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UCHWAŁA NR XXXIX/245/2021
RADY GMINY SULĘCZYNO
z dnia 30 września 2021 r.
zmieniająca uchwałę Nr XLV/356/2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 27 września 2018 roku w sprawie
ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęczyno, zmienioną uchwałą
Nr XVII/111/2019 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 12 grudnia 2019 roku oraz uchwałą Nr XX/138/2020
Rady Gminy Sulęczyno z dnia 5 marca 2020 roku
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15, art.40 ust.1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1, 2 i 2a, ustawy z dnia 13 września
1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz.888 z późn. zm.), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale nr XLV/356/2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 27 września 2018 roku w sprawie
ustalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Sulęczyno (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018
roku, poz.4205) zmienionej uchwałą nr XVII/111/2019 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 12 grudnia 2019 roku
(Dz. Urz. Woj. Pom. z 2019 roku, poz.6032) oraz zmienionej uchwałą nr XX/138/2020 Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 5 marca 2020 roku (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2020 roku, poz.1857) wprowadza się następujące zmiany:
1. W § 4 zmienia się ust.5, który otrzymuje następujące brzmienie: „Odpady o których mowa w ust.3 pkt 1,
2 i 5, należy gromadzić w pojemnikach oznaczonych odpowiednio napisem „Papier”, „Szkło” i „Popiół”.
2. W § 4 zmienia się ust. 7, który otrzymuje brzmienie: „ Pojemniki o których mowa w ust.5 i 6 winny
spełniać wymogi techniczne, pozwalające na ich opróżnianie przy użyciu specjalistycznego sprzętu, w które
wyposażone są pojazdy przeznaczone do odbioru odpadów.”
3. W § 11 dodaje się ust.2 o następującej treści: „Ustala się minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, tj. papieru
i tektury dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych,
jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) do 3 osób – 1 pojemnik o pojemności 120 litrów;
b) powyżej 3 osób – 1 pojemnik o pojemności 240 litrów.”
4. W § 11 dodaje się ust.3 o następującej treści: „Ustala się minimalną pojemność pojemnika
przeznaczonego do zbierania na terenie nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, tj. szkła dla
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych, jeżeli z takiego
pojemnika korzysta:
a) do 3 osób – 1 pojemnik o pojemności 120 litrów;
b) powyżej 3 osób – 1 pojemnik o pojemności 240 litrów.”
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5. W § 14 zmienia się ust.5, który otrzymuje następujące brzmienie: „5. Częstotliwość odbioru odpadów
komunalnych z terenu stale zamieszkałych nieruchomości określa poniższa tabela:

Budynki mieszkalne
jednorodzinne

Budynki wielolokalowe

1 raz na 2 tygodnie od IV do X
1 raz w miesiącu od XI do III

1 raz w tygodniu od IV do X
1 raz na 2 tygodnie od XI do III

1 raz w miesiącu

1 raz w miesiącu

Papier i tektura

1 raz na 3 miesiące

1 raz na 3 miesiące

Szkło

1 raz na 3 miesiące

1 raz na 3 miesiące

Rodzaj odpadu
Niesegregowane
(zmieszane) odpady
komunalne
Tworzywa sztuczne, metale,
opakowania
wielomateriałowe

Popiół

Bioodpady

1 raz w miesiącu od IX do V,
w miesiącach od VI do VIII
popiół wrzucamy do pojemnika
na odpady niesegregowane
(zmieszane)
1 raz na 2 tygodnie
przez cały rok

1 raz w miesiącu od IX do V,
w miesiącach od VI do VIII popiół
wrzucamy do pojemnika na odpady
niesegregowane (zmieszane)
1 raz w tygodniu od IV do X,
1 raz na 2 tygodnie od XI do III

6. W § 15 zmienia się ust.1, który otrzymuje brzmienie: „Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze
zbiorników bezodpływowych winna być dostosowana do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody
i pojemności zbiornika, jednak nie rzadziej niż 1 raz w roku.”
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie
z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2022 roku.
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