UCHWAŁA NR XXVI/221/2017
RADY GMINY SUŁOSZOWA
z dnia 28 kwietnia 2017r.
w sprawie: Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r., poz. 1515 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2016r. poz.
250 z późn. zm.)
§ 1.
Uchwala się Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2.
Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sułoszowa
§ 3.
Traci moc Uchwała Rady Gminy Nr XXII/164/2012 z dnia 28 grudnia 2012 roku.
§ 4.
Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od jej opublikowania w Dzienniku Urzędowym
Województwa Małopolskiego.

Załącznik nr.1 do Uchwały
Rady Gminy Sułoszowa
Nr XXVI/221/2017
z dnia 28 kwietnia 2017r.

Regulamin
Utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sułoszowa
Rozdział 1
Postanowienia ogólne.
§1.
Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Sułoszowa dotyczące:
1. Wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny
sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne
odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i
rozbiórkowe
stanowiące
odpady
komunalne,
b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego,
c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2. Rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym;
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.
Treść Regulaminu pozostaje w ścisłym związku z pojęciami i definicjami zawartymi w
ustawie:
1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.,
2) o odpadach z dnia 14 grudnia 2012r.,
3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 11 września 2015r.,
4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007r.,
5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997r.

Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§3.
1.
Właściciele nieruchomości, najemcy, właściciele lokali zapewniają utrzymanie
czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
a) Wyposażenie nieruchomości w opisane w Rozdziale 3 niniejszego regulaminu
urządzenia, służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymania tych urządzeń
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym,
b) Gromadzenie nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych,
c) Przyłączenie nieruchomości do istniejącej sieci kanalizacyjnej lub wyposażenia
nieruchomości w zbiornik bezodpływowy do nieczystości ciekłych lub przydomową
oczyszczalnię ścieków bytowych,
d) Zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych zgodnie z
wymogami określonymi w niniejszym regulaminie szczególnie w rozdziale 3 tego
regulaminu,
e) Pozbywanie się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych oraz
nieczystości ciekłych w sposób zgodny z przepisami ustawy i przepisami odrębnymi,
f) Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń z chodników położonych
wzdłuż nieruchomości,
g) Wykonywanie innych obowiązków określonych w niniejszym regulaminie.
§4

1. Powstające na terenie nieruchomości odpady komunalne, w tym powstające w
gospodarstwach domowych, przed ich zgromadzeniem w pojemnikach na odpady na
terenie nieruchomości, należy poddać selekcji mającej na celu oddzielne gromadzenie
odpadów niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są selekcjonować frakcję odpadów
komunalnych, nadających się do odzysku i dalszego wykorzystania:
- papier
- szkło
- metale
-tworzywa sztuczne
-odpady ulegające biodegradacji
a podmiot uprawniony winien je odebrać na warunkach określonych umową,
niniejszym regulaminem i ustawą.
3. Wyselekcjonowane frakcję o których mowa w ust. 2 należy umieszczać odrębnie w
przeznaczonych do tego celu i oznakowanych specjalnie pojemnikach, lub workach do
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, rozmieszczonych na terenie
nieruchomości.
4. Odpady kuchenne ulegające biodegradacji należy gromadzić odrębnie w sposób
określony w rozdziale 3 regulaminu.
5. Na terenach nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej odpady kuchenne i
biodegradowalne można poddać procesowi kompostowania z przeznaczeniem do
własnego wykorzystania kompostu, lub użycia jako karma dla zwierząt gospodarskich.
6. Odpady niebezpieczne powstające w odpadach komunalnych gospodarstw domowych
(baterie i akumulatory, lakiery, farby, świetlówki) należy wydzielać z powstających
odpadów komunalnych.
7. Odpady wielkogabarytowe, (meble, wymienione drzwi, itp.) należy gromadzić
odrębnie od pozostałych odpadów wyłącznie w miejscu do tego wyznaczonym.
8. Odpady z remontów nieruchomości należy gromadzić odrębnie od pozostałych
odpadów komunalnych, wyłącznie w kontenerach przeznaczonych do tego celu.
Kontenery na gruz zabezpiecza wykonawca robót budowlanych.
9. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do przekazywania odpadów zebranych
selektywnie i pozostałych zmieszanych podmiotowi uprawnionemu do odbioru, w
terminach wyznaczonych harmonogramem.
10. Prowadzący działalności handlowe zobowiązani są przed zakładem ustawić pojemniki
przeznaczone na selektywną zbiórkę odpadów, które niezależnie od indywidualnego
selektywnego zbierania odpadów opakowaniowych, papieru, tektury, plastików i
metali uzupełniając gminny system selektywnej zbiórki odpadów.
§5
1. Obowiązek oczyszczania chodnika ze śniegu winien być zrealizowany poprzez
odgarnięcie śniegu w miejsce nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub
pojazdów i podjęcie działań mających na celu likwidację śliskości chodnika.

2. Zakazuje się zgarniania śniegu, lodu lub innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię
i z jezdni na chodnik.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do systematycznego sprzątania terenu
nieruchomości, a w szczególności dojść do budynków, punktów gromadzenia
odpadów, usuwania śniegu i sopli z dachów budynków.
4. Błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia uprzątnięte z przystanków komunikacyjnych
oraz dróg publicznych przez przedsiębiorców użytkujących tereny służące
komunikacji publicznej lub właściwy zarząd drogi należy gromadzić poza terenem
przystanku komunikacyjnego w sposób nieutrudniający ruch pojazdów oraz wsiadanie
i wysiadanie pasażerów.
5. Za porozumieniem miedzy przedsiębiorcą użytkującym przystanek, zarządcą drogi
oraz Wójtem Gminy dopuszczalne jest inne rozwiązanie sprzątania chodników wzdłuż
drogi niż wyszczególnione w ust. 1-4.
§6
1. Pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami komunalnymi
należy wystawić je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę
przed wejściem na teren nieruchomości. W razie konieczności dopuszcza się wjazd na
teren nieruchomości pojazdu podmiotu uprawnionego w celu odbioru odpadów
zgromadzonych w pojemnikach.
2. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa
oczyszczalnia ścieków musza być zlokalizowane w sposób umożliwiających
swobodny dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego w celu
jego opróżnienia.
3. Pojemniki na odpady powinny być ustawione na ternie nieruchomości, w miejscu
widocznym, trwale oznaczonym, na wyrównanej w miarę potrzeby utwardzonej
powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej wody i błota.
4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w
stanie czystości, w dobrym stanie technicznym oraz i okresowego dezynfekowania;
usługi w tej mierze może wykonywać podmiot uprawniony.
5. Wyselekcjonowane odpady wielkogabarytowe i niebezpieczne musza być wystawione
w terminie przewidzianym harmonogramem na chodnik lub ulicę przed wejściem na
teren nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej lub na miejsce wyznaczone przed
zarządcę do tego celu, a zabudowie wielorodzinnej mogą też być oddane w terminach
przewidzianych harmonogramem.
6. Wyselekcjonowane odpady budowlane musza być złożone w udostępnionej przez
podmiot uprawniony kontenerach, w miejscu umożliwiającym dojazd pojazdu
podmiotu uprawnionego, a w zabudowie wielorodzinnej na miejscu utrudniającym
korzystanie z nieruchomości lub wyznaczonym do tego celu zarządcę.
§7
1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu,
gruzu, gorącego popiołu, gorącego żużla, szlamów, substancji toksycznych,

żrących, wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb,
rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów z
działalności gospodarczych.
2. Zabrania się wypalania odpadów komunalnych w piecach i ogniskach na terenach
nieruchomości.
3. Zabrania się odprowadzania do zbiorników bezodpływowych, w których
gromadzone są ścieki bytowe, płynnych odchodów zwierzęcych oraz odsiąków z
obornika.
4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przed umieszczenie, zbieranych
selektywnie opakowań w worku, lub pojemniku umyć je tak by nie pozostały na
nich resztki zawartości.
§8
Właściciel nieruchomości jest zobowiązany do:
1) Przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej jeżeli ona istnieje,
2) Zgłoszenia do Urzędu Gminy wyposażenie nieruchomości w przydomowa
oczyszczalnie ścieków, w celu ujęcia jej w gminnej ewidencji zgodnie z art. 3
ust. 3 pkt. 2 ustawy,
3) W przypadku gromadzenie ścieków bytowych w szambach, oddzielnego
gromadzenia gnojówki i gnojowicy.
§9
1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
samochodowymi na terenach publicznych jest dozwolona wyłącznie w miejscach
dozwolonych.
2. Zezwala się na mycie pojazdów na terenie nieruchomości nie służących do użytku
publicznego.
3. Dokonywanie drobnych napraw pojazdów samochodowych związanych z ich bieżącą
eksploatacją jest dozwolone na nieruchomości, pod warunkiem, że nie spowoduje
zanieczyszczenia wód oraz uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości oraz
warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym
§10
1. Właściciele nieruchomości którzy gromadzą nieczystości ciekłe w szczelnych
zbiornikach bezodpływowych są zobowiązani do dostosowania wielkości zbiornika
bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w
taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej n iż raz w tygodniu, jednak co
najmniej dwa razy w roku.

2. Właściciele nieruchomości, którzy wyposażyli nieruchomość w przydomowa
oczyszczalnie ścieków, winni dostosować przepustowość tej oczyszczalni do ilości
mieszkańców
nieruchomości, w sposób zapewniający uzyskanie stopnia ich
oczyszczania, określonego w przepisach odrębnych.
3. Określając wielkość zbiornika na nieczystości ciekłe i przepustowość przydomowej
oczyszczalni ścieków przyjmuje się wskaźniki wytwarzania ścieków, które wynikają z
treści Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 roku w sprawie
określenia norm zużycia wody (Dz. U 2002 r. Nr 8 poz. 70).
§11
1. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy to :
1) Kosze przydrożne na przystankach komunikacji masowej o pojemności od 10 do
50 l,
2) Pojemniki na odpady o pojemności 60 l, 110 l, 120 l , 240 l lub 1100 l
3) Kontenery przeznaczone na odpady budowlane,
4) Pojemniki lub worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych .
2. Pojemniki o których mowa w ust. 1 muszą spełniać wymagania określone w ustawie o
systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm oraz być dostosowane do
samochodów odbierających odpady.
§12
1. Pojemniki na odpady zmieszane dostarczone są właścicielowi nieruchomości
nieodpłatnie przez podmiot uprawniony w ilościach określonych w par.13 ust.2 z
wyłączeniem pojemników na popiół które dostarczane są właścicielowi nieruchomości
odpłatnie przez podmiot uprawniony.
2. Worki na odpady opakowaniowe o których mowa w par 14 ust.1 są dostarczane przez
podmiot uprawniony właścicielom nieruchomości nieodpłatnie.
3. Worki /wiaderka na odpady kuchenne ulegające biodegradacji/ dostarczane są
właścicielom nieruchomości przez podmiot uprawniony właścicielom odpłatnie.
§13
1. Liczba pojemników i częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z
nieruchomości powinna zapewnić nieprzepełnienie pojemników oraz utrzymanie
czystości i porządku wokół pojemników, przy czym należy zapewnić ich minimalna
ilości i pojemność określoną w niniejszym regulaminie.
2. Ustala się minimalną pojemność pojemnika do zbierania na terenie nieruchomości
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla właścicieli
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy gdy odpady są gromadzone w
sposób selektywny, w zależności od ilości osób w gospodarstwie:
1) 60 litrów dla gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 1 lub 2
osoby
2) 120 litrów dla gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 3, 4 lub 5
osób

3) 240 litrów dla gospodarstwa domowego, w którym zamieszkuje 6, 7, 8, 9 i
10 osób
4) 360 litrów dla gospodarstwa od gospodarstwa domowego, w którym
zamieszkuje 11 i więcej osób
3. Minimalne pojemności pojemnika do zbierania odpadów zmieszanych określone w
ust. 2 pkt 1 do 4 ulegają dwukrotnemu zwiększeniu w przypadku gdy odpady
komunalne nie są gromadzone w sposób selektywny.
4. Normy określone w ust. 2 obowiązują w przypadku przyjęcia miesięcznego cyklu
wywozu.
5. W przypadku wywozu odpadów komunalnych z nieruchomości o zabudowie
jednorodzinnej częściej niż w cyklu miesięcznym liczbę lub pojemność pojemników
wymienionych w ust. 2 pkt. 3 i 4 można obniżyć proporcjonalnie.
6. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemników do
liczby mieszkańców i cyklu wywozu, biorąc pod uwagę normatywy zapisane w ust. 2.
7. Do zbierania wyjątkowo zwieszonych odpadów komunalnych, oprócz typowych
pojemników, mogą w uzasadnionych przypadkach być używane odpowiedni
oznaczone worki, odpłatnie udostępnione przez podmiot uprawniony.
§ 14
1.

2.

3.

4.

Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach w następujący
sposób:
a) Papier – w skład którego wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady
opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury zbierane w worku
koloru niebieskiego z napisem „Papier”
b) Szkło - w skład którego wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze
szkła zbierane w worku koloru zielonego z napisem „szkło”
c) Tworzywa sztuczne i metale - w skład którego wchodzą odpady metali, w tym
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe zbierane w worku koloru żółtego z napisem
„Metale i tworzywa sztuczne”
d) Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające
biodegradacji w worku koloru brązowego z napisem „Bio”
W celu ograniczenia możliwości powstawania odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji zaleca się, aby właściciele nieruchomości na terenach zabudowy
jednorodzinnej kompostowali bioodpady w przydomowych kompostowniach, w sposób
niepowodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości i ich mieszkańców,
zanieczyszczenia terenu oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
Odpady w postaci przeterminowanych leków należy gromadzić w pojemnikach
umieszczonych w wyznaczonych aptekach lub w wyznaczonych punktach albo wywozić
bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, które zostaną
podane do publicznej wiadomości.
Elektroodpady oraz odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy przekazać
podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych zbiórek elektroodpadów,
wywozić bezpośrednio do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub
oddawać w punktach uczestniczących w ich zbiórce. Adresy tych punktów zostaną
podane do publicznej wiadomości.

5.

6.

7.
8.

Odpady wielkogabarytowe oraz opony nie wymagają specjalnych urządzeń do zbierania,
należy wystawić je przed wejściem na teren nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym
do tego celu przez zarządcę nieruchomości, z którego odbierane będą przez podmiot
uprawniony, w terminach podanych do publicznej wiadomości.
Odpady z remontów, prowadzonym we własnym zakresie, należy zbierać w workach lub
kontenerach wynajętych od przedsiębiorcy odbierającego odpady lub bezpośrednio
wywozić do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
Odpady problematyczne należy lub bezpośrednio wywozić do punktu selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych.
Odpady komunalne, oprócz zbierania w typowych pojemnikach i workach oraz
oddawania w zorganizowanych zbiórkach, można wywozić do punktu selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy.
§ 15
1. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowane w miejscach publicznych,
maja pojemność od 0,8 do 1,5 m3 i są opatrzone w napis informujący na jakie odpady
jest przeznaczony.
2. Organizatorzy imprezy masowej, odbywającej się na wolnym powietrzu na terenie
Gminy są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, w
odpowiednią do charakteru imprezy pojemników i przenośnych toalet.
3. Miejsca publiczne na terenie Gminy takie jak: drogi publiczne, ciągi handlowousługowe, przystanki komunikacji, są wyposażone przez właścicieli nieruchomości
lub przedsiębiorców użytkujących tereny komunikacji publicznej obowiązkowo w
zamocowane na stałe kosze, zgodnie z następującymi zasadami:
- odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na placach publicznych i parkach nie
może przekroczyć 150 metrów,
- na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma –
to w sąsiedztwie oznaczenia przystanków,
- wielkość koszy przydrożnych i na przystankach komunikacji masowej została
określona w § 11
4. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne, zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki o wielkości
dostosowanej do ilości i rodzaju produkowanych odpadów, uwzględniając minimum
określone w ust.5.
5. W przypadku nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne należy je gromadzić w pojemnikach, workach, uwzględniając
następujące normy:
1) dla szkół wszelkiego typu – 3 l tygodniowo na każdego ucznia, studenta, osobę
pracującą, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na szkołę;
2) dla żłobków i przedszkoli – 3 l tygodniowo na każde dziecko i osobę pracującą,
jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na żłobek lub przedszkole;
3) dla instytucji publicznych – 10 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie
mniej niż 120 l tygodniowo na instytucję;

4) dla lokali handlowych - 10 l tygodniowo na każdą osobę pracującą, jednak nie
mniej niż 120 l tygodniowo na lokal;
5) dla lokali gastronomicznych – 10l tygodniowo na miejsce konsumpcyjne, dotyczy
to także miejsc tzw. Ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej
niż 120 l tygodniowo na lokal;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - 10 l tygodniowo na każda osobę
pracującą, jednak nie mniej niż 120 l tygodniowo na lokal, dla zapewnienia czystości
wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego
pojemnika 50 l na odpady;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń
biurowych i socjalnych – 10 l tygodniowo na każda osobę pracującą, jednak nie mniej
niż 120 l tygodniowo na zakład;
80 dla domków letniskowych, w tym ogródków działkowych pojemniki i worki takie
jak dla gospodarstw domowych.
Rozdział 4
Sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego, oraz
częstotliwość wywozu tych odpadów i opróżniania zbiorników.
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§ 16
Do odbioru odpadów komunalnych powstałych na nieruchomościach
zamieszkałych upoważniony jest podmiot wyłoniony w drodze przetargu,
ogłoszonego przez gminę.
Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których prowadzona jest
działalność usługowa, handlowa, gastronomiczną lub inną działalność
gospodarczą, zobowiązani są podpisać indywidualną umowę na wywóz odpadów
komunalnych z firmą świadczącą tego rodzaju usługi, wpisaną do rejestru
działalności regulowanej. Dotyczy to również nieruchomości zamieszkałych, na
których podmioty gospodarcze wynajmują lub dzierżawią lokale/pomieszczenia
oraz każdej innej nieruchomości, na której powstają odpady komunalne np.
placówki oświatowe, działki rekreacyjne, cmentarze, itp.
Dla budynków mieszkalnych wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób
zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z
częstotliwością:
1) Pojemnik na odpady zmieszane opróżniany 1 raz na miesiąc;
2) Worki na odpady segregowane odbierane co dwa miesiące
Częstotliwość odbioru odpadów wielkogabarytowych, elektroodpadów oraz opon:
1) Odpady wielkogabarytowe oraz opony – odbierane 1 raz w roku
2) Elektroodpady – odbierane 1 raz w roku.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych może ulec zmianie ze względu na
stan sanitarno-porządkowy posesji.

6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych są zobowiązani ponosić na rzecz gminy,
na terenie której są położone ich nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi wg odrębnie przyjętej uchwały.
7. W przypadku nieruchomości zamieszkałej opłata zagospodarowanie odpadami
komunalnymi stanowi iloczyn: liczby mieszkańców zamieszkałych daną
nieruchomość x opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
8. W przypadku nieruchomości niezamieszkałej opłata za zagospodarowanie
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn: liczby pojemników z odpadami
komunalnymi powstałymi na danej nieruchomości x stawkę opłaty za jeden
pojemnik.
9. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany złożyć do wójta gminy deklarację
mieszkańca w terminie 14 dni od daty zamieszkania lub o fakcie powstania na
nieruchomości odpadów komunalnych.
10. Na terenie Gminy lub w odległości maksymalnie 20 km od granic gminy zostanie
utworzony Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dostępny dla
mieszkańców. Dodatkowo w przypadku braku stałego Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych na terenie gminy zostanie zorganizowany Mobilny Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 17
1. Właściciele nieruchomości, które nie są podłączone do sieci kanalizacyjne, są
zobowiązane do zawarcia z podmiotem uprawnionym, umowy na opróżnianie
zbiornika bezodpływowego lub opróżnianie osadnika oczyszczalni przydomowej.
2. Obowiązek zawarcia umowy z podmiotem uprawnionym w budynkach nowo
wybudowanych istnieje od zakończenia budowy, a gdy jest wymagane pozwolenie na
użytkowanie nowo wybudowanego obiektu od czasu uzyskania pozwolenia na
użytkowania obiektu.
3. Jeżeli obiekt będzie użytkowany przez terminem zakończenia budowy obowiązek o
którym mowa w ust. 9 istnieje od czasu rozpoczęcia użytkowania obiektu.
§ 18
1. Właściciele nieruchomości są zobowiązani do przechowywania dokumentów
potwierdzających odbiór odpadów komunalnych, opróżnienia zbiorników na
nieczystości ciekłe i wywóz osadów z przydomowych oczyszczalni ścieków.
2. Dowody uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych i opróżnianie zbiorników
bezodpływowych, właściciel nieruchomości jest obowiązany przechowywać przez
okres trzech lat od daty wykonania usługi.
§ 19
1. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych oczyszczalni przydomowych wynika
z ich instrukcji eksploatacji.

2. Zbiorniki na nieczystości ciekłe z zastrzeżeniem ust. 4 winny być opróżnione z taką
częstotliwością by nie dopuścić do przepełnienia zbiornika, nie rzadziej niż 2 razy do
roku.
3. Jeżeli pojemność zbiorników na nieczystości ciekłe nie przekracza 6 m3 i
nieruchomość zamieszkuje powyżej 3 osób, zbiorniki winny być opróżniane co
najmniej raz na 2 miesiące
4. Odpady kuchenne jeżeli nie są składane w przydomowych kompostowniach powinny
być oddawane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 20
1. Z terenów publicznych, cmentarzy, odpady winny być usuwane z taką częstotliwością
by pojemniki nie były przepełnione.
2. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami są
zobowiązani usuwać odpady codziennie.
3. Organizator imprezy masowej zobowiązany jest do usuwania odpadów i opróżniać
przenośne toalety niezwłocznie po zakończeniu imprezy.
§ 21
Odpady komunalne, selekcjonowane i nieselekcjonowane, są odbierane z nieruchomości
zgodnie z harmonogramem przez podmiot uprawniony, z którym Gmina zawarła umowę.
§ 22
1. Do odbierania odpadów komunalnych nieselekcjonowanych ulegających
biodegradacji podmiot uprawniony jest zobowiązany używać samochodów
specjalistycznych.
2. Pojazdy używane do opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych winny być myte codziennie.
3. Do odbierania odpadów budowlanych i zielonych można używać samochodów
przystosowanych do przewozu kontenerów lub skrzyniowych; winny one być
przykryte, aby nie powodowały podczas transportu zanieczyszczenia i zaśmiecenia
terenu.
4. Do odbierania odpadów opakowaniowych (łącznie) wraz z papierem, tekturą,
tekstyliami i metalami, wielkogabarytowych oraz niebezpiecznych, należy używać
samochodów specjalnie w tym celu przystosowanych i wyposażonych tak, aby ich
transport nie powodował zanieczyszczenia i zaśmiecenia terenu.
5. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów oraz
nieczystości płynnych pracownicy podmiotu uprawnionego mają obowiązek
natychmiast usunąć.
6. Podmiot uprawniony ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz
opróżnienie zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu
ruchu drogowego i odbywały się według tras i w terminach wyznaczonych
harmonogramem.
7. Podmiot uprawniony ma obowiązek umieścić na pojazdach znaki identyfikacyjne

Rozdział 5
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegający biodegradacji
dopuszczonych do składowania na składowiskach odpadów oraz ilości odpadów
wyselekcjonowanych, do których osiągnięcia zobowiązane są podmioty
uprawnione.
§ 23
System gospodarowania odpadami komunalnymi zapewnia ograniczenie masy odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji, kierowanych do składowania:
1. Do dnia 16 lipca 2020 r. - do nie więcej niż 35 % wagowo całkowitej masy odpadów
komunalnych.
Wartością odniesienia dla ustalania udziału procentowego jest całkowita ilość odpadów
komunalnych ulegających biodegradacji wytworzonych na terenie gminy w roku 1995.

Rozdział 6
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami.
§ 24
Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe odbierane od właścicieli nieruchomości przez
przedsiębiorcę, realizującego usługę odbioru podlegają, unieszkodliwieniu w następujący
sposób:
1) Odpady zmieszane, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych, odpady zielone
przedsiębiorca przekazuje obowiązkowo do wskazanej w Wojewódzkim Planie
Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych, a
w przypadku jej awarii do instalacji zastępczej;
2) Odpady selektywnie zebrane – przedsiębiorca przekazuje do wskazanej w
Wojewódzkim Panie Gospodarki Odpadami regionalnej instalacji przetwarzania
odpadów komunalnych celem recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i
odzysku innymi metodami.
Rozdział 7
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 25
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania
bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniające ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do

użytku publicznego, ponoszą też pełną odpowiedzialność za zachowanie tych
zwierząt.
2. Szczególne środki bezpieczeństwa powinni zachować właściciele psów należącej do
rasy uznanej za agresywną zgodnie z treścią rozporządzenia Ministra Spraw
wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 roku w sprawie wykazu ras
psów uznawanych za agresywne (DZ. U. Nr 77. Poz. 687), szczególnie teren na
którym przebywa pies winien być odgrodzony trwałym ogrodzeniem tak aby pies
przebywał co najmniej 1 m od granicy ogrodzenie od drogi publicznej.
§ 26
1. Utrzymujący psy zobowiązani są do:
 Sprawowania opieki nad nimi w sposób wykluczający zagrożenie
bezpieczeństwa lub uciążliwości dla ludzi,
 Zachowanie środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu
środkami komunikacji publicznej,
 Niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w
miejscach publicznych, w szczególności na klatkach schodowych lub innych
pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również chodnikach, ulicach i placach
zabaw, a także na zieleńcach i innych miejscach publicznych
 Utrzymujący psy zobowiązany jest do wyprowadzania psa na spacer wyłącznie
na smyczy. W pomieszczenia wspólnego użytku prowadzenie psów może mieć
miejsce wyłącznie na smyczy i kagańcu. Zwolnienie psa ze smyczy dozwolone
jest tylko wtedy gdy pies jest w kagańcu, i tylko w miejscach mało
uczęszczanych przez ludzi i gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania
bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.

§ 27
1. Zabrania się:
 Pozostawienia zwierząt domowych bez dozoru,
 Doprowadzenia zwierzęcia przez drażnienie, szczucie lub płoszenie do tego, że
staje się ono niebezpieczne,
 Wprowadzania zwierząt domowych na zamknięte tereny rekreacyjne,
sportowe, place zabaw, a w szczególności w pobliżu piaskownic i do
piaskownic,
 Wprowadzania zwierząt domowych do sklepów, zakładów produkcji
spożywczej, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, obiektów
użyteczności publicznej oraz innych obiektów w których wprowadzono taki
zakaz.
§ 28
Utrzymujących gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych
zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia.

§ 29
Ochrona przed bezdomnymi zwierzętami lub pozostawionymi czasowo bez opieki
realizowana jest przez Gminę zgodnie z zasadami określonymi w Uchwale Nr
XXIV/189/2017 Rady Gminy Sułoszowa z dnia 14.02.2017 r. w sprawie przyjęcia programu
opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie
Gminy Sułoszowa.
Rozdział 8
Zasady utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej.
§ 30
1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej w strefie zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem
spełniania wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony
zwierząt określonych odrębnymi przepisami.
§ 31
1. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących
zasad:
 Wytwarzane podczas prowadzenia chowy lub hodowli nieczystości będą
gromadzone i usuwane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i nie będą
powodować
zanieczyszczanie
terenu
nieruchomości
oraz
wód
powierzchniowych i podziemnych
 Zwierzęta będą mieć zapewnione odpowiednie pomieszczeni a gospodarskie.
2. Właściciel lub wykorzystujący zwierzęta gospodarskie do wykonywania usług
przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do usuwania nieczystości
pozostawionych po zwierzętach.
Rozdział 9
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej
przeprowadzenia.

§ 32
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia w miarę potrzeby deratyzacji
na terenie nieruchomości.
§ 33
Termin przeprowadzeni a obowiązkowej deratyzacji ustala się:
 W okresie wiosennym do dnia 30 kwietnia

 W okresie jesiennym do dnia 30 listopada

Rozdział 10
Postanowienia końcowe i przejściowe
§ 34
1. Górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi odbioru
odpadów komunalnych i odbioru nieczystości ciekłych są ustalane przez Radę Gminy
w odrębnej uchwale.
2. Podmiot uprawniony winien stosować zniżki cen za odbiór odpadów komunalnych
zbieranych w sposób selektywny.
3. Ceny za odbiór odpadów komunalnych i ścieków nie powinny być wyższe niż górne
stawki opłat.
§ 35
Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje Wójt.
§ 36
Postepowanie w sprawie naruszenia przepisów Regulaminu toczy się według przepisów
Kodeksu postepowania w sprawach o wykroczenia.

