
UCHWAŁA NR XXXII/247/17
RADY GMINY BYSTRA-SIDZINA

z dnia 23 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVI/209/17 Rady Gminy Bystra-Sidzina z dnia 11 maja 2017 roku 
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra-Sidzina

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 ustawy z dnia 18 marca 1990 r.  o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) 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 2017 r. poz. 1289) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suchej Beskidzkiej, Rada Gminy Bystra – Sidzina 
uchwala, co następuje:

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XXVI/209/17 Rady Gminy Bystra – Sidzina z dnia 11 maja 
2017 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Bystra – 
Sidzina wprowadza się następujące zmiany:

1) § 11 ust. 3 otrzymuje następujące brzmienie:

3. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są nań 
wytwarzane, a więc prowadzący działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, zdrowia, 
zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych 
indywidualnych potrzeb, uwzględniając następujące normatywy dostosowane do miesięcznego cyklu 
odbioru:

a) dla  budynków użyteczności publicznej oraz wszelkiego rodzaju biur, poza wymienionymi niżej – 10 l 
na każdego pracownika oraz 0,5 l na każdego interesanta, klienta lub odwiedzającego;

b) dla szkół wszelkiego typu– 2 l na każdego ucznia, studenta i pracownika;

c) dla żłobków i przedszkoli –5 l na każde dziecko i pracownika;

d) dla lokali handlowych –30 l na każde 10 m² pow. całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 
o pojemności 110 l na lokal;

e) dla punktów handlowych poza lokalem – 30 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 110 l na każdy punkt;

f) dla lokali gastronomicznych – 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. 
ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 
110 l;

g) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 l;

h) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych 
i socjalnych – pojemnik o pojemności 110 l na każdych 10 pracowników;

i) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów itp. – 40 l na jedno łóżko;

j) dla ogródków działkowych 60 l na każdą działkę w okresie sezonu, tj. od 1 marca do 31 października 
każdego roku, i 5 litrów poza tym okresem;

k) dla nieruchomości zamieszkałych na stałe położonych na ogródkach działkowych – przyjmuje się 
normatyw taki jak dla zabudowy jednorodzinnej;

l) w wypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest również 
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady;

m) w wypadku innej niż wymienione w pkt. a – l nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają 
odpady komunalne, minimum jeden pojemnik o pojemności 110 l.
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2) dodaje się § 11 ust. 4 o następującej treści:

„4. Obowiązki określone w ust. 3 obciążają również właścicieli nieruchomości w części  
zamieszkałych, a w części niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne 
(nieruchomości mieszane). W takim przypadku wymagane ust. 3 normatywy znajdują zastosowanie 
w odniesieniu do niezamieszkałej części nieruchomości.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Bystra – Sidzina.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Małopolskiego.

 

Przewodniczący Rady 
Gminy Bystra-Sidzina

Jan Motor
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