
UCHWAŁA NR XXIV/190/2021
RADY MIEJSKIEJ W SOCHOCINIE

z dnia 30 marca 2021 r.

zmieniająca uchwałę 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz.U. 2020. poz. 
713 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2020r. poz. 1439 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego Rada Miejska uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale nr XVII/143/2020 Rady Gminy Sochocin z dnia 22 czerwca 2020 roku 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 (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2020r. poz. 7373) wprowadza się następujące 
zmiany: 

1) w § 2 ust. 1 otrzymuje brzmienie; 

„Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru 
następujących frakcji odpadów komunalnych: 

1) papier, tektura (makulatura, karton); 

2) szkło; 

3) metale; 

4) tworzywa sztuczne; 

5) bioodpady, w tym odpady zielone; 

6) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

7) przeterminowane leki i chemikalia; 

8) zużyte baterie i akumulatory; 

9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

11) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

12) zużyte opony samochodowe; 

13) odpadów niebezpiecznych; 

14) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

15) odpadów tekstyliów i odzieży. ”

2) w § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
przeterminowane leki i chemikalia oraz odpady wielkogabarytowe, będą odbierane od właścicieli 
nieruchomości raz w roku w formie mobilnego punktu selektywnej zbiórki, tj. sprzed nieruchomości.”

3) w § 4 ust. 5 pkt 5 i 12 otrzymują brzmienie: 

„5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

12) zużyte opony samochodowe;”
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§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

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

 

Przewodniczący Rady 

Stanisław Kwiatkowski
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