UCHWAŁA NR VI/50/2015
RADY MIEJSKIEJ W SUSZU
z dnia 8 czerwca 2015 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2013r.
poz. 5941)) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 13992)), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Iławie, uchwala się co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz, stanowiący załącznik do
uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Susza.
§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXII/167/2012 Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 27 listopada 2012 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Warmińsko-Mazurskiego.

Przewodniczący Rady
Zbigniew Skolimowski

1) Zmiany
2) Zmiany

tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013r. poz. 645, poz. 1318, z 2014 poz. 379, poz. 1072.
tekstu wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 poz. 1593 z 2015 poz. 87, poz 122.
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Załącznik do Uchwały Nr VI/50/2015
Rady Miejskiej w Suszu
z dnia 8 czerwca 2015 r.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej „Regulaminem”, określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Susz.
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:
1) harmonogramie – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości na terenie Gminy Susz;
2) gminnym punkcie zbiórki odpadów selektywnych – należy przez to rozumieć zlokalizowany na terenie gminy
specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony obiekt, do którego mieszkańcy mogą przekazywać
wskazane w niniejszym Regulaminie odpady zebrane selektywnie;
3) jednostce wywozowej - należy przez to rozumieć przedsiębiorcę, który uzyskał wpis do prowadzonego przez
Burmistrza Susza rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości;
4) hodowli zwierząt - to zgodnie z treścią art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli
i rozrodzie zwierząt gospodarskich - zespół zabiegów zmierzających do poprawienia założeń dziedzicznych
(genotypu) zwierząt gospodarskich, w zakres których wchodzi ocena wartości użytkowej i hodowlanej zwierząt
gospodarskich, selekcja i dobór osobników do kojarzenia prowadzony w warunkach prawidłowego chowu;
5) chowie zwierząt – rozumie się przez to wszelkie formy posiadania zwierząt gospodarskich bez względu na tytuł
prawny oraz sposób ich utrzymywania i użytkowania;
6) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu ustawy z dnia
29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Susz zapewniają utrzymanie nieruchomości
w czystości i porządku poprzez prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:
1) tworzywa sztuczne;
2) papier i tektura;
3) metale;
4) opakowania wielomateriałowe;
5) szkło;
6) odpady komunalne ulegające biodegradacji;
7) odpady zielone;
8) przeterminowane leki;
9) chemikalia;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
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12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) odpady budowlano-remontowe;
14) zużyte opony.
§ 4. 1. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Susz zapewniają utrzymanie czystości
i porządku na ich terenie poprzez uprzątnięcie z części nieruchomości służących do użytku publicznego błota,
śniegu, lodu, niezwłocznie po ich pojawieniu się.
2. Usuwanie innych zanieczyszczeń odbywa się w miarę potrzeb.
3. Sprzątanie zanieczyszczeń oraz usuwanie błota, śniegu i lodu powinno się odbywać w sposób nieuciążliwy
i nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się przy łącznym spełnieniu
następujących warunków:
1) dotyczy wyłącznie nadwozia samochodu;
2) odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, bez użycia detergentów, a powstające
ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, zbiornika bezodpływowego lub przydomowej oczyszczalni
ścieków.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się przy łącznym
spełnieniu następujących warunków:
1) prace dotyczą drobnych napraw;
2) powstające w trakcie napraw odpady gromadzone są w urządzeniach do tego przeznaczonych.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. Do zbierania odpadów komunalnych służą pojemniki o następującej pojemności, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) kosze uliczne o pojemności min. 20 litrów;
2) pojemniki na odpady o pojemności min. 110 litrów;
3) kontenery o pojemności min. 4000 litrów;
4) worki o pojemności od 60 do 120 litrów.
2. Zmieszane odpady komunalne winny być gromadzone wyłącznie w pojemnikach metalowych lub
plastikowych o poj. min. 110 litrów.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne pojemników:
1) kolor żółty przeznaczony do zbierania tworzyw sztucznych, metalu oraz opakowań wielomateriałowych;
2) kolor niebieski przeznaczony do zbierania papieru i tektury;
3) kolor zielony przeznaczony do zbierania szkła;
4) kolor brązowy przeznaczony do zbierania odpadów biodegradowalnych.
§ 7. 1. Pojemniki do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych powinny mieć pojemność wynoszącą
minimum:
1) 10 litrów na 1 mieszkańca/ 1 tydzień w zabudowie mieszkaniowej;
2) 3 litry na 1 ucznia/dziecko/pracownika/1 tydzień w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach, żłobkach;
3) 5 litrów na 1 łóżko/ 1 tydzień w hotelach, pensjonatach, domach pomocy społecznej, itp.;
4) 5 litrów na 1 pracownika/1 tydzień w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach,
hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach, aptekach,
pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów;

Id: VVVLP-XVHDF-EIVFC-XIGEA-BBLCD. Podpisany

Strona 2

5) 5 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne/1 tydzień w lokalach gastronomicznych;
6) 5 litrów na 1 pracownika/1 tydzień dla punktów handlowych poza lokalem;
7) 5 litrów na 1 pracownika/1 tydzień w punktach handlowych;
8) 10 litrów na 1 działkę/1 tydzień w ogrodach działkowych w okresie od 01 marca do 31 października każdego
roku, poza tym okresem nie wymaga się umieszczenia pojemnika.
2. W przypadkach określonych w ust. 1 pkt 5 i 6, jeśli prowadzona jest działalność gastronomiczna lub sklep
spożywczy, na zewnątrz poza lokalem, należy ustawić dostateczną liczbę koszy na odpady.
3. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów powinny mieć pojemność dostosowaną do ilości wytwarzanych
na terenie danej nieruchomości odpadów o określonej frakcji, jednak nie mniejszą niż określona w § 6 ust.1 pkt 2 i
4.
§ 8. 1. Na terenie nieruchomości pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieścić w miejscu
wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników jednostki wywozowej, w sposób nie powodujący nadmiernych
uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich.
2. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemnika na odpady na terenie nieruchomości na której
powstają odpady, dopuszcza się usytuowanie pojemnika na innej nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej
właścicielem i jednostką wywozową.
3. W przypadku, gdy zabudowania znajdują się w znacznej odległości od granicy nieruchomości, do których
prowadzi droga niepubliczna, właściciel ma obowiązek zapewnić dojazd pojazdom odbierającym odpady
komunalne lub dostarczyć pojemniki do granicy nieruchomości z drogą publiczną.
4. Pojemniki do zbierania odpadów powinny być utrzymywane w czystości, nie powinny być uszkodzone czy
niekompletne.
§ 9. Miejsca publiczne takie jak: drogi publiczne (chodniki), ciągi handlowo-usługowe, przystanki
komunikacji, parki, place zabaw, itp. są obowiązkowo wyposażone przez właścicieli tych obiektów
(nieruchomości) w zamocowane na stałe kosze uliczne.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
oraz z terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego
§ 10. 1. Odbieranie odpadów komunalnych musi następować w terminach zapewniających właściwy stan
sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do wspólnego użytku publicznego.
2. Dokładne terminy wywozu poszczególnych frakcji odpadów z terenów nieruchomości na terenie Gminy
Susz zawiera harmonogram wywozu odpadów komunalnych.
§ 11. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości:
1) odpady biodegradowalne: w okresie od 1 kwietnia do 15 listopada – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) odpady zebrane selektywnie - nie rzadziej niż raz na miesiąc;
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
4) odpady komunalne z cmentarzy – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
5) odpady z koszy ulicznych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2. Niezależnie od określonych powyżej częstotliwości opróżniania koszy ulicznych, właściciele nieruchomości
mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania odpadów na ziemię.
§ 12. Określa się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych na terenie Gminy Susz:
1) odpady zmieszane zgromadzone w pojemnikach są odbierane z terenu nieruchomości w terminach określonych
harmonogramem wywozu odpadów przez jednostkę wywozową;
2) tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, szkło, papier i tektura oraz odpady
biodegradowalne (np. obierki ziemniaczane, suchy chleb) zebrane selektywnie i zgromadzone w odpowiednich
pojemnikach są odbierane z terenu nieruchomości w terminach określonych harmonogramem wywozu
odpadów przez jednostkę wywozową;
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3) odpady w postaci przeterminowanych leków należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach
(papierowe opakowania i ulotki należy dołączyć do papieru i tektury) zlokalizowanych w gminnych punktach
selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz aptekach;
4) odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy umieszczać w odpowiednio
oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w gminnych punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych, punktach sprzedaży baterii i akumulatorów oraz w budynkach użyteczności publicznej;
5) chemikalia, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte
opony należy przekazywać do gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
6) odpady powstałe w wyniku budowy, remontu (przebudowy) czy rozbiórki obiektów należy gromadzić na
terenie nieruchomości w specjalnych kontenerach, uniemożliwiających pylenie, w przypadku drobnych robót
nie wymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót odpady mogą być
dostarczone do gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
7) odpady zielone (np. skoszona trawa, liście, chwasty, drobne gałęzie oraz inne odpady roślinne) mogą być
dostarczone do gminnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
8) właściciele nieruchomości mogą kompostować we własnym zakresie i na własne potrzeby odpady wskazane
w § 3 ust.1 pkt 6-7, na terenach wiejskich i peryferyjnych miasta oraz w miejskich ogrodach działkowych,
jeżeli nie powoduje to uciążliwości dla otoczenia i negatywnego oddziaływania na środowisko;
9) raz w roku, w terminie określonym w harmonogramie wywozu odpadów, organizowana jest zbiórka żywych
choinek.
§ 13. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku przez dostosowanie wielkości
posiadanego zbiornika bezodpływowego do ilości osób stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki
sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia.
2. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia złożonego do podmiotu
uprawnionego, z którym właściciel nieruchomości podpisał umowę.
3. Przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców
w sposób zapewniający uzyskanie odpowiedniego stopnia ich oczyszczenia. Częstotliwość opróżniania z osadów
ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 14. Osoby utrzymujące psy, koty oraz inne zwierzęta domowe obowiązane są do:
1) wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości, w szczególności: nieprzyjemnej woni, roznoszenia pasożytów,
insektów itp.;
2) zapewnienia właściwej opieki nad zwierzętami w celu niedopuszczenia do zniszczeń i zanieczyszczeń
nieruchomości, terenów i budynków użyteczności publicznej;
3) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń (odchodów i innych nieczystości) z klatek schodowych,
pomieszczeń wspólnego użytku, placów, trawników lub zieleńców, ulic i chodników, pozostawionych przez
zwierzę. Uprzątnięcia można dokonać poprzez wrzucenie zanieczyszczeń do pojemników przeznaczonych do
zbierania zmieszanych odpadów komunalnych bądź do urządzeń kanalizacyjnych, powyższy nakaz nie dotyczy
osób niewidomych, korzystających z pomocy psów – przewodników;
§ 15. Właściciel nieruchomości posiadający psa rasy uznanej za agresywną lub psy stróżujące obowiązany jest
do wywieszenia w widocznym miejscu na ogrodzeniu nieruchomości tablic ostrzegawczych np. o treści: „Uwaga!
Posesji pilnuje pies”, „Uwaga! Agresywny pies”.
§ 16. 1. Posiadacz psa obowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a agresywnego dodatkowo
w kagańcu.
2. Wymóg wyprowadzania psa na smyczy nie dotyczy psów znajdujących się na terenie ogrodzonych
nieruchomości niepublicznych pod warunkiem, że ogrodzenie jest szczelne, uniemożliwiające samowolne
wydostanie się zwierzęcia.
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3. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych, takich jak parki, skwery, zieleńce
pod warunkiem, że posiadacz psa sprawuje bezpośrednią, pełną kontrolę nad zachowaniem zwierzęcia. Nie dotyczy
to psów ras uznanych za agresywne, których zwolnienie ze smyczy nie jest dopuszczalne.
§ 17. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała.
Rozdział 6.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 18. 1. Na terenie miasta i terenach wyłączonych z produkcji rolniczej wprowadza się zakaz hodowli zwierząt
gospodarskich.
2. Dopuszcza się chów i utrzymywanie zwierząt gospodarskich:
1) na terenach nieruchomości, dla których zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
dopuszczają utrzymywanie zwierząt;
2) w zabudowie jednorodzinnej zlokalizowanej na terenach peryferyjnych;
3) w ilości nieprzekraczającej 0,04 DJP (np. 10 szt. kur).
3. Osoby utrzymujące zwierzęta gospodarskie zobowiązane są do:
1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę życia i zdrowia ludzi, a także dołożenia starań, by
zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia;
2) gromadzenia i usuwania nieczystości powstających podczas chowu zwierząt gospodarskich;
3) przeciwdziałania zanieczyszczeniu terenu nieruchomości, wód
nieczystościami powstającymi podczas chowu zwierząt gospodarskich;

powierzchniowych

i podziemnych

4) zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich.
Rozdział 7.
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji
§ 19. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej;
2) zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, placówek kulturalnych, oświatowych i obiektów zbiorowego
żywienia;
3) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania
lub składowania produktów rolno-spożywczych i gospodarki odpadami.
2. Obowiązkową deratyzację wykonuje się w terminach:
1) od 1 do 30 kwietnia;
2) od 1 października do 30 listopada;
3) każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na obszarach o których mowa w ust. 1.
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