UCHWAŁA NR XXXV/300/17
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 26 września 2017 r.
zmieniająca regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Suwałki
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. 2016 r. poz. 446, poz. 1579 i 1948, oraz z 2017 r. poz. 730 i 935)
oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Suwałkach, Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:
§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki, stanowiącym
załącznik do uchwaly Nr XXI/175/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 31 sierpnia 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suwałki (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego
z 2016 r. poz. 3521) wprowadza się następujące zmiany:
1) § 1 ust.2 pkt 3 otrzymuje następujące brzmienie:
„3) odpadach zbieranych selektywnie - rozumie się przez to wyselekcjonowane frakcje
odpadów ze strumienia odpadów komunalnych gromadzone w specjalnie do tego
przeznaczonych i oznakowanych pojemnikach lub workach;”;
2) w § 1 ust. 2 skreśla się pkt 4;
3) § 3 ust. 1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na swoim
terenie poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania i przekazywania przedsiębiorcy odpadów
komunalnych, w pojemnikach lub workach o wielkości i kolorze w sposób opisany
w niniejszym Regulaminie;
2) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników w sposób opisany
w niniejszym Regulaminie.”;
4) w § 7:
a) ust. 2 otrzymuje brzmienie:
„2. Odpady komunalne zebrane selektywnie należy gromadzić w wyłącznie do tego celu
przeznaczonych pojemnikach lub workach, spełniających wymagania określone w ustawie
o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm, w następujących kolorach:
1) niebieskich, z przeznaczeniem na papier i tekturę;
2) żółtych, z przeznaczeniem
wielomateriałowe;

na

tworzywa

sztuczne,

metale

oraz

opakowania

3) zielonych, z przeznaczeniem na szkło;
4) brązowych, z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji;
5) dowolnym, z napisem "POPIÓŁ", z przeznaczeniem na popiół,”,
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b) skreśla się ust. 3;
5) § 13 ust.1 otrzymuje następujące brzmienie:
„1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
wynosi:
1) zabudowa jednorodzinna:
a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
b) odpady zebrane selektywnie - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
2) zabudowa wielorodzinna:
a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
b) odpady zebrane selektywnie - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc;
3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) zmieszane odpady komunalne – w zależności od zadeklarowanej
częstotliwości wywozu, nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
b) odpady zebrane selektywnie – w zależności od zadeklarowanej częstotliwości
wywozu, nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc,
- przy czym częstotliwość odbioru tych odpadów z terenu nieruchomości ma
gwarantować nieprzepełnianie się pojemników lub worków;
4) nieruchomości sezonowe, tj. domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane
na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku :
a) zmieszane odpady komunalne - w okresie letnim dwa razy w miesiącu, a w
pozostałych okresach nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu zgodnie
z harmonogramem odbioru,
b) odpady zebrane selektywnie - raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem
odbioru.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia, nie wcześniej jednak
niż z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
Marek Jeromin
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