
UCHWAŁA NR XXII/313/2020 
RADY MIASTA USTROŃ 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Ustroń 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego oraz po przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami oraz organizacjami pozarządowymi 
i podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. 
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1057) 

Rada Miasta Ustroń uchwala: 

§ 1.  

W załączniku do Uchwały Nr XV/221/2020 Rady Miasta Ustroń z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Ustroń, wprowadza się następujące zmiany: 

1) §7 otrzymuje brzmienie: 

„§ 7. 1. Zobowiązuje się każdego właściciela nieruchomości do wyposażenia nieruchomości we własnym 
zakresie w worki lub zamknięte znormalizowane pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, które 
powinny być opisane z podaniem numeru nieruchomości. 

2. Każdy właściciel nieruchomości ma obowiązek gromadzenia wytworzonych na danej nieruchomości 
odpadów w workach lub pojemnikach stanowiących jej wyposażenie zgodnie z ust. 1. 

3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować liczbę i pojemność pojemników do swoich 
indywidualnych potrzeb, uwzględniając przyjęte normatywy oraz częstotliwość ich opróżniania.”; 

2) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być zbierane i gromadzone 
w szczelnych, zamykanych pojemnikach,  o pojemności co najmniej 110 litrów uwzględniając średnią ilość 
odpadów komunalnych wytworzonych na danej nieruchomości. Przez średnią ilość odpadów rozumie się ilość 
wytwarzanych odpadów w przeciągu jednego tygodnia: 

-  15 litrów na mieszkańca,   

-  20 litrów na jedno łóżko – dla szpitali, internatów, hoteli, pensjonatów itp., 

-  20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, 

-   25 litrów na każde 10 m2 powierzchni całkowitej dla lokali handlowych, 

-  25 litrów dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, 

-  30 litrów na 10 pracowników dla przedsiębiorstw zarówno produkcyjnych, jak i usługowych.”; 

3) § 11 pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

„5) brązowy – z przeznaczeniem na bioodpady (dopuszcza się inny kolor pojemnika pod warunkiem 
oznakowania go kolorem brązowym).”; 

4) § 24 otrzymuje brzmienie: 

„§ 24. 1. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji sanitarnej, 
zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez wyposażenie jej w oczyszczalnię 
przydomową bądź zbiornik bezodpływowy dostosowany wielkością do ilości osób stale lub czasowo 
przebywających na jej terenie. 
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2. Właściciel nieruchomości, korzystając z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych, opróżnia zbiornik bezodpływowy 
z częstotliwością gwarantującą zabezpieczenie go przed przepełnieniem, wylewaniem się nieczystości, 
zanieczyszczeniem i skażeniem powierzchni ziemi i wód podziemnych. Częstotliwość usuwania nieczystości 
ciekłych z terenu nieruchomości winna być dostosowana do ilości zużywanej wody, określonej na podstawie 
wskazań wodomierza oraz pojemności zbiornika bezodpływowego, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.”. 

§ 2.  

Wykonanie uchwały powierza Burmistrzowi Miasta. 

§ 3.  

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i  wchodzi w życie z dniem 
1 stycznia 2021 r. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Marcin Janik 
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