoszenie

powinno

lub zaniechania)

zawierać

przedsiębiorcy

opis

i

datę

odbierającego

niewłaściwego
odpady

zachowania

komunalne

od

(działania
właścicieli

nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) w miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych
świadków zdarzenia) potwierdzające niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt
selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
4) zgłoszenie należy wnieść do siedziby Urzędu Gminy Sobienie-Jeziory 08-443 SobienieJeziory, ul. Garwolińska 16, niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na
niewłaściwym świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od zaistnienia tego zdarzenia.
§ 7.
Traci moc:
1) uchwała Nr XX/118/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
2) uchwała Nr XXII/129/13 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 18 kwietnia 2013 r.
zmieniająca Uchwałę Nr XX/118/12 Rady Gminy w Sobieniach Jeziorach z dnia 28 grudnia
2012 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 8.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 9.
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Jerzy Janasz

UZASADNIENIE
do Uchwały nr X/39/2015
Rady Gminy w Sobieniach-Jeziorach
z dnia 23 listopada 2015 roku

Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
w nowym brzmieniu ma na celu dostosowanie jej zapisów do znowelizowanej ustawy z dnia
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (DZ. U. z 2013 r., poz. 1399
ze zm.). Nowelizacja ustawy dodała zapis o obowiązku uchwalenia przez Radę Gminy uchwały
w sprawie ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla domków
letniskowych, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,
jedynie przez część roku oraz wprowadza zmienione zapisy art. 6r ust. 3 i 3c-d, wprowadzające m.in.
konieczność określenia trybu i sposobu zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków
niewłaściwego

świadczenia

usług

przez

przedsiębiorcę

odbierającego

odpady

komunalne

od właścicieli nieruchomości oraz zaopiniowania projektu uchwały szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia

usług

odbierania

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości

i zagospodarowania tych odpadów przez państwowego powiatowego inspektora sanitarnego
w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych.
Biorąc powyższe zasadne jest podjęcie niniejszej uchwały.

