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UCHWAŁA NR XXI/145/2016
RADY GMINY W SOBKOWIE
z dnia 23 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów na terenie Gminy Sobków,
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, art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jędrzejowie, Rada Gminy Sobków uchwala, co
następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z terenu Gminy Sobków oraz ich
zagospodarowania w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w szczególności:
1) rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości;
2) częstotliwość ich odbierania;
3) sposób świadczenia usług przez punkt 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 selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbiera się w nieograniczonej ilości następujące rodzaje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne,
2) selektywnie zebrane odpady komunalne:
a) papier i tektura,
b) szkło bezbarwne i kolorowe,
c) tworzywa sztuczne,
d) metale,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady ulegające biodegradacji i zielone,
g) popiół
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h) odpady niebezpieczne
i) odpady wielkogabarytowe
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
k) zużyte baterie i akumulatory
l) zużyte opony
m) przeterminowane leki.
3) odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku prac nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia
na budowę na indywidualne zgłoszenie.
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.
§ 3. 1. Dla potrzeb zbierania odpadów komunalnych ustala się następujące rodzaje pojemników i worków i
ich minimalną pojemność:
1) do zbierania odpadów segregowanych na terenie gminy to:
a) worki o pojemności od 60 L do 120 L,
b) pojemniki o pojemności 120 L, 240 L, 1100 L,
c) kontenery KP 7 - o pojemności 6500 L - 7000
o odpowiednio zastosowanej kolorystyce do danej frakcji;
2) do zbierania odpadów niesegregowanych to:
a) worki o pojemności od 60 L do 120 L,
b) kosze uliczne o pojemności od 10 L do 30 L,
c) pojemniki o pojemności 120 L, 240 L, 1100 L,
d) kontenery KP-7 o pojemności 6500 L - 7000 L;
2. Odpady komunalne właściciele nieruchomości gromadzą w następujących workach lub pojemnikach:
- 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 czarny: z przeznaczeniem na odpady zmieszane;
- kolor szary: z przeznaczeniem na popiół.
§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych i niezamieszkałych oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1. Odpady komunalne - niesegregowane:
1) z zabudowy jednorodzinnej - raz na miesiąc,
2) z zabudowy wielorodzinnej – min raz na miesiąc,
3) z terenów komunalnych i użyteczności publicznej - z koszy ulicznych - wg potrzeb
4) z nieruchomości niezamieszkałych - raz na miesiąc.
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2. Odpady komunalne gromadzone selektywnie tj. papier, tworzywa sztuczne, wielomateriałowe, metal,
szkło, biodegradowalne:
a) budynki jednorodzinne - jeden raz na miesiąc,
b) budynki wielorodzinne - minimum raz na miesiąc,
c) z nieruchomości niezamieszkałych – jeden raz na miesiąc,
d) odpady niebezpieczne wytworzone w gospodarstwie domowym odbierane w cyklu kwartalnym.
e) popiół – odbierany co dwa miesiące w okresie od października do kwietnia (tj. w miesiącach: luty, kwiecień,
październik, grudzień).
f) odpady wielkogabarytowe odbierane dwa razy do roku – przed sezonem letnim i przed sezonem zimowym.
g) odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku prac nie wymagających zgłoszenia lub pozwolenia na
budowę odbierane na indywidualne zgłoszenie.
h) zużyte baterie mieszkańcy cały rok mogą dostarczać do specjalnych pojemników usytuowanych w szkołach
na ternie gminy Sobków oraz w Urzędzie Gminy w Sobkowie. Częstotliwość odbioru - 2 razy w roku.
i) przeterminowane leki mieszkańcy mogą cały rok dostarczać do pojemników znajdujących się w aptekach na
terenie gminy, w których znajdują się ustanowione selektywne punkty zbiórki. Częstotliwość odbioru –
minimum 2 razy w roku.
j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – odbierane 2 razy do roku. Częstotliwość odbierania odpadów
segregowanych może ulec zwiększeniu jeżeli będzie to uzasadnione ilością zgromadzonych odpadów.
§ 5. Ustala się następujący sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych zlokalizowany w Sobkowie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych z
terenu Gminy Sobków, zwany w skrócie PSZOK.
1) Czas pracy PSZOK-u określa regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sobkowie.
2) Prowadzący PSZOK zobowiązany jest do przyjęcia od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu gminy Sobków selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ramach
ponoszonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
3) w PSZOK przyjmowane są frakcje odpadów komunalnych w następujących ilościach:
- papier, tektura, opakowania z papieru i tektury – bez ograniczeń;
- tworzywa sztuczne, metale i opakowania – bez ograniczeń;
- szkło – bez ograniczeń;
- odpady ulegające biodegradacji – bez ograniczeń;
- odpady niebezpieczne – bez ograniczeń;
- chemikalia – bez ograniczeń;
- odpadowe oleje – bez ograniczeń;
- opakowania po środkach ochrony roślin - w ilości 50 l/nieruch./rok;
- odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z drobnych remontów prowadzonych
we własnym zakresie - w ilości 1 tona/nieruch./rok;
- meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości do 3m3/nieruch./rok;
- zużyte baterie i akumulatory – bez ograniczeń;
- leki (przeterminowane i niepotrzebne) – bez ograniczeń;
- zużyte opony - w ilości 4 sztuki/rok z nieruchomości;
- popiół – bez ograniczeń;
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – bez ograniczeń;
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- inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych – bez ograniczeń.
4) w PSZOK-u nie przyjmowane są następujące rodzaje odpadów:
- zmieszane odpady komunalne,
- odpady zawierające azbest,
- szkło zbrojone i hartowane,
- szyby samochodowe,
- odpadowa papa, folie i maty budowlane, wełna mineralna,
- kwasy, alkalia, odczynniki chemiczne,
- drewno zawierające substancje niebezpieczne,
- smoła, lepik i opakowania zawierające ich resztki,
- odpady nieoznaczone, bez możliwości wiarygodnej identyfikacji (bez etykiety), dla których nie możliwe
jest ustalenie składu chemicznego,
- odpady w opakowaniach cieknących, uszkodzonych w stopniu powodującym wyciek substancji
znajdujących się wewnątrz opakowania,
- wszelkie odpady, których rodzaj i ilość wskazują na to, iż źródło ich pochodzenia jest inne niż z
gospodarstw domowych (tj. z działalności gospodarczej lub jej likwidacji) – masowe ilości odpadów w
beczkach, workach, skrzynkach np. zawierających kilkanaście butelek tego samego odpadu oraz odpady
nietypowe dla gospodarstw domowych – kwasy, zasady, sole chemiczne, odczynniki chemiczne itp.
dostarczone w opakowaniach przemysłowych.
5) Pozostałe warunki pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sobkowie określa
regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Sobkowie.
§ 6. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych i
niezamieszkałych z terenu Gminy sobków przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego
zbierania odpadów komunalnych:
1) Zgłoszenia można dokonywać: w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy w Sobkowie, ul. Plac Wolności
12, 28-305 Sobków, mailowo na adres sekretariat@sobkow.pl, osobiście w Urzędzie Gminy w Sobkowie
ul. Plac Wolności 12, 28-305 Sobków lub telefonicznie pod nr tel. 0413871037, 0413871022.
2) Właściciele nieruchomości mogą w terminie 3 dni od zaistnienia zdarzenia dokonać zgłoszenia w
przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub
przez prowadzącego PSZOK.
§ 7. Traci moc 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.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sobków.
§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego.
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§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Świętokrzyskiego.

Przewodniczący Rady Gminy
Ryszard Dębiński

