Uchwała nr 0007.IV.32.2018
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXIII.150.2016 z dnia 22 września 2016 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Dąb

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.
1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.
zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Pruszczu
Gdańskim, Rada Gminy Suchy Dąb uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do uchwały Nr 0007.XXIII.150.2016 z dnia 22 września 2016 roku
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Dąb
wprowadza się następujące zmiany:

1) § 17 Otrzymuje brzmienie :
”§ 17. 1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, należy na terenie
nieruchomości poddać selekcji mającej na celu oddzielne zgromadzenie poszczególnych
rodzajów odpadów tak, aby umożliwić optymalne ich przygotowanie do transportu
oraz dalszego ich odzysku lub unieszkodliwienia.
2. Obowiązek opisany w ust. 1 winien być realizowany poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i regularnego przekazywania do odbioru
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) odpady opakowaniowe - opakowania z tworzywa sztucznego,
metale, opakowania wielomateriałowe),
b) makulatura (papier i tektura),
c) szkło (opakowania szklane z wyłączeniem ceramiki i szkła
okiennego) ,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) wielkogabarytowe (meble, stolarka budowlana, armatura sanitarna) i zużyte opony,
f) niebezpieczne np. farby, baterie i akumulatory, leki, świetlówki,
g) budowlane i rozbiórkowe,
h) odpady biodegradowalne (np. resztki kuchenne, odpady zielone, resztki papierowe
itp.);
2) korzystanie z worków/pojemników na poszczególne rodzaje selektywnie
zbieranych odpadów ma być zgodnie z ich przeznaczeniem.

3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a - c winny być
gromadzone w pojemnikach/workach oznaczone napisem i kolorem w następujący sposób:
1) makulatura (papier) – napis „MAKULATURA” i kolor niebieski;
2) szkło – napis „SZKŁO” i kolor zielony;
3) opakowaniowe pozostałe
(tworzywa sztuczne,
i metalowe) – napis „TWORZYWA” i kolor żółty;

wielomateriałowe

4) odpady biodegradowalne – napis „ BIODEGRADOWALNE” i kolor
brązowy.
4. Metoda prowadzenia selekcji odpadów komunalnych została podana do publicznej
wiadomości w Urzędzie Gminy Suchy Dąb.”;

2) § 20. ust. 1. otrzymuje brzmienie :
„1. Właściciele nieruchomości na terenie, na których zamieszkują mieszkańcy, a na terenie
których w wyniku pielęgnacji zieleni, powstają odpady zielone, zobowiązani są do ich
selektywnego zbierania i przekazania przedsiębiorcy odbierającemu odpady w systemie
zbiórki objazdowej dziesięć razy w roku
zgodnie
z
harmonogramem
określonym
i podanym do publicznej wiadomości przez Gminę.”;
3) § 21 ust.4. otrzymuje brzmienie:
„4. Na nieruchomościach,na których zamieszkują mieszkańcy oraz nie zamieszkują
mieszkańcy, a na których są wytwarzane odpady komunalne powinny znajdować się
pojemniki na odpady komunalne zmieszane (w tym pozostałości po segregacji), o wielkości
dostosowanej do potrzeb wyliczonych jak w. pkt 3 ust.3 jednak nie mniej niż:
1) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej pojemniki o pojemności nie mniejszej niż
120 l dla gospodarstwa domowego do 5 osób;
2) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej pojemniki o pojemności nie mniejszej niż
240 l dla gospodarstwa domowego od 6 osób;
3) na nieruchomościach nie zamieszkałych pojemniki o pojemności nie mniejszej niż
110/120 l.”;
4) § 26 . otrzymuje brzmienie :
„§ 26. 1. Częstotliwość usuwania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości
po wysortowaniu odpadów surowcowych z wszystkich nieruchomości wynosić będzie raz na
dwa tygodnie.
2.
Zbieranie
pojemników/worków
z
odpadami
zbieranymi
(tzw. surowcowymi) odbywać się będzie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące.

selektywnie

3. Odbiór zużytych opon w ilości nie większej niż 6 sztuk oraz odpadów wielkogabarytowych
z gospodarstw domowych dokonuje przedsiębiorstwo wywozowe raz w roku, zgodnie
z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości harmonogramem.

4. Odbioru odpadów biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
dokonuje przedsiębiorstwo wywozowe dziesięć razy w roku, zgodnie z ustalonym i podanym
do publicznej wiadomości przez Gminę harmonogramem.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas robót remontowych wykonywanych
na terenie nieruchomości zamieszkałych, odbierane są nieodpłatnie w punkcie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych wyznaczonym przez Gminę w ilości nie większej niż 1m 3
miesięcznie od gospodarstwa domowego. Większe ilości oddać można za opłatą zgodną
z cennikiem.
6. Gromadzone odrębnie odpady budowlane i rozbiórkowe mogą być wywożone przez
przedsiębiorstwo wywozowe na podstawie indywidualnego zgłoszenia właścicieli. Koszt
ich wywozu obciąża wówczas właściciela nieruchomości.”;

5) § 29 ust. 7 otrzymuje brzmienie :
„7. Odpady selektywnie zebrane muszą być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa miesiące”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Dąb.

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