
UCHWAŁA NR XXXVII/296/2017
RADY GMINY SUSZEC

z dnia 27 lipca 2017 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, art. 40 ust.1, art 41 ust.1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (j.t. Dz.U. z 2016 r., poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz.U. z 2017 r., poz. 1289), po 
zaopiniowaniu  przez Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Tychach w zakresie  częstotliwości 
odbierania  odpadów komunalnych.

Rada Gminy Suszec
uchwala, co następuje:

§ 1. 

1. Od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy odbierane będą zmieszane odpady 
komunalne w ilości, w jakiej zostały wytworzone.

2. Żużle, popioły paleniskowe i pyły z kotłów zwane dalej popiołem, odbierane będą z nieruchomości 
zamieszkałych w miesiącach od września do maja w ilości w jakiej zostały wytworzone, w pojemnikach 
przeznaczonych do zbierania selektywnie zgromadzonego popiołu.

3. Selektywnie zgromadzone rodzaje odpadów wymienione w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach będą odbierane z terenu nieruchomości zamieszkałych:

1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych, w pojemnikach, 
workach właściwych dla każdego rodzaju odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny, 
z wyłączeniem odpadów ulegających biodegradacji,

2) z budynków mieszkalnych wielorodzinnych, położonych w Suszcu przy ul. Piaskowej w pojemnikach 
przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów, z wyłączeniem  odpadów zielonych.

4. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych będą zbierane posegregowane odpady komunalne  
w nieograniczonej ilości za wyjątkiem odpadów wielkogabarytowych ,odpadów budowlanych i rozbiórkowych 
oraz odpadów zielonych, których ilość jest limitowana zaś popiół przyjmowany będzie w miesiącach od czerwca 
do sierpnia.

§ 2. 

Gmina wyposaży nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w pojemniki, worki do zbierania 
odpadów komunalnych określone w § 4 regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suszec 
w ilości wskazanej poniżej, uzależnionej od liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość:

1. Budynki mieszkalne jednorodzinne i budynki mieszkalne wielorodzinne:

1) Na nieruchomości zamieszkałej przez 1-2 osoby:

a) w pojemnik  o pojemności 120 l na odpady zmieszane,

b) w worki o pojemności 80 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny,

2) Na nieruchomości zamieszkałej przez 3-4 osoby:

a) w pojemnik  o pojemności 240 l lub pojemniki o łącznej pojemności 240 l na odpady zmieszane,

b) po dwa worki o pojemności 80 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych, zbieranych w sposób selektywny.

3) Na nieruchomości zamieszkałej przez więcej niż 4 osoby:
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a) jak w ust 1 pkt  2 lit. a oraz w dodatkowy pojemnik o pojemności 120 l na odpady zmieszane, na każde 
kolejne 1 do 2 osób,

b) jak w ust 1 pkt 2 lit. b oraz w dodatkowy worek o pojemności 80 l na każdy rodzaj odpadów komunalnych 
zbieranych w sposób selektywny na każdą 1 do 2 osób.

2. Budynki mieszkalne wielorodzinne, położone w Suszcu przy ul. Piaskowej:

a) w kontenery lub pojemniki na odpady zmieszane o pojemności stanowiącej co najmniej iloczyn 7,5 l  i liczby 
zamieszkałych osób,

b) w pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki każdego rodzaju  odpadów o pojemności, stanowiącej co 
najmniej iloczyn 5 l i liczby zamieszkałych osób.

§ 3. 

W przypadku gdy ilość pojemników w tym pojemników zamykanych, kontenerów i worków, w które 
wyposaża Gmina zgodnie z § 2 jest niewystarczająca, wówczas właściciel nieruchomości we własnym zakresie 
doposaży nieruchomość w dodatkowe pojemniki w tym pojemniki zamykane, kontenery, worki. Dodatkowe worki 
są również dostępne w punkcie selektywnego zbierania odpadów.

§ 4. 

1. Właściciele nieruchomości, którzy gromadzą selektywnie popiół zapewniają we własnym zakresie 
wyposażenie nieruchomości w pojemniki zamykane, przeznaczone na popiół.

2. Wskazane jest prowadzenie działań mających na celu zapobieganie powstawaniu odpadów lub ograniczenie 
ich ilości poprzez kompostowanie odpadów biodegradowalnych.

§ 5. 

1. Na terenie gminy Suszec odpady komunalne zmieszane odbierane będą z terenu nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy:

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. Odpady zbierane w sposób selektywny, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy, odbierane będą z terenu 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:

1) jeden raz w miesiącu dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych i budynków mieszkalnych 
wielorodzinnych, za wyjatkiem odpadów ulegajacych biodegradacji,

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

3. Selektywnie zgromadzony popiół, odbierany będzie z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
jeden raz w miesiącu, w miesiącach od września do maja dla budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
i budynków mieszkalnych wielorodzinnych.

4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe odbierane będą:

1) jeden raz w roku z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy dla budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych i budynków mieszkalnych wielorodzinnych;

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

5. Przeterminowane leki przyjmowane będą w aptekach, działających na terenie gminy Suszec w godzinach ich 
funkcjonowania oraz w punkcie selektywnej zbiórki odpadów.

§ 6. 

1. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych zbierane są:

1) wszystkie odpady komunalne, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 5 ustawy,

2) selektywnie zgromadzony popiół w miesiącach od czerwca do sierpnia.
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2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych samodzielnie dostarczają do punktu selektywnego zbierania 
odpadów odpady komunalne, o których mowa w art. 3 ust 2 pkt 5 ustawy, zebrane w sposób selektywny,  gdy 
pozbycie się tych odpadów jest konieczne z częstotliwością większą niż wskazana w § 5 niniejszej uchwały lub 
w ilości większej niż wynikająca z § 1 niniejszej uchwały.

3. W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zbierane są także:

1) przeterminowane leki,

2) chemikalia,

3) zużyte baterie i akumulatory,

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

5) zużyte opony,

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości nie większej niż 50 kg rocznie na jedną osobę zamieszkałą 
w mieszkaniu/ na nieruchomości, na której zostały wytworzone,

7) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości 60 litrów rocznie na jedną osobę zamieszkałą w mieszkaniu / na 
nieruchomości, na której zostały wytworzone,

8) odpady ulegające biodegradacji z  ograniczeniem ilości odpadów zielonych  do nie więcej niż 0,5 m3 na posesję 
na miesiąc.

§ 7. 

Odpady komunalne odbierane będą od właścicieli nieruchomości przez uprawniony podmiot w celu poddania 
ich procesom odzysku lub unieszkodliwiania.

§ 8. 

1. Właściciel nieruchomości zamieszkałej w przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, może 
w trybie zgłoszenia powiadomić Wójta Gminy Suszec o niewłaściwym świadczeniu usług, niezwłocznie po 
stwierdzeniu niewłaściwego świadczenia usług.

2. Zgłoszeń, o których mowa w ust.1 należy dokonać telefonicznie, za pośrednictwem poczty elektronicznej, 
osobiście w Urzędzie Gminy Suszec lub w formie pisemnej.

3. Dokonując zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1 należy opisać zgłaszane niewłaściwe świadczenie usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych.

§ 9. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suszec.

§ 10. 

Traci moc uchwała Nr XXIII/195/2016 Rady Gminy Suszec 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, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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§ 11. 

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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