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UCHWAŁA NR XXXI/281/2013
RADY GMINY SOBKÓW
z dnia 30 kwietnia 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
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2001 roku Nr 142, poz. 1591 z późn. zm. ) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późn.zm.), Rada Gminy Sobków
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sobków oraz ich zagospodarowania w zamian za
uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2.
1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbiera się następujący rodzaj odpadów komunalnych:
1) bezpośrednio od właścicieli z nieruchomości:
a) niesegregowane odpady komunalne,
b) selektywnie zbierane odpady komunalne - papier i tektura, - szkło bezbarwne i kolorowe, - tworzywa
sztuczne, - metal, - zielone i ogrodowe, - opakowania wielomateriałowe, - odpady ulegające biodegradacji,
2) odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku prac nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia
na budowę.
3) odpady powstające nieregularnie - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe, zużyte
baterie i akumulatory.
4) do Gminnego Punktu Zbierania Odpadów można przekazywać bezpłatnie odpady komunalne zebrane
w sposób selektywny, w tym: - leki (przeterminowane i niepotrzebne), - zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, - meble i inne odpady wielkogabarytowe, - chemikalia (w
szczególności farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.) - opakowania po środkach ochrony roślin, zużyte opony, - popiół, - inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
2. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest umożliwić w dniach określonych w harmonogramie odbiór
zgromadzonych odpadów poprzez wystawienie pojemników lub worków na chodnik lub pobocze przed
ogrodzeniem nieruchomości lub udostępnienia w altance śmietnikowej z wejściem od strony ulicy. Pojemniki
i worki na odpady komunalne powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla operatora w sposób
nie powodujący uciążliwości mieszkańców i osób trzecich. Niewystawienie pojemników i worków
w wyznaczonym terminie skutkuje nieodebraniem odpadów.

Dziennik Urzędowy Województwa Świętokrzyskiego

–2–

Poz. 2181

§ 3.
1. Właściciele nieruchomości gromadzący odpady komunalne stosują następujący rodzaj pojemników: a)
worki o pojemności od 60l do 120l, b) pojemniki o pojemności 120l, 240l, 1100l, c) kontenery KP – 7 o
pojemności 6500l – 7000 l, d) kosze uliczne o pojemności od 10l do 30l,
2. Ustala się następującą kolorystykę pojemników ( pojemniki i worki ): kolor niebieski: z przeznaczeniem
na papier, tektura i tekstylia, kolor żółty: z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, metal, kolor brązowy: z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, kolor zielony:
z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane, kolor szary lub czarny: z przeznaczeniem na pozostałe
odpady w tym odpady niesegregowane.
§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
(zamieszkałych, niezamieszkałych).
1. Odpady komunalne – niesegregowane:
1) z zabudowy jednorodzinnej – raz na miesiąc,
2) z zabudowy wielorodzinnej - raz na miesiąc,
3) z terenów komunalnych i użyteczności publicznej – z koszy ulicznych – wg potrzeb
4) z nieruchomości niezamieszkałych – raz na miesiąc.
2. Odpady komunalne gromadzone selektywnie:
1) odpady ulegające biodegradacji:
a) budynki jednorodzinne – jeden raz na miesiąc,
b) budynki wielorodzinne – minimum raz na miesiąc,
2) odpady opakowaniowe (łącznie) wraz z papierem, tekturą, tekstyliami i metalami - odbierane są w cyklu
kwartalnym bądź na bieżąco w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów,
3) odpady niebezpieczne wytworzone w gospodarstwie domowym odbierane są w cyklu kwartalnym bądź na
bieżąco w Gminnym Punkcie Zbierania Odpadów,
4) odpady wielkogabarytowe odbierane są dwa razy do roku – przed sezonem letnim i przed sezonem
zimowym tj. dwa razy w roku wg podanego do publicznej wiadomości harmonogramu objazdu,
5) odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku prac nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia
na budowę będą odbierane na indywidualne zgłoszenie,
6) przeterminowane leki i zużyte baterie mogą być też systematycznie dostarczane do specjalnych
pojemników usytuowanych w wybranych punktach handlowych, instytucjach i jednostkach oświatowych
na terenie gminy. Częstotliwość odbierania odpadów segregowanych może ulec zwiększeniu jeżeli będzie
to uzasadnione ilością zgromadzonych odpadów.
3. Lokalizacja Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz dni i godziny
świadczenia usług zostaną podane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy
w Sobkowie.
§ 5. 1. Ustala się miesięczną ilość odpadów wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych w celu
określenia ilości pojemników:
1) niesegregowane (zmieszane) - dla budynków mieszkalnych – 20 l na mieszkańca, lecz nie mniej niż jeden
pojemnik 120 l na każdą nieruchomość. Właściciele nieruchomości dostosują ilość i wielkość pojemników
do ilości osób zamieszkujących nieruchomość.
2) selektywnie zebrane odpady: papier i tektura, szkło bezbarwne i kolorowe, tworzywa sztuczne, metal,
zielone i ogrodowe, opakowania wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji –. odpady odbierane
będą w każdej ilości zebranej przez właściciela nieruchomości.
3) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny - pochodzące z prowadzenia drobnych prac
nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – na
indywidualne zgłoszenie.
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4) odpady powstające nieregularnie - zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, wielkogabarytowe powinny
być zbierane i odbierane w sposób i terminach określonych w harmonogramie sporządzonym przez
przedsiębiorcę. Częstotliwość wywozu tych odpadów ustala się dwa razy w ciągu roku.
5) odpady powstające nieregularnie - zużyte baterie i chemikalia można bezpłatnie dostarczyć do Gminnego
Punktu Zbierania Odpadów.
6) odpady budowlane i rozbiórkowe należy samodzielnie zlecić przedsiębiorcy za odrębną odpłatnością.
2. Ustala się miesięczną ilość odpadów wytwarzanych na nieruchomości niezamieszkałych w celu
określenia ilości pojemników, według podanych niżej zasad:
1) niesegregowane - dla budynków niezamieszkałych – 20 l na mieszkańca przebywającego na nieruchomości
w ciągu 1 m-ca, lecz nie mniej niż jeden pojemnik 120 l na każdą nieruchomość na której przebywają
osoby powyżej 1 m-ca. Właściciele nieruchomości dostosują ilość i wielkość pojemników do ilości osób
przebywających na nieruchomości.
2) dla budynków użyteczności publicznej poza wymienionymi w punktach niżej – 3 l na każdego pracownika,
3) dla szkół – nie mniej niż 3l na każdego ucznia i pracownika,
4) dla przedszkoli i żłobków – nie mniej niż 3l na każde dziecko i pracownika,
5) dla ogródków działkowych – nie mniej niż 40 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października
każdego roku i 5 l poza tym okresem,
6) dla cmentarzy – nie mniej niż 2l na jeden grób, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Wielkanocnych
i Bożego Narodzenia nie mniej niż 3 l na jeden grób.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.
§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013
roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Sobków
Stanisław Szlembarski

