
Projekt

z dnia  23 czerwca 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 27 lipca 2017 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1, art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.    
o samorządzie gminnym  (j.t. Dz. U. z 2016 r.,  poz. 446 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku gminach  (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Tychach,

Rada Gminy Suszec

uchwala, co następuje:

§ 1. 

Uchwalić regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec, w brzmieniu załącznika do 
niniejszej uchwały, będącego jego integralną częścią.

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 3. 

Traci moc uchwała Nr XXIII/194/2016 Rady Gminy Suszec z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suszec.

§ 4. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Urbanek
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Załącznik do Uchwały Nr ....................

Rady Gminy Suszec

z dnia 27 lipca 2017 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.

§ 1. 

1. Właściciele nieruchomości prowadzą selektywną zbiórkę odpadów komunalnych obejmującą rodzaje 
odpadów wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 5, 6 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, zwanej dalej ustawą.

2. Ustanawia się selektywne zbieranie  i odbieranie popiołu, przez który należy rozumieć żużle, popioły 
paleniskowe i pyły z kotłów.

3. Rodzaje odpadów wymienione w ust. 1 i 2 są również przyjmowane w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych. Odpady zielone, meble i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz 
popiół przyjmowane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów w ilości określonej w uchwale w sprawie 
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.

§ 2. 

Właściciele nieruchomości wykonują obowiązek określony w art. 4 ust. 2 pkt 1 lit. b ustawy, z zachowaniem 
przepisów prawa sąsiedzkiego i prawa ochrony środowiska nie powodując zakłóceń w ruchu pieszych lub 
pojazdów.

§ 3. 

Na terenie nieruchomości dopuszcza się mycie pojazdów samochodowych   w miejscach utwardzonych oraz 
wykonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych, związanych z bieżącą eksploatacją, z zachowaniem 
przestrzegania przepisów prawa sąsiedzkiego i prawa ochrony środowiska.

Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 4. 

1. Odpady komunalne zmieszane  i selektywnie gromadzone odpady komunalne w pojemnikach oraz 
selektywnie zebrany popiół powstający na terenie nieruchomości winny być gromadzone odrębnie w pojemnikach 
i kontenerach przystosowanych (nie dotyczy worków) do obsługi przez specjalistyczne środki transportu.

2. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) pojemniki zamykane o pojemności od 120 l do 1100 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych lub selektywnie zebranego popiołu,

2) kontenery zamykane o pojemności od 5 m³ do 10 m³ przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych 
zmieszanych lub selektywnie zebranego popiołu,

3) worki z tworzywa sztucznego o pojemności od 80 l do 120 l do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,

4) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o pojemności od 120 l do 2500 l,
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5) pojemniki przeznaczone na zmieszane i selektywnie gromadzone odpady komunalne przy drogach publicznych 
o minimalnej pojemności 10 l umożliwiające zastosowanie wkładu z worków z tworzywa sztucznego.

3. Pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów wymienione w ust. 2 pkt 3, 4 i 5 winny być oznakowane 
i utrzymane w następującej kolorystyce:

1) niebieski  z napisem,, Papier”– z przeznaczeniem na papier,

2) żółty z napisem ,,Metale i tworzywa sztuczne” – z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomateriałowe

3) zielony z napisem ,, Szkło” – z przeznaczeniem na szkło,

4) brązowy z napisem ,, Bio”– z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 
uwzględnieniem bioodpadów.

4. Uwzględniając średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych, bądź 
w innych źródłach oraz liczbę osób korzystających z pojemników wymienionych w ust. 2, ustala się minimalną 
pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych:

1) na nieruchomości, na której liczba osób korzystających z pojemników wynosi 1-2 osób:

a) pojemnik o minimalnej pojemności 120 l na odpady komunalne zmieszane lub popiół,

b) worek o minimalnej pojemności 80 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych zbieranych w sposób 
selektywny za wyjątkiem popiołu,

2) na nieruchomości, na której liczba osób korzystających z pojemników wynosi 3-4 osoby:

a) pojemnik lub pojemniki o minimalnej pojemności 240 l na odpady komunalne zmieszane lub popiół,

b) dwa worki o minimalnej pojemności 80 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych zbieranych w sposób 
selektywny za wyjątkiem popiołu,

3) na nieruchomości, na której liczba osób korzystających z pojemników wynosi powyżej 4 osób:

a) jak w § 4 ust. 4 pkt 2) lit. a niniejszego regulaminu oraz dodatkowo pojemnik lub pojemniki o minimalnej 
pojemności 120 l na każde kolejne 1 do 2 osoby korzystające z pojemników,

b) jak w § 4 ust. 4 pkt 2 lit. b niniejszego regulaminu oraz dodatkowo worek lub worki o minimalnej 
pojemności 80 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych odbieranych w sposób selektywny za wyjątkiem 
popiołu, na każde kolejne 1 do 2 osoby korzystające z pojemników,

4) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, odpowiednio jak w § 4 ust. 4 pkt 1), 2), 3) niniejszego 
regulaminu,

5) w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Suszcu przy ul. Piaskowej:

a) pojemniki i kontenery o minimalnej pojemności 1100 l na odpady komunalne zmieszane,

b) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o minimalnej pojemności 1100 l na 
każdy rodzaj odpadów komunalnych odbieranych w sposób selektywny wymienionych w § 
4 ust. 3 niniejszego regulaminu.

§ 5. 

1. Do zbierania odpadów komunalnych przy drogach publicznych należy stosować pojemniki określone w § 
4 ust. 2 pkt 5 i ust 3 niniejszego regulaminu.

2. Odległość pomiędzy pojemnikami określonymi w § 4 ust. 2 pkt 5 niniejszego regulaminu, rozstawionymi 
przy drogach publicznych powinna być dostosowana do występującego na danym terenie ruchu pieszych. Na 
przystankach komunikacji pojemniki należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.

§ 6. 

1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości należy usytuować w granicach 
nieruchomości, w miejscach zgodnych z przepisami prawa budowlanego.
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2. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy okresowo oczyszczać, myć i dezynfekować, w miarę 
potrzeb dokonywać napraw.

Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 

oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego.

§ 7. 

1. Zmieszanych odpadów komunalnych należy pozbywać się z terenu nieruchomości zamieszkałych 
z następującą częstotliwością:

1) jeden raz w miesiącu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych,

2) dwa razy w tygodniu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Suszcu przy ul. Piaskowej.

2. Z terenów przeznaczonych do użytku publicznego  odpadów komunalnych należy pozbywać się jeden raz 
w miesiącu, a z pojemników przy drogach publicznych jeden raz w tygodniu w okresie od czerwca do sierpnia 
i dwa razy w miesiącu w pozostałych miesiącach roku.

3. Selektywnie zbieranych odpadów komunalnych obejmujących rodzaje odpadów wymienionych 
w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy, należy pozbywać się z terenu nieruchomości zamieszkałych  z następującą 
częstotliwością:

1) jeden raz w miesiącu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych 
z wyłączeniem odpadów zielonych,

2) dwa razy w tygodniu dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Suszcu przy ul. Piaskowej, 
z wyłączeniem odpadów zielonych.

4. Selektywnie zebranego popiołu należy się pozbywać z terenu  nieruchomości zamieszkałych z następującą 
częstotliwością:

1) jeden raz w miesiącu w miesiącach od września do  maja  dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

5. Popiół w miesiącach od czerwca do sierpnia może być oddawany  przez właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywany uprawnionemu 
przedsiębiorcy.

6. Z terenu pozostałych nieruchomości, odpadów komunalnych  należy pozbywać się z częstotliwością 
gwarantującą nieprzepełnianie pojemników.

7. Meble i inne odpady wielkogabarytowe  odbierane będą z terenu nieruchomości zamieszkałych z następującą 
częstotliwością:

1) jeden raz w roku dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych,

2) cztery razy w roku dla budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Suszcu przy ul. Piaskowej,

3) Meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilościach limitowanych są przyjmowane od właścicieli 
nieruchomości zamieszkałych w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywane 
uprawnionemu przedsiębiorcy. Z terenu pozostałych nieruchomości pozbywać się ich należy nie rzadziej niż 
jeden raz w roku przekazując je uprawnionemu przedsiębiorcy.

8. Odpady budowlane i rozbiórkowe  w ilościach limitowanych z nieruchomości zamieszkałych zbierane są 
w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub mogą być przekazywane uprawnionemu 
przedsiębiorcy. Odpady budowlane i rozbiórkowe z pozostałych nieruchomości przekazywane będą uprawnionemu 
przedsiębiorcy. Odpadów budowlanych i rozbiórkowych należy pozbywać się nie rzadziej niż jeden raz w roku.

9. Odpady ulegające biodegradacji przyjmowane są od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w punkcie 
selektywnego zbierania odpadów z limitowaniem  ilości odpadów zielonych lub mogą być przekazywane 
uprawnionemu przedsiębiorcy. Odpady ulegające biodegradacji z nieruchomości pozostałych przekazywane będą 
uprawnionemu przedsiębiorcy. Odpadów ulegających biodegradacji należy pozbywać się nie rzadziej niż jeden raz 
w miesiącu w okresie od maja do września a w pozostałym okresie co najmniej raz na kwartał.
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10. Chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony 
z nieruchomości zamieszkałych zbierane są w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub należy 
je  przekazywać uprawnionemu przedsiębiorcy. Z nieruchomości pozostałych odpady te należy przekazywać 
uprawnionemu przedsiębiorcy z częstotliwością dostosowaną do potrzeb,  jednak nie rzadziej niż jeden raz w roku.

11. Mieszkańcy nieruchomości zamieszkałych mogą pozbywać się przeterminowanych leków wrzucając je do 
pojemników znajdujących się w wyznaczonych aptekach na terenie gminy Suszec oraz w punkcie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych.

§ 8. 

1. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady komunalne zbierane selektywnie, obierane będą przez 
uprawnionego przedsiębiorcę.

2. Nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiornikach bezodpływowych należy pozbywać się poprzez ich 
odbiór przez uprawnionego przedsiębiorcę z częstotliwością uniemożliwiającą przepełnienie zbiornika 
i gwarantującą ochronę gruntów, wód i środowiska przed zanieczyszczeniem.

Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.

§ 9. 

1. Promuje się przetwarzanie odpadów biodegradowalnych na terenie nieruchomości w wyniku którego 
powstaje pełnowartościowy i bezpieczny dla środowiska kompost do dalszego wykorzystania.

2. Prowadzi się edukację ekologiczną promującą zapobieganie powstawaniu odpadów oraz właściwe 
postępowanie z wytworzonymi odpadami, a także promowanie wykorzystywania produktów wytwarzanych 
z materiałów odpadowych.

Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku.

§ 10. 

1. Właściciele utrzymujący zwierzęta domowe są zobowiązani do:

1) dbałości o to, aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości lub zagrożenia dla ludzi i otoczenia,

2) dołożenia wszelkich starań w sprawowaniu właściwej opieki nad zwierzętami zgodnie z obowiązującą ustawą 
o ochronie zwierząt a także do zachowania wszelkich środków  ostrożności zapewniających ochronę zdrowia 
i życia ludzi oraz zwierząt,

3) do natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez  zwierzęta  domowe  poprzez wrzucenie 
ich w szczelnym opakowaniu do pojemnika  na zmieszane odpady komunalne.

2. Właścicielom  zwierząt domowych zabrania się:

1) wypuszczania psów  bez dozoru oraz bez oznakowania umożliwiającego identyfikację właściciela lub opiekana  
poza lokal lub nieruchomość na której są utrzymywane

2) wprowadzania zwierząt domowych na tereny przeznaczone na place gier i zabaw, siłowni terenowych, do 
piaskownic dla dzieci oraz na tereny rekreacyjne, za wyjątkiem psów asystujących i zwierząt 
wykorzystywanych w terapiach
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Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach.

§ 11. 

Wprowadza się całkowity zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi wielorodzinnymi w tym w lokalach znajdujących się w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych 
i w pomieszczeniach do nich przynależnych.

§ 12. 

Zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na gruntach wyłączonych z produkcji rolniczej innych niż 
wymienione w § 11 niniejszego regulaminu pod następującymi warunkami:

1) teren nieruchomości musi być zabezpieczony w sposób uniemożliwiający opuszczenie go przez te zwierzęta,

2) gromadzenia i usuwania powstających w związku z utrzymaniem zwierząt odpadów i nieczystości w sposób 
zgodny z prawem, nie powodujący zanieczyszczenia środowiska.

Rozdział 7.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.

§ 13. 

Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary:

1) zabudowane budynkami mieszkalnymi wielorodzinnymi,

2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi do przetwórstwa bądź przechowywania produktów 
rolno-spożywczych,

3) inne, w razie wystąpienia nadmiernego rozwoju populacji szczurów.

§ 14. 

Deratyzację na obszarach wymienionych w § 13 pkt 1-2 niniejszego regulaminu należy przeprowadzić raz 
w roku w miesiącu wrześniu lub październiku oraz niezwłocznie w razie  wystąpienia nadmiernego rozwoju 
populacji szczurów, a na obszarach , o których mowa w § 13 pkt 3 niniejszego regulaminu niezwłocznie po 
stwierdzeniu wystąpienia nadmiernego rozwoju populacji szczurów.
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