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UCHWAŁA NR 0007.XXVI.219.2012
RADY GMINY SUCHY DĄB
z dnia 28 grudnia 2012 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Dąb
Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.
Dz. U. z 2012 r. poz. 391) w związku z art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zm. z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r.
Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457;
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974,
Nr 173, poz.
1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz.1241; z 2010 r. Nr
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, nr 134, poz.
777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gdańsku, Rada Gminy Suchy Dąb uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Dąb” w brzmieniu
określonym w załączniku do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Dąb.
§ 3. Traci moc uchwała Rady Gminy Suchy Dąb Nr XXVII/190/06 z dnia 28 kwietnia 2006 r.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady
Gminy
Krystyna Bucka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XXVI.219.2012
Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 28 grudnia 2012 r.

REGULAMIN utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Dąb
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suchy Dąb zwany dalej regulaminem
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości znajdujących się
w granicach administracyjnych gminy Suchy Dąb w szczególności dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości w tym:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania następujących odpadów komunalnych: papieru i tektury (w
tym opakowania, gazety, czasopisma itd.), metalu, tworzywa sztucznego (w tym opakowań) i opakowań
wielomateriałowych, szkła i odpadów opakowaniowych ze szkła;
b) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym
odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, a także odpadów zielonych z ogrodów i parków;
c) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania powstających w gospodarstwach domowych:
przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itd.), zużytych baterii
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów budowlano-remontowych i rozbiórkowych, zużytych opon, tekstyliów oraz
powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin;
d) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego;
e) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych
źródłach;
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;
3. Częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;
4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku;
6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach;
7. Wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.
§ 2. Regulamin obowiązuje:
1. Właścicieli i zarządców nieruchomości,
2. Użytkowników lokali użytkowych, nieruchomości oraz obiektów przeznaczonych na cele handlowousługowe, magazynowe oraz użyteczności publicznej,
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3. Podmioty gospodarcze prowadzące działalność produkcyjną i usługową,
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe i gospodarskie
5. Przedsiębiorców odbierających i transportujących odpady, opróżniających zbiorniki bezodpływowe
i transportujących nieczystości ciekłe, prowadzących odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,
6. Kierownictwo budów w odniesieniu do nieruchomości będących terenami budowy;
7. Jednostki organizacyjne użytkujące tereny i obiekty służące komunikacji
8. Organizatorów imprez o charakterze publicznym,
9. Eksploatatorów oczyszczalni ścieków i zlewni odpadów komunalnych płynnych,
10. Mieszkańców i osoby przebywające czasowo.
§ 3. Treść regulaminu pozostaje w zgodności z pojęciami i definicjami zawartymi w ustawach:
1. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (t.j. z 2012 r. Dz. U. poz. 391),
2. o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 r. (t.j. z 2010 r. Dz. U. nr 185 poz. 1243 z późn. zm.),
3. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. nr 180 poz. 1495
z późn. zm.),
4. o bateriach i akumulatorach z dnia 24 kwietnia 2009 r. (Dz. U. nr 79 poz. 666 z późn. zm.),
5. o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. nr 106 poz. 1002 z późn. zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 4. Właściciele nieruchomości są obowiązani do utrzymania na jej terenie czystości, porządku poprzez:
1. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie pojemniki do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych oraz pojemniki/worki do selektywnie zebranych odpadów komunalnych oraz
utrzymywanie ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2. Zbieranie, gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych
zgodnie z wymaganiami określonymi w regulaminie,
3. Gromadzenie i pozbywanie się powstałych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych zgodnie
z wymaganiami określonymi w regulaminie,
4. Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego oraz chodników przylegających do nieruchomości,
5. Zbieranie i przekazywanie odpadów niebezpiecznych, w tym zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, baterii i akumulatorów oraz odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych
w sposób i zgodnie z harmonogramem określonym w niniejszym regulaminie,
6. Uprzątanie, zgodnie z wymogami ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdów wycofanych
z eksploatacji, z terenu nieruchomości wraków pojazdów mechanicznych;
7. Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub, w przypadku, gdy budowa sieci
kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie nieuzasadniona, wyposażenie nieruchomości w zbiornik
bezodpływowy nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające
wymagania określone w przepisach odrębnych,
8. Utrzymywanie w należytym stanie terenów zielonych wchodzących w skład nieruchomości,
9. Dbanie o czystość i estetykę budynków i ogrodzeń oraz usuwanie z terenu nieruchomości wraków
pojazdów oraz odpadów wielkogabarytowych,
10. Usuwanie nawisów śniegu i sopli z okapów, rynien i innych części nieruchomości;
11. Realizację innych obowiązków określonych w regulaminie.
§ 5. Na terenie gminy zabrania się:
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1. Spalania w pojemnikach, koszach na odpady oraz w instalacjach grzewczych budynków, jakichkolwiek
odpadów; (powyższy zakaz dotyczy w szczególności spalania odzieży wycofanej z obrotu i nie nadającej się do
dalszego użytku).
2. Niszczenia obiektów małej architektury, zieleńców i trawników oraz urządzeń stanowiących elementy
infrastruktury komunalnej;
3. Umieszczania afiszy, reklam, nekrologów itp. w miejscach do tego nie wyznaczonych;
4. Wyprowadzania psów na tereny przeznaczone do zabaw dzieci i uprawiania sportu;
5. Zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;
6. Indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych;
7. Indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości;
8. Wylewania nieczystości ciekłych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
§ 6. 1. Ustawienie pojemników na zmieszane odpady komunalne na nieruchomościach winno być zgodne
z przepisami dotyczącymi warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a w
szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków
technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 ze
zmianami) oraz nie powinno powodować uciążliwości w korzystaniu z sąsiednich nieruchomości.
2. Na właścicielach nieruchomości spoczywa obowiązek utrzymania czystości i dobrego stanu
technicznego pojemników na odpady.
3. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady zmieszane oraz pojemniki/worki na odpady zbierane
selektywnie należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy
odbierającego odpady lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je, co najwyżej na jeden dzień przed
terminem ich odbioru, zgodnym z harmonogramem, przed posesję w sposób nieutrudniający przejścia lub
przejazdu.
4. Właściciel drogi stanowiącej własność prywatną ma obowiązek umożliwić dojazd do posesji pojazdom
w celu odebrania odpadów.
5. W przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie punktu zbierania odpadów na terenie własnej
nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań zawartych w obowiązujących przepisach,
właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia usytuowania pojemników przeznaczonych do
zbierania odpadów na terenie sąsiedniej nieruchomości, na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem, w formie
umowy.
§ 7. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady, jest miejscem prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie, chyba, że zadeklarowano inaczej.
§ 8. Nieczystości ciekłe powinny być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających
wymaganiom wynikającym z przepisów odrębnych, w szczególności ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (t. j. z 2010 r. Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z późn. zm.).
§ 9. 1. W miejscach, gdzie z uwagi na czasowy sposób korzystania z nieruchomości nieuzasadnione jest
podłączenie nieruchomości do kanalizacji sanitarnej lub budowa bezodpływowego zbiornika na nieczystości
ciekłe (np. prowadzona budowa, ogródki działkowe, rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej, impreza
plenerowa, użytkowanie sezonowe), dopuszcza się ustawienie toalet przenośnych, celem gromadzenia
nieczystości ciekłych.
2. Właściciele nieruchomości odpowiadają za utrzymanie toalet przenośnych we właściwym stanie
techniczno-sanitarnym i estetycznym.
§ 10. Obowiązek uprzątnięcia terenów, o których mowa § 4 pkt 4, ze śniegu i lodu powinien być
realizowany przez właścicieli nieruchomości, poprzez:
1. Odgarnięcie śniegu i lodu w miejsce nie powodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów
z zastrzeżeniem ust. 3,
2. Podjęcie działań likwidujących lub co najmniej ograniczających śliskość, przy czym piasek, żużel lub
inne materiały użyte do tych celów należy uprzątnąć z chodnika po ustaniu przyczyn ich użycia.
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3. Zakazuje się odgarniania śniegu i lodu na jezdnię oraz lokowania pod drzewami śniegu
zanieczyszczonego środkami chemicznymi do usuwania śliskości.
§ 11. Zabrania się:
1. Mycia pojazdów w miejscach do tego nie przeznaczonych;
2. Prowadzenia poza miejscami do tego przeznaczonymi prac związanych z naprawą pojazdów, które mogą
być uciążliwe dla mieszkańców lub które mogą spowodować zanieczyszczenie środowiska, w szczególności:
emisja hałasu, spalin, powstawanie odpadów niebezpiecznych, zanieczyszczenie gruntu itp. (np. wymiana
oleju, prace blacharskie czy lakiernicze).
§ 12. 1. Zabrania się wrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów,
punktów gastronomicznych i usługowych i innych nieruchomości, na których powstają odpady, do koszy
ulicznych oraz do pojemników innych właścicieli.
2. W przypadku stwierdzenia faktu określonego w ust. 1, właściciele nieruchomości, winni
nieprzestrzegania zakazu, zobowiązani są do ustawienia dodatkowego pojemnika na odpady komunalne na
swojej nieruchomości, ponad ilość dotąd posiadanych, nie mniejszą niż norma określona w § 21.
§ 13. 1. Odpady inne niż komunalne, powstające na nieruchomości w wyniku prowadzenia działalności
gospodarczej (np. medyczne, weterynaryjne, budowlane, chemiczne, samochodowe, metalowe, sprzęt
elektryczny i elektroniczny i inne) należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru
i postępować z nimi zgodnie z zasadami przewidzianymi w odrębnych przepisach. Koszt wywozu i utylizacji
tych odpadów obciąża prowadzącego działalność, a w przypadku nie wywiązywania się przez niego z tego
obowiązku – właścicieli nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zamieszkałych, które wykorzystywane są również na inne cele niż
mieszkalne (np. prowadzenie działalności), zobowiązani są do złożenia deklaracji zgodnie z wzorem
określonym przez Gminę odnośnie odpadów komunalnych, zaś odnośnie odpadów innych niż komunalne
powstałych w wyniku ich działalności postępować jak w ust. 1
§ 14. 1. Właściciele lub zarządzający parkami, drogami znajdującymi się na obszarze zabudowanym oraz
przystankami komunikacji, są zobowiązani do ustawienia na tych terenach pojemników na odpady i ich
opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu, ale nie rzadziej niż raz na miesiąc.
2. Właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest działalność gastronomiczna lub handlowa
w branży spożywczej, w tym w czasie imprez, zobowiązani są do ustawienia na zewnątrz lokalu lub obiektu
wystarczającej liczby pojemników na odpady i ich opróżniania z częstotliwością zapobiegającą przepełnieniu
oraz sprzątania otoczenia lokalu ze śmieci związanych z prowadzoną działalnością handlową lub
gastronomiczną, bez względu na to czy obok znajduje się pojemnik na odpady o których mowa w ust. 1 i 2.
3. Gromadzenie odpadów powstałych w wyniku prowadzenia prac budowlanych może odbywać się
wyłącznie w specjalnie przygotowanych przez prowadzącego prace, odrębnych pojemnikach (kontenerach),
których ustawienie nie może powodować utrudnienia w korzystaniu z nieruchomości przez innych
użytkowników.
4. Zajęcie pasa drogowego (chodniki, pobocza, jezdnie, rowy przydrożne) wymaga pisemnej zgody
zarządcy drogi i uiszczenia opłaty wymaganej odrębnymi przepisami.
§ 15. Zabrania się:
1. Gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu i żużla,
szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek
farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, w tym eternitu i zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów innych niż komunalne, w tym pochodzących z działalności
gospodarczej;
2. Wrzucania do pojemników odpadów mogących potencjalnie uszkodzić pojazd odbierający odpady,
w takiej sytuacji przedsiębiorca może dochodzić pokrycia równowartości powstałej szkody na drodze
postępowania cywilnego;
3. Spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów;
4. Celowego ubijania odpadów zmieszanych w pojemnikach, w sposób utrudniający jego opróżnianie;
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§ 16. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości zamieszkałych, od których odpady komunalne są
odbierane na mocy umowy podpisanej między gminą a przedsiębiorstwem wywozowym, do umożliwienia
kontroli pracownikom Urzędu Gminy Suchy Dąb w zakresie sposobu gospodarowania odpadami na terenie
swojej posesji (m.in. sposobu prowadzenia segregacji odpadów).
Rozdział 3.
Sposób prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
§ 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 to jest: pojemnik/worki na odpady wysegregowane oraz pojemniki na
odpady zmieszane w tym pozostałości po segregacji.
3. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. a - c winny być gromadzone
w pojemnikach/workach o następującej kolorystyce:
1) makulatura (papier) - kolor niebieski,
2) szkło – kolor zielony,
3) opakowaniowe pozostałe (tworzywa sztuczne, wielomateriałowe i metalowe) – kolor żółty,
4. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w ust. 2 pkt. 1 lit. h, o ile zostały wydzielone, powinny
być gromadzone w pojemnikach/workach w kolorze innym niż określone w pkt. 3 (np. brązowym).
5. Metoda prowadzenia selekcji odpadów komunalnych zostanie podana do publicznej wiadomości
w Urzędzie Gminy Suchy Dąb .
§ 18. 1. Zmieszane odpady komunalne i pozostałości po wysegregowaniu odpadów, winny być gromadzone
w specjalnie przystosowanych do tego celu przykrywanych pojemnikach lub kontenerach.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1, powinny spełniać wymogi techniczne, pozwalające na ich
opróżnianie przy użyciu specjalistycznego sprzętu (śmieciarek) przedsiębiorcy odbierającego odpady od
właścicieli nieruchomości.
§ 19. W rejonach zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej gromadzenie odpadów zbieranych selektywnie
to jest szkła, makulatury i innych odpadów opakowaniowych powinno się odbywać w odrębnych
pojemnikach/workach z zachowaniem zasad określonych w § 17.
§ 20. 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 dwa razy w roku zgodnie
z harmonogramem określonym i podanym do publicznej wiadomości przez gminę.
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2. Kompostowanie odpadów zielonych i odpadów kuchennych ulegających biodegradacji może odbywać
się na terenie nieruchomości, na której powstały, zgodnie z zachowaniem wymagań określonych
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać
budynki i ich usytuowanie a w szczególności § 36 rozporządzenia to jest:
1) dla kompostownika o pojemności do 10 m3, odległość od granicy działki nie może być mniejsza niż 7,5 m,
a odległość od domu nie mniejsza niż 15 m.
2) dla kompostownika o pojemności 10 – do 50 m3, odległość od granicy działki nie może być mniejsza niż
7,5 m, a odległość od domu nie mniejsza niż 30 m.
Rozdział 4.
Rodzaj i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości oraz na drogach publicznych
§ 21. 1. Wyposażenie w pojemniki, stojaki do worków oraz worki do prowadzenia selektywnej zbiórki jest
obowiązkiem właściciela nieruchomości.
2. Pojemniki powinny spełniać wymagania Rozporządzenia w sprawie wymagań technicznych jakie
powinien spełniać podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości.
3. Odpady komunalne zmieszane (w tym pozostałości po segregacji) należy gromadzić w pojemnikach lub
kontenerach o pojemności dostosowanej do indywidualnych potrzeb właściciela, z uwzględnieniem
następujących minimalnych tygodniowych norm gromadzenia odpadów dla nieruchomości:
1) dla budynków zamieszkałych wyznacza się normę gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych
wynoszącą 20 l na każdego mieszkańca nieruchomości, odpadów zmieszanych pozostałości po segregacji
15 l.
2) dla budynków niezamieszkałych wyznacza się normę gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych
wynoszącą:
a) dla szkół i świetlice, żłobków i przedszkoli: 3 l na każdego ucznia i 10 l na każdego pracownika;
b) dla budynków użyteczności publicznej, wszelkiego rodzaju biur, zakładów rzemieślniczych,
produkcyjnych, magazynów, hurtowni, i inne obiekty usługowe, placówek handlowych: 30 l na każdego
zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik 240 l na każdy punkt;
c) dla lokali gastronomicznych i stołówek 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne i 10 l na każdego
pracownika;
d) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l;
e) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, schronisk oraz gospodarstw agroturystycznych 10 l na jedno
łóżko i 10 l na każdego pracownika;
f) dla ogródków działkowych 10 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku,
i 5 l poza tym okresem
g) dla targowisk: 20 l na każde stanowisko handlowe
h) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;
3) w przypadku segregacji odpadów wyliczone jak w punkcie 2) normy nagromadzenia odpadów
zmieszanych zmniejsza się o 30 %.
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 jednak nie
mniej niż:
1) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 60 l dla
gospodarstwa domowego do 2 osób.
2) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 120 l dla
gospodarstwa domowego od 3 do 5 osób.
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3) w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 240 l dla
gospodarstwa domowego od 6 osób.
4) na nieruchomościach nie zamieszkałych pojemniki o pojemności nie mniejszej niż 110/120l.
§ 22. 1. Odpady zbierane selektywnie, o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1 lit. a - c, (tzw. surowcowe)
winny być gromadzone w pojemnikach/workach o pojemności nie mniejszej niż 60 l z zachowaniem wymagań
zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z 25 października 2005 r. w sprawie szczegółowego
sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005 r. Nr 219, poz. 1858);
2. Pojemniki/worki do selektywnego zbierania odpadów tzw. surowcowych powinny być oznaczone
napisem lub kolorem w następujący sposób:
1) dla szkła – napis „SZKŁO” lub kolor zielony,
2) dla makulatury – napis „MAKULATURA” lub kolor niebieski,
3) dla odpadów z tworzyw sztucznych, metali, opakowań wielomateriałowych- napis „TWORZYWA” lub
kolor żółty.
3. Selektywne zbieranie odpadów surowcowych w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej prowadzi się
w następujący sposób:
1) w pojemnikach/workach dla szkła o pojemności minimum 60 litrów,
2) w pojemnikach/workach dla tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych o pojemności
minimum 60 litrów,
3) w pojemnikach/workach dla makulatury o pojemności minimum 60 litrów.
§ 23. 1. Komunalne odpady wielkogabarytowe i opony należy zbierać selektywnie i przekazywać
przedsiębiorcy odbierającemu odpady w systemie zbiórki objazdowej zgodnie z harmonogramem określonym
w niniejszym regulaminie.
2. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne wydzielone z odpadów
komunalnych, należy przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady w systemie zbiórki objazdowej
zgodnie z harmonogramem określonym niniejszym regulaminie.
3. Odpady niebezpieczne typu przeterminowane leki i baterie należy wydzielać z powstających odpadów
komunalnych oraz wrzucać do oznakowanych pojemników, rozmieszczonych w wyznaczonych punktach na
terenie gminy:
1) leki nie nadające się do spożycia w przychodni zdrowia
2) baterie w placówkach oświatowych, urzędzie gminy, świetlicach i ośrodku zdrowia.
§ 24. 1. W przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego
zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako zmieszane
i powiadamia o tym gminę.
2. Za niedopełnienie obowiązku określonego w punkcie 1 uznaje się:
1) występowanie w odpadach zmieszanych pozostałych po segregacji objętościowo więcej niż 20% odpadów,
o których mowa w § 17 ust. 2 pkt 1 lit. a – g, które powinny być zbierane selektywnie.
2) występowanie w odpadach biodegradowalnych więcej niż 10 % odpadów innych niż biodegradowalne (jak
szkło, metale, tworzywa sztuczne).
§ 25. 1. W miejscach uczęszczanych ustawia się kosze uliczne betonowe, metalowe, z tworzyw sztucznych
o pojemności nie mniejszej niż 10 l.
2. Zakazuje się wyrzucania odpadów pochodzących z gospodarstwa domowego do koszy ulicznych.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz z terenów, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a wytwarzane są odpady komunalne
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§ 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 selektywnie (tzw. surowcowymi) odbywać się
będzie nie rzadziej niż raz na miesiąc.
3. Odbioru odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon od właścicieli nieruchomości zamieszkałych
dokonuje przedsiębiorstwo wywozowe raz w roku, zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości
przez gminę harmonogramem.
4. Odbioru odpadów biodegradowalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych dokonuje
przedsiębiorstwo wywozowe dwa razy w roku, zgodnie z ustalonym i podanym do publicznej wiadomości
przez gminę harmonogramem.
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe podczas drobnych robót remontowych wykonywanych przez
właścicieli nieruchomości odbierane są nieodpłatnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych
wyznaczonym przez gminę.
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.
7. Odpady ze spalania paliw stałych w paleniskach przydomowych (popiół) mogą być przekazywane do
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych wyznaczonym przez gminę.
§ 27. 1. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (tzw. PSZOK) wskazanego przez
gminę, osoba fizyczna zamieszkała na terenie gminy Suchy Dąb może poza ustalonym przez Gminę
harmonogramem odbioru odpadów komunalnych, oddawać nieodpłatnie następujące odpady komunalne:
1) szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metal i opakowania wielomateriałowe.
2) odpady ulegające biodegradacji, w tym zielone oraz opakowania ulegające biodegradacji.
3) sprzęt elektryczny i elektroniczny.
4) meble i inne odpady wielkogabarytowe.
5) opony
6) leki i chemikalia
7) baterie i akumulatory
8) popiół
9) inne odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych.
10) odpady budowlano – rozbiórkowe, pochodzące ze strumienia odpadów komunalnych z gospodarstw
domowych.
2. Do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych jak w ust. 1, poza ustalonym przez Gminę
harmonogramem, można oddawać nieodpłatnie selektywnie zbierane odpady komunalne powstających na
nieruchomościach niezamieszkałych wymienione w ust. 1 z zastrzeżeniem § 13.
3. Transport odpadów do punktu selektywnego zbierania odpadów mieszkańcy zapewniają we własnym
zakresie i na własny koszt.
4. Informację o godzinach otwarcia punktu selektywnej zbiórki gmina podaje do publicznej wiadomości
w Urzędzie Gminy oraz na stronie internetowej urzędu.
§ 28. 1. Właściciele sklepów, punktów gastronomicznych lub usługowych zobowiązani są do ustawienia
koszy ulicznych na śmieci przed użytkowanymi lokalami i zapewnienia ich opróżniania z częstotliwością
zapobiegającą ich przepełnieniu, nie rzadziej jednak niż jeden raz na dwa tygodnie.
2. Dopuszcza się wspólne ustawienie jednego kosza przez nie więcej niż trzech bezpośrednio sąsiadujących
przedsiębiorców.
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§ 29. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na których wytwarzane są
odpady komunalne, zobowiązani są do pozbywania się odpadów wytwarzanych w sposób określony
w niniejszym regulaminie.
2. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, są zobowiązani do selektywnego
zbierania odpadów, w szczególności odpadów: makulatury, szkła, tworzyw sztucznych, metali, opakowań
wielomateriałowych i odpadów nietypowych.
3. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, są zobowiązani do zapewnienia
worków lub pojemników do selektywnego zbierania odpadów co najmniej takich jak: makulatura, szkło oraz
tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale, a także odpady zmieszane (w tym po segregacji).
4. Pojemniki i worki na odpady komunalne selektywnie zbierane powinny być odpowiednio oznakowane
zgodnie z wymaganiami opisanymi w § 22.
5. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a na terenie, których, w wyniku
pielęgnacji zieleni, powstają odpady zielone, zobowiązani są do ich selektywnego zbierania i kompostowania
lub do przekazywania przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne zgodnie z harmonogramem i na
zasadach podanych przez gminę.
6. Odpady zmieszane komunalne muszą być odbierane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
7. Odpady selektywnie zebrane muszą być odbierane nie rzadziej niż raz na miesiąc.
§ 30. 1. Właściciele nieruchomości, które objęte zastały odbiorem odpadów komunalnych przez Gminę,
mają obowiązek ponoszenia opłat na rzecz Gminy za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
2. Obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
1)

w przypadku nieruchomości zamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości
zamieszkuje mieszkaniec;

2) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości
powstały odpady komunalne;
3. Termin oraz częstotliwość i tryb uiszczania opłaty, o której mowa w ust. 2, reguluje odrębna uchwała
Rady – informacja w tym zakresie znajduje się na stronie internetowej Urzędu oraz na tablicy ogłoszeń.
4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej
nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych, złożenia
do Wójta deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, według określonego przez
Gminę wzoru.
5. W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych
powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć nową deklarację
w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
w zmienionej wysokości uiszcza się za pełny miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
6. W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo
uzasadnionych wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji. Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią
ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomości o podobnym charakterze.
7. W razie stwierdzenia, że właściciel nieruchomości nie uiścił opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi albo uiścił ją w wysokości niższej od należnej, Wójt określa, w drodze decyzji, wysokość
zaległości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 31. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie
umowy zawartej między właścicielami nieruchomości, a przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie wójta na
świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.
§ 32. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być
dostosowana do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika. Właściciele nie mogą
dopuszczać do przepełniania zbiorników i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu.
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§ 33. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przechowywania dokumentów, potwierdzających
korzystanie z usług przedsiębiorstw wywozowych w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych oraz opróżniania toalet przenośnych (umów, a także dowodów płacenia za
takie usługi), przez okres 1 roku i okazywania ich na żądanie pracowników Urzędu Gminy lub Policji.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 34. 1. Utrzymujący zwierzęta domowe i egzotyczne utrzymywane w domach są zobowiązani do
zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także
dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia.
2. Zwierzęta domowe i egzotyczne winny być trzymane w pomieszczeniach zamkniętych lub na
ogrodzonych nieruchomościach, zabezpieczonych przed ich niekontrolowanym wydostaniem się na zewnątrz.
§ 35. Dopuszcza się utrzymywanie gołębi w nieruchomościach o zabudowie zagrodowej oraz
jednorodzinnej rozproszonej, jeżeli nie jest to uciążliwe dla ludzi i nie powoduje zanieczyszczenia sąsiednich
terenów.
§ 36. Właściciele psów obowiązani są do wyprowadzania psów na smyczy i w kagańcu. Dopuszcza się
puszczanie psów luzem w miejscach, gdzie nie powoduje to uciążliwości dla innych osób, pod warunkiem, że
psy są w kagańcu i pod nadzorem właściciela.
§ 37. 1. Zobowiązuje się właścicieli psów do sprzątania psich odchodów z klatek schodowych i innych
pomieszczeń służących do wspólnego użytku, z chodników, ulic, trawników i innych terenów służących do
użytku publicznego.
2. Zobowiązuje się właścicieli psów bez wezwania do :
1) zarejestrowania psa w Urzędzie gminy
2) poddawania obowiązkowemu szczepieniu co roku,
3) bezzwłocznego zgłoszenia do lekarza weterynarii przypadków pogryzienia człowieka przez psa
i zastosowanie się do zaleceń służb weterynaryjnych.
§ 38. 1. Zabrania się wyprowadzania psów na boiska i place zabaw dla dzieci.
2. Zabrania się wyprowadzania psów do placówek handlowych, gastronomicznych i innych obiektów
wspólnego użytku publicznego, jeżeli wynika to z wyraźnego oznakowania.
3. Przepisu ust. 1 nie stosuje się do psów – przewodników osób niewidomych.
§ 39. 1. Utrzymujący psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązani są do posiadania dowodu szczepień
ochronnych wymaganych bądź zarządzanych przez odpowiednie służby weterynaryjne.
2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji publicznej jest możliwe tylko na zasadach ustalonych przez
przewoźnika.
§ 40. 1. Zwierzęta pozostawione bez opieki będą schwytane i przewożone do schronisk dla bezdomnych
zwierząt, a egzotyczne oddawane do ogrodów zoologicznych lub schronisk. Właściciel zwierzęcia zostanie
obciążony kosztami transportu i pobytu w schronisku.
2. Zwierzęta padłe powinny zostać zgłoszone do weterynarza, do zakładu utylizacji lub Urzędu Gminy.
Jeśli nie można ustalić tożsamości właściciela padłego zwierzęcia, koszty unieszkodliwienia obciążają budżet
gminy
Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w tym, także zakaz ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych
nieruchomościach
§ 41. 1. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach zabudowy wielorodzinnej oraz
w zwartej zabudowie jednorodzinnej i szeregowej mającej charakter zabudowy osiedlowej.
2. Zabrania się utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich:
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1) wewnątrz mieszkań,
2) w pomieszczeniach nie zaprojektowanych i nie przeznaczonych do tego celu, jak: strychy, piwnice domów
mieszkalnych, garaże wbudowane w domy mieszkalne, balkony, werandy itp.,
3) na parcelach obiektów uznanych za obiekty o charakterze zabytkowym lub reprezentacyjnym,
4) na terenach ujęć wodnych oraz w strefach ochronnych wokół tych ujęć, określonych odrębnymi przepisami
prawa wodnego,
5) na terenach rekreacyjnych.
§ 42. 1. Na obszarze Gminy Suchy Dąb, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej i nie wymienionych
w§ 41, mogą być hodowane zwierzęta gospodarskie pod warunkiem przestrzegania zasad określonych
w niniejszym Regulaminie oraz pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała uciążliwości dla
właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z wymogami zawartymi w przepisach
prawa budowlanego, ochrony środowiska, ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higienicznosanitarnych.
2. Dopuszcza się utrzymywanie i hodowlę zwierząt gospodarskich w obrębie nieruchomości, wyposażonej
w odpowiednie pomieszczenia inwentarskie, w sposób nieuciążliwy dla sąsiadów.
3. Pod pojęciem utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszelkie formy posiadania
zwierząt gospodarskich na terenie Gminy. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest obowiązany do
zapewnienia im opieki i właściwych warunków bytowania.
4. Zabronione jest znęcanie się lub niehumanitarne zabijanie zwierząt.
5. Rażąco zaniedbywane lub okrutnie traktowane zwierzę może być odebrane, czasowo lub na stałe,
właścicielowi lub innej utrzymującej je osobie, na podstawie decyzji Wójta wydanej na wniosek Policji, lekarza
weterynarii lub inspektora Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami w Polsce. Koszty transportu, utrzymania
i koniecznego leczenia zwierzęcia obciążają właściciela lub opiekuna.
6. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiadać obiekty inwentarskie przeznaczone do utrzymywania
i hodowli zwierząt gospodarskich, określają odrębne przepisy budowlane.
7. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren ich utrzymania i hodowli oraz otoczenie obiektów
inwentarskich winny być utrzymane w należytej czystości oraz odkażane zgodnie z wymaganiami
przewidzianymi w przepisach sanitarnych.
8. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są obowiązani do usuwania pozostawionych przez nie odchodów,
karmy, ściółki oraz innych nieczystości pochodzących z utrzymania i hodowli zwierząt. Obowiązek ten dotyczy
również wszystkich miejsc użyteczności publicznej (ulice, chodniki, trawniki itp.) zanieczyszczonych podczas
przepędzania zwierząt gospodarskich.
9. Przepędzanie zwierząt gospodarskich poza terenem hodowli (np. na pastwisko) może mieć miejsce tylko
z zapewnieniem bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z odrębnymi przepisami.
10. Zasady wymienione wyżej nie dotyczą ilości oraz utrzymywania i hodowli:
1) gołębi hodowanych przez członków Polskiego Związku Hodowli Gołębi Pocztowych oraz innych
zarejestrowanych stowarzyszeń hodowców gołębi,
2) koni, utrzymywanych w celach rekreacyjnych, rehabilitacyjnych i sportowych.
11. Zasady wymienione wyżej nie dotyczą zwierząt przebywających w zakładach weterynaryjnych,
zwierzyńcach, stanowiących własność cyrków lub klubów sportowo-rekreacyjnych.
§ 43. 1. Osoby utrzymujące i hodujące zwierzęta gospodarskie z naruszeniem ustaleń zawartych
w niniejszym Regulaminie obowiązane są w terminie 6 miesięcy od daty wejścia w życie Regulaminu do
dostosowania utrzymania i hodowli zwierząt gospodarskich do tych zasad lub do jej likwidacji.
2. Zasady wymienione w §42 nie naruszają uprawnień Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
do wydawania decyzji o likwidacji, utrzymywaniu i hodowli zwierząt w przypadkach przewidzianych
przepisami o zwalczaniu chorób zakaźnych.
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Rozdział 8.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminy jej przeprowadzania
§ 44. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do
przeprowadzenia, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, w odniesieniu
do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby. Koszt deratyzacji
ponoszą właściciele nieruchomości.
§ 45. 1. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy
określi po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego lub Powiatowego Lekarza
Weterynarii poda do publicznej wiadomości obszar obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej
przeprowadzenia.
2. Używane środki biobójcze przeznaczone do zwalczania gryzoni powinny posiadać pozwolenie wydane
przez Ministra Zdrowia lub Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych
i Produktów Biobójczych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Rozdział 9.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 46. 1. Gmina zapewnia czystość i porządek na swoim terenie i tworzy warunki niezbędne do ich
utrzymania poprzez zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
2. Gmina ma obowiązek uzyskania do 31 grudnia 2020 r. poziomów odzysku i recyklingu poszczególnych
frakcji odpadów:
1) 50 % poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów: papier,
metal, tworzywa sztuczne, szkło,
2) 70 % poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych
i rozbiórkowych,
3. System gospodarowania odpadami komunalnymi winien zapewnić zmniejszenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania:
1) do 16 lipca 2013 roku do nie więcej niż 50%,
2) do 16 lipca 2020 roku do nie więcej niż 35%,
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w roku 1995.
4. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Pomorskiego WPGO 2018 dla gminy Suchy
Dąb został wyznaczony Wschodni Region Gospodarki Odpadami oparty o funkcjonowanie docelowo dwóch
regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) prowadzonej przez: Zakład Utylizacji
Odpadów Stałych Sp. z o.o. w Tczewie (planowane uruchomienie na początku 2014 r.), Zakład Utylizacji
Odpadów Sp. z o.o. w Gilwie Małej oraz instalację do odzysku bio odpadów - Kommunalservice Vornkahl Sp.
z o.o. w Tczewie.
Do czasu uruchomienia RIPOK w Tczewie wyznaczono w planie siedem składowisk odpadów
komunalnych pełniących rolę instalacji zastępczych to jest: Tczew, Gołębiewo Wielkie, Minięta, Nowa
Wieś Sztumska, Nicponia, Ropuchy, Szaleniec.
5. Przedsiębiorcy odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie gminy,
zobowiązani są do przekazywania, co najmniej zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz
pozostałości z sortowania odpadów komunalnych do instalacji regionalnej w regionie.
6. W przypadku awarii instalacji regionalnej, o której mowa w ust. 5, bądź w stanach odbiegających od
normalnych warunków eksploatacji, dopuszcza się skierowanie strumienia odpadów do instalacji zastępczej.
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