
 
 

UCHWAŁA NR XXV/129/2020 
RADY GMINY SOKOŁÓW PODLASKI 

z dnia 30 września 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Sokołów Podlaski 

i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 6r ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Sokołowie Podlaskim, Rada Gminy Sokołów Podlaski uchwala, co następuje: 

§ 1. 1.  Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi bezpośrednio z posesji będzie odbierana każda ilość następujących odpadów 
komunalnych: 

1) papier; 

2) metale; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

5) szkło; 

6) bioodpady; 

7) popiół; 

8) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne. 

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Punkcie Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych w Sokołowie Podlaskim, zwanym dalej PSZOK, przyjmowane są, 
dostarczone we własnym zakresie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, zebrane w sposób 
selektywny niżej wymienione odpady: 

1) odpady określone w ust. 1 pkt 1-5; 

2) popiół; 

3) odpady niebezpieczne; 

4) przeterminowane leki i chemikalia; 

5) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki, które należy umieszczać w twardościennych pojemnikach 
zabezpieczających przed zakłuciem; 
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6) zużyte baterie i akumulatory; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) zużyte opony od pojazdów w ilości nie przekraczającej 8 sztuk na nieruchomość na rok kalendarzowy; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe, powstające w wyniku remontu i modernizacji lokali i budynków 
w ilości nie przekraczającej 1000 kg na nieruchomość na rok kalendarzowy; 

11) odpady tekstyliów i odzieży. 

3. Przeterminowane leki można również umieszczać w przeznaczonych do tego celu i specjalnie 
oznakowanych pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek. 

4. Odbiór zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych 
oraz zużytych opon będzie prowadzony dwa razy w roku w każdej miejscowości w ramach mobilnej zbiórki 
w terminach określonych w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych. 

5. Bioodpady stanowiące odpady komunalne mogą być gromadzone w kompostownikach przydomowych 
na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

6. Gmina przejmuje od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki do 
zbierania odpadów komunalnych w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1.  Ustala się częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne z budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

1) w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na dwa tygodnie, 

2) w okresie od 1 listopada do 31 marca – jeden raz w miesiącu, 

2. Ustala się częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne z budynków wielolokalowych: 

1) w okresie od 1 kwietnia do października – jeden raz na tydzień, 

2) w okresie od 1 listopada do 31 marca – dwa razy w miesiącu, 

3. Ustala się częstotliwość odbioru selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, o których mowa 
w § 1 ust. 1 pkt 1-5: 

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – jeden raz na dwa miesiące. 

2) z budynków mieszkalnych wielolokalowych – jeden raz w miesiącu. 

4. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sokołowie Podlaskim czynny jest od 
poniedziałku do piątku w godzinach od 10.00 – 18.00 w soboty w godzinach od 8.00 do 16.00. 

5. Adres oraz godziny otwarcia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Sokołowie 
Podlaskim dostępny jest na stronie internetowej Gminy Sokołów Podlaski oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie 
Gminy Sokołów Podlaski. 

6. Odpady przyjmowane są wyłącznie po ich wysegregowaniu i dostarczeniu w sposób umożliwiający 
odebranie ich jako odpady selektywnie zebrane. 

7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciele 
nieruchomości powinni zgłaszać do Urzędu Gminy w Sokołowie Podlaskim, ul. Wolności 44, 08-300 Sokołów 
Podlaski. 

1) pisemnie; 

2) telefonicznie pod numer (25) 781 26 10 

3) elektronicznie na adres: ug@gminasokolowpodl.pl   
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8. Dokonując zgłoszenia, należy podać w szczególności: adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie, 
datę wystąpienia nieprawidłowości, opis nieprawidłowości oraz w miarę możliwości dowody potwierdzające 
nieprawidłowości np. zdjęcia. 

§ 3. Traci moc uchwała Nr XXII/127/2016 Rady Gminy Sokołów Podlaski z dnia 29 lipca 2016 roku 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz z 2016 r. 
poz. 7996). 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sokołów Podlaski. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Mazowieckiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku. 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Paweł Sobolewski 
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