
 

 

UCHWAŁA NR XXXVI/409/21 

RADY GMINY SUCHY LAS 

z dnia 26 sierpnia 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXIII/259/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 sierpnia 2020 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las 

Na podstawie art.4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2021 r. poz. 888 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Poznaniu Rada Gminy Suchy Las uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XXIII/259/20 Rady Gminy Suchy Las z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Suchy Las wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. §6 otrzymuje brzmienie: 

„1. Pojemniki i worki do gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zlokalizowane na terenie 

nieruchomości w miejscu gromadzenia odpadów (MGO). 

2. Właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, mają obowiązek 

utrzymywać pojemniki w stanie czystości, w tym poprzez ich mycie, odkażanie i dezynfekcję, gdy stan 

sanitarny pojemników tego wymaga, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 

3. Miejsca ustawienia pojemników i worków do gromadzenia odpadów komunalnych należy 

utrzymywać w stanie czystości poprzez ich zamiatanie i uprzątanie. 

4. MGO winny być utwardzone w sposób umożliwiający przetransportowanie pojemnika na kołach, 

a na terenach zabudowy wielolokalowej utwardzone w sposób umożliwiający przetransportowanie 

pojemnika na kołach, ogrodzone oraz w miarę możliwości zadaszone.”. 

2. W §11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Właściciel nieruchomości zamieszkałej zapewnia dostęp dla podmiotu uprawnionego, o którym 

mowa w § 7 ust. 1 pkt 1 do pojemników i worków w dniu odbioru odpadów zgodnie 

z harmonogramem, o którym mowa w § 8 ust. 1 Regulaminu poprzez: 

1) wystawienie pojemników i/lub worków przed nieruchomość najwcześniej w dniu poprzedzającym 

odbiór, najpóźniej do godziny 7.00 w dniu odbioru, lub 

2) zapewnienie bezpośredniego dostępu dla pracowników podmiotu uprawnionego, bez konieczności 

otwierania przez nich wejścia na teren nieruchomości i przestawiania pojemników i worków celem 

odebrania właściwego; bezpośredni dostęp do pojemnika i worka przeznaczonego do odbioru 

oznacza, że jest on ustawiony jako pierwszy w MGO od strony furtki zewnętrznej lub innego 

miejsca umożliwiającego odbiór, z zastrzeżeniem ust. 2.”. 

§ 2. Pozostałe ustalenia uchwały pozostają bez zmian. 
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§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suchy Las. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego. 

Przewodnicząca Rady  

(-) Anna Ankiewicz  
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