
UCHWAŁA NR XX/219/13
RADY MIEJSKIEJ W CZERWIEŃSKU

z dnia 24 kwietnia 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czerwieńsk. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, ze zm.1) ) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 r., poz. 391 ze zm.2) ), po uzyskaniu opinii Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Zielonej Górze, uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Czerwieńsk o następującej treści: 

Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości. 

§ 1. 1. Właściciele nieruchomościprowadzą selektywne zbieranie odpadów komunalnych, w tym powstających 
w gospodarstwach domowych z wydzieleniem następujących frakcji odpadów: 

a) papieru i tektury, 

b) metalu, 

c) tworzywa sztucznego, 

d) szkła i opakowań wielomateriałowych, 

e) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji 
oraz odpadów zielonych, 

f) przeterminowanych leków i chemikaliów, 

g) zużytych baterii i akumulatorów, 

h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

i) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

j) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 

k) zużytych opon. 

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są selektywnie zbierane odpady oraz pozostałe (zmieszane) odpady 
komunalne umieszczać w pojemnikach lub workach, o których mowa w regulaminie, z tym, że: 

a) odpady komunalne zmieszane należy zbierać do pojemników ustawionych w obrębie posesji w przypadku 
zabudowań jednorodzinnych i zagrodowych oraz do pojemników ustawionych w miejscach przeznaczonych dla 
mieszkańców nieruchomości wielolokalowych w obrębie nieruchomości. 

b) odpady selektywnie zbierane, o których mowa w § 1 ust. 1 należy zbierać do specjalnie oznaczonych 
pojemników lub worków lub dostarczyć do punktu selektywnego zbierania. 

c) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów uzupełnione będzie punktami selektywnego zbierania odpadów 
oraz sezonową zbiórką niektórych odpadów. 

§ 2. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej obowiązani są do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych według następujących zasad: 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, 
poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 
1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, 
z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 
180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 
230, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281, 
z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153.

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: z 2012 r. poz. 951; z 2013 r. poz. 228.
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1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe należy zbierać do worków na 
selektywnie zbierane odpady komunalne; worki dostarczane są przez podmiot odbierający odpady selektywnie 
zbierane; odpady te można także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

2) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy dostarczyć do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych z zastrzeżeniem pkt 5; 

3) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie 
należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ale wyłącznie te odpady 
budowlano-remotowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót w gospodarstwie 
domowym i nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru robót do Starosty. Odpady te mogą 
zostać także odebrane w ramach usług dodatkowych świadczonych przez podmiot odbierający odpady; 

4) odpady zielone należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zbierać do 
worka określonego w § 13 regulaminu; odpady te mogą zostać także odebrane w ramach usług dodatkowych 
świadczonych przez podmiot odbierający odpady; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nie utrudniającym korzystania 
z nieruchomości oraz terenów do niej przyległych i umożliwiającym łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu 
odpady komunalne; odpady wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed 
wyznaczonym terminem odbioru. Dopuszcza się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w kontenerze 
ustawionym w pobliżu nieruchomości, w pasie drogowym, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi. 

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej obowiązani są do zbierania odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, łączne z odpadami zielonymi, nie zebranymi w workach oraz innych 
odpadów komunalnych niewymienionych w ust. 1 do pojemnika na zmieszane odpady komunalne określonego w § 
14 ust. 1 regulaminu. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej obowiązani są do selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych według następujących zasad: 

1) papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy zbierać do odpowiednich pojemników 
określonych w § 15 ust. 1 regulaminu; odpady te można także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; 

2) szkło należy zbierać do odpowiednich pojemników określonych w § 15 ust. 2 regulaminu; odpady te można 
także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy dostarczyć do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych z zastrzeżeniem pkt 6; 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie 
należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, ale wyłącznie te odpady 
budowlano-remotowe i rozbiórkowe, które powstały w wyniku prowadzenia drobnych robót w gospodarstwie 
domowym i nie wymagają pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru robót do Starosty. Odpady te mogą 
zostać także odebrane w ramach usług dodatkowych świadczonych przez podmiot odbierający odpady; 

5) odpady zielone należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zbierać do 
worka określonego w § 17 regulaminu; odpady te mogą zostać także odebrane w ramach usług dodatkowych 
świadczonych przez podmiot odbierający odpady; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nie utrudniającym korzystania 
z nieruchomości i umożliwiającym łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne; odpady 
wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem 
odbioru. Dopuszcza się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w kontenerze ustawionym w pobliżu 
nieruchomości, w pasie drogowym, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi. 

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej obowiązani są do zbierania odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji, łączne z odpadami zielonymi nie zebranymi w workach oraz innych 
odpadów komunalnych niewymienionych w ust. 1 do pojemnika określonego w § 18 regulaminu. 
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§ 4. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne obowiązani są do selektywnego zbierania odpadów komunalnych według następujących zasad: 

1) papier, metal, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe należy zbierać łącznie do pojemnika 
określonego w § 20 ust. 1 regulaminu; odpady te można także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych; 

2) szkło należy zbierać do pojemnika określonego w § 20 ust. 2 regulaminu; odpady te można także dostarczyć do 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony należy dostarczyć do punktów selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem pkt 6; 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie 
należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; odpady te mogą zostać także 
odebrane w ramach usług dodatkowych świadczonych przez podmiot odbierający odpady; 

5) odpady zielone należy dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zbierać do 
worka określonego w § 22 regulaminu; odpady te mogą zostać także odebrane w ramach usług dodatkowych 
świadczonych przez podmiot odbierający odpady; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nie utrudniającym korzystania 
z nieruchomości i umożliwiającym łatwy dostęp podmiotowi odbierającemu odpady komunalne; odpady 
wielkogabarytowe powinny być gromadzone nie wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem 
odbioru, dopuszcza się zbiórkę odpadów wielkogabarytowych w kontenerze ustawionym w pobliżu 
nieruchomości, w pasie drogowym, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi. 

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne obowiązani są do zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji łączne z odpadami 
zielonymi nie zebranymi w workach oraz innych odpadów komunalnych niewymienionych w ust. 1 do pojemnika 
określonego w § 23 regulaminu, przy czym odpady kuchenne wytwarzane w obiektach gastronomii, obiektach 
hotelowych i handlowych, przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych, stołówkach dla 
bezdomnych należy zbierać do pojemnika na odpady kuchenne, określonego w § 24 regulaminu. 

§ 5. Właściciele nieruchomości, które w części stanowią nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, 
a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne obowiązani 
są do zbierania odpadów komunalnych zgodnie z zasadami określonymi w § 3. 

§ 6. 1. Właściciele wszystkich nieruchomości są zobowiązani umieścić pojemniki wypełnione odpadami 
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu odbierającego odpady komunalne bez 
konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawiać je 
w dniu odbioru na chodnik lub ciąg pieszo-jezdny przed wejściem na teren nieruchomości. 

2. Dopuszcza się także, za zgodą właściciela nieruchomości, wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu 
odbierającego odpady komunalne w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach. 

§ 7. Właściciele nieruchomości dokonują uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika 
położonego wzdłuż tej nieruchomości, przy drodze publicznej poprzez ich odgarnięcie od krawędzi chodnika 
położonego wzdłuż nieruchomości do krawędzi chodnika z jezdnią w sposób nie powodujący zakłóceń w ruchu 
pieszym i pojazdów. 

§ 8. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami jest dozwolone na terenie nieruchomości nie służącej 
do użytku publicznego, pod warunkiem, że ścieki odprowadzane są wyłącznie do kanalizacji lub zbiorników 
bezodpływowych po przejściu przez odstojnik. 

2. Właściciel samochodu może dokonywać doraźnych napraw związanych z bieżącą eksploatacją pojazdu 
w obrębie nieruchomości pod warunkiem, że czynności te nie będą powodować zanieczyszczenia wód i gleby oraz 
uciążliwości dla sąsiadów. 

§ 9. Właściciel nieruchomości ma obowiązekwymiany piasku w piaskownicach zlokalizowanych w miejscach 
użytku publicznego, zgodnie z wymaganiami sanitarno – higienicznymi. 

§ 10. Ogłoszenia, afisze, nekrologi, reklamy itp. należy umieszczać wyłącznie na wyznaczonych do tego celu 
miejscach. 
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Rozdział 2.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnychna terenie 

nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 11. Worek na selektywnie zbierane odpady komunalne z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o których 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 1regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania: 

1) na makulaturę powinien posiadać kolor niebieski i być przeźroczysty; 

2) na tworzywa sztuczne powinien posiadać kolor żółty i być przeźroczysty; 

3) na szkło powinien posiadać kolor biały i być przeźroczysty; 

4) powinien posiadać pojemność czynną (po związaniu) nie mniejszą niż 80 litrów; 

5) powinien być wykonany z folii polietylowej PE-LD 02 lub równoważnego materiału. 

§ 12. Kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we 
własnym zakresie z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 3regulaminu, 
powinien posiadać minimalną pojemność 1.500 l. 

§ 13. Worek na selektywne zbierane odpady zielone z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o których 
mowa w § 2 ust. 1 pkt 4 regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania: 

1) powinien posiadać kolor zielony i być przeźroczysty; 

2) powinien posiadać pojemność czynną (po związaniu) nie mniejszą niż 80 litrów. 

§ 14. 1. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o których 
mowa w § 2 ust. 2 regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania: 

1) powinien posiadać kolor zielony; 

2) powinien posiadać minimalną pojemność 80 litrów; 

3) powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD. 

2. Właściciel nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej jest obowiązany do posiadania takiej ilości 
pojemników i worków na odpady komunalne, by odpowiadała ona ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 
określonej w § 30 regulaminu, lecz nie mniej niż: w trzy worki na selektywnie zbierane odpady komunalne, 
zgodnie z § 11, oraz w jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne, zgodnie z ust. 1. 

§ 15. 1. Pojemniki na selektywne zbieranie makulatury i tworzyw sztucznych z terenu nieruchomości 
wielorodzinnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 1regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania: 

1) na makulaturę powinny posiadać kolor niebieski; 

2) na tworzywa sztuczne powinny posiadać kolor żółty; 

3) na szkło kolorowe powinny posiadać kolor zielony z białym pasem; 

4) na szkło bezbarwne powinny posiadać kolor biały z zielonym pasem; 

5) powinien posiadać minimalną pojemność 1.100 litrów, 

6) powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD. 

2. Pojemnik na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne z terenu nieruchomości wielorodzinnych, o 
których mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania: 

1) powinien posiadać kolor zielony z białym pasem na szkło kolorowe oraz biały z zielonym pasem na szkło 
bezbarwne; 

2) powinien posiadać minimalną pojemność 1.500 litrów. 

§ 16. Kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we 
własnym zakresie z terenu nieruchomości wielorodzinnych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4regulaminu, 
powinien posiadać minimalną pojemność 1.500 litrów. 
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§ 17. Worek na selektywnie zbierane odpady zielone z terenu nieruchomości wielorodzinnych, o których 
mowa w § 3 ust. 1 pkt 5 regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania: 

1) powinien posiadać kolor zielony i być przeźroczysty; 

2) powinien posiadać pojemność czynną (po związaniu) nie mniejszą niż 80 litrów. 

§ 18. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości wielorodzinnych, o których mowa 
w § 3 ust. 2 regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania: 

1) powinien posiadać kolor zielony; 

2) powinien posiadać minimalną pojemność 1.100 litrów; 

3) powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD lub metalu. 

§ 19. Właściciel nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej jest zobowiązany do wyznaczenia miejsca na 
ustawienie co najmniej takiej ilości pojemników na odpady komunalne, by odpowiadały one ilości wytwarzania 
odpadów komunalnych na jego nieruchomości, określonej w § 30 regulaminu. 

§ 20. 1. Pojemnik na selektywnie zbierane makulatury i tworzyw sztucznych z terenu nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 
1regulaminu, powinien spełnić następujące wymagania: 

1) na makulaturę powinien posiadać kolor niebieski, 

2) na tworzywa sztuczne powinien posiadać kolor żółty, 

3) powinien posiadać minimalną pojemność 1.100 litrów, 

4) powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD. 

2. Pojemnik na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne z terenu nieruchomości, na której nie 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2regulaminu, 
powinien spełniać następujące wymagania: 

1) powinien posiadać kolor zielony z białym pasem na szkło kolorowe oraz biały z zielonym pasem na szkło 
białe; 

2) powinien posiadać minimalną pojemność 1.500 litrów. 

§ 21. Kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we 
własnym zakresie z terenu nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 
4 regulaminu powinien posiadać minimalną pojemność 1.500 litrów. 

§ 22. Worek na selektywnie zbierane odpady zielone z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 5 regulaminu, powinien spełniać następujące wymagania: 

1) powinien posiadać kolor czarny i być przeźroczysty; 

2) powinien posiadać pojemność czynną (po związaniu) nie mniejszą niż 80 litrów. 

§ 23. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust. 2regulaminu, powinien spełniać 
następujące wymagania: 

1) powinien posiadać kolor zielony; 

2) powinien posiadać minimalną pojemność 80 litrów; 

3) powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD lub metalu. 

§ 24. Pojemnik na odpady kuchenne z obiektów gastronomii oraz obiektów hotelowych, o których mowa w § 
4 ust. 2regulaminu powinien być wykonany z granulatu polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości PE-HD. 

§ 25. Właściciel nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest 
obowiązany do wyposażenia nieruchomości, w co najmniej taką ilość pojemników na odpady komunalne by 
odpowiadały one ilości wytwarzania odpadów komunalnych na jego nieruchomości, określonej w § 30 regulaminu, 
jednakże nie mniejszej niż odpowiadająca rzeczywistemu zapotrzebowaniu na pojemniki lub worki na danej 
nieruchomości. 
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§ 26. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, które w części stanowią 
nieruchomość, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne powinny spełniać warunki określone w § 15, 16, 19 i 20 regulaminu. 

§ 27. Zarządcy ogrodów działkowych oraz właściciele działek rekreacyjnych zobowiązani są do wyposażenia 
kompleksów działkowych w pojemniki lub kontenery na zmieszane odpady komunalne, przyjmując za podstawę 
do określenia ich wielkości pojemność 40 litrów/1ar/miesiąc, z wyłączeniem okresu od 1 grudnia do 1 marca roku 
kalendarzowego. 

§ 28. Do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego w szczególności na 
chodnikach, parkach, placach, zieleńcach oraz przystankach komunikacyjnych (autobusowych, kolejowych) 
przewiduje się kosze uliczne o pojemności od 10 litrów do 60 litrów. 

§ 29. Właściciele wszystkich nieruchomości mogą zdeklarować potrzebę ustawienia większej ilości 
pojemników niż wynika to z norm ustalonych w § 30, 31 i 32, jeżeli jest to spowodowane większą ilością lub 
objętością powstających na jego nieruchomości odpadów. Dodatkowa opłata odpowiadać będzie ilości i objętości 
zamówionych pojemników. 

§ 30. 1. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych przy 
uwzględnieniu ilości osób korzystających z tych pojemników, która wynosi (dla miejscowości: Czerwieńsk 
i Płoty): 

1) w przypadku niezadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki, jeśli z tego pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż 2 osoby – 1 pojemnik 80 l, 

b) 3 osoby – 1 pojemnik 110 l, 

c) 4 osoby – 1 pojemnik 120 l, 

d) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 8 osób – 1 pojemnik 240 l, 

e) nie mniej niż 9 osób i nie więcej niż 36 osób – 1 pojemniki 1.100 l, 

f) dla 233 osób i więcej – 1 pojemnik 7.000 l. 

2) w przypadku zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki, jeśli z tego pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż 3 osoby – 1 pojemnik 80 l, 

b) nie mniej niż 4 osoby i nie więcej niż 5 osób – 1 pojemnik 110 l, 

c) 6 osób – 1 pojemnik 120 l, 

d) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 12 osób – 1 pojemnik 240 l, 

e) nie mniej niż 13 osób i nie więcej niż 55 osób – 1 pojemnik 1.100 l, 

f) dla 350 osób i więcej – 1 pojemnik 7.000 l. 

2. Ustala się minimalną pojemność pojemników do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych przy 
uwzględnieniu ilości osób korzystających z tych pojemników, która wynosi dla pozostałych miejscowości gminy 
nie wymienionych w ust. 1: 

1) w przypadku niezadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki, jeśli z tego pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż 4 osoby – 1 pojemnik 80 l, 

b) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 6 osób – 1 pojemnik 110 l, 

c) 7 osób – 1 pojemnik 120 l, 

d) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 13 osób – 1 pojemnik 240 l, 

e) nie mniej niż 14 osób i nie więcej niż 61 osób – 1 pojemniki 1.100 l, 

f) dla 388 osób i więcej – 1 pojemnik 7.000 l. 

2) w przypadku zadeklarowania prowadzenia selektywnej zbiórki, jeśli z tego pojemnika korzysta: 

a) nie więcej niż 6 osób – 1 pojemnik 80 l, 
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b) nie mniej niż 7 osób i nie więcej niż 9 osób – 1 pojemnik 110 l, 

c) 10 osób – 1 pojemnik 120 l, 

d) nie mniej niż 11 osób i nie więcej niż 20 osób – 1 pojemnik 240 l, 

e) nie mniej niż 21 osób i nie więcej niż 91 osób – 1 pojemnik 1.100 l, 

f) dla 583 osób i więcej – 1 pojemnik 7.000 l. 

3. W przypadku, gdy z pojemnika korzysta większa ilość osób niż określono w ust. 1 i 2, należy zastosować 
wielokrotność pojemników wymienionych w ust. 1 i 2. 

4. W przypadku trudności w ustaleniu minimalnej pojemności pojemników do gromadzenia odpadów 
przyjmuje się średnią ilość odpadów komunalnych wytworzonych w gospodarstwie domowym na mieszkańca 
w ciągu tygodnia, z miejscowości Czerwieńsk i Płoty: 30 litrów na osobę. Natomiast dla pozostałych miejscowości 
gminy 18 litrów w ciągu tygodnia na mieszkańca. 

§ 31. Zarządcy nieruchomości wielolokalowych zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do liczby 
mieszkańców i częstotliwości wywozu. 

§ 32. Ustala się średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w obiektach użyteczności publicznej 
w wysokości: 

 
Obiekty użyteczności 
publicznej 

Ilość odpadów 
komunalnych 

placówki handlowe 5,9 
litra/m2powierzchni/ 
tydzień; 

sklepy 
wielkopowierzchniowe 

4,8 
litra/m2powierzchni/ 
tydzień; 

targowiska 4,6 
litra/m2powierzchni/ 
tydzień; 

gastronomia 4,4 
litra/m2powierzchni/ 
tydzień; 

banki 1,8 
litra/m2powierzchni/ 
tydzień; 

placówki administracji 4,5 
litra/osobę/tydzień; 

przychodnie 7,7 
litra/m2powierzchni/ 
tydzień; 

apteki 1,3 
litra/m2powierzchni/ 
tydzień; 

cmentarze 2,2 
litra/m2powierzchni/ 
tydzień; 

placówki oświatowe 6,6 
litra/ucznia/tydzień 
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garaże 1,8 
litra/garaż/tydzień. 

§ 33. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek zadbać o to, 
by jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w: 

1) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na 20 osób uczestniczących w imprezie; 

2) szalety przenośne - jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie przekracza 
4 godzin. 

1. Jeżeli czas trwania imprezy masowej jest dłuższy niż 4 godziny, liczbę szalet określoną w ust. 1 pkt 2 należy 
zwiększyć o 50% na każde następne 4 godziny trwania imprezy. 

2. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie pojemników 
i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich. 

Rozdział 3.
Warunki rozmieszczania pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. 

§ 34. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany: 

1) umieścić pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w miejscach gromadzenia odpadów komunalnych, 
spełniających wymagania § 22 i 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 
690 z późn. zm.). 

2) w przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej 
nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań właściciel nieruchomości obowiązany jest 
do zapewnienia użytkowania pojemników przeznaczonych do gromadzenia odpadów na terenie sąsiedniej 
nieruchomości na zasadach uzgodnionych z jej właścicielem; 

3) utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz; 

4) zapewnić miejsce gromadzenia odpadów komunalnych zabezpieczone przed zalewaniem odpadów przez wody 
opadowe i dostępem osób trzecich; 

5) dostęp do miejsce gromadzenia odpadów komunalnych powinny mieć wyłącznie osoby mające obowiązek 
gromadzenia odpadów w pojemnikach lub workach w nich ustawionych, a także podmiot odbierający odpady 
komunalne; 

6) utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów w stanie czystości poprzez ich systematyczne zamiatanie 
i uprzątanie. 

§ 35. 1. Kosze uliczne winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych, 
przystankach komunikacyjnych, parkach oraz innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego. 

2. Kosze powinny być wyposażone w worki jednorazowego użytku. Kosze powinny być myte i konserwowane 
po okresie zimowym, w pozostałym okresie w miarę potrzeb, aby zapewnić ich estetyczny wygląd. 

Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego. 

§ 36. Zmieszane odpady komunalne z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie 
jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej (wielolokalowej) powinny być odbieranie z częstotliwością nie 
rzadszą niż raz na dwa tygodnie. 

§ 37. Selektywnie zbierane odpady komunalne jak papier, tworzywa sztuczne, szkło kolorowe i bezbarwne 
z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej 
(wielolokalowej) powinny być odbieranie nie rzadziej niż raz na dwa miesiące. 

§ 38. Meble i inne odpady wielkogabarytowe z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w zabudowie jednorodzinnej, zagrodowej i wielorodzinnej (wielolokalowe) powinny być odbierane dwa razy 
w roku, według odrębnego harmonogramu. 
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§ 39. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych jak i selektywnych z nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, powinna być taka sama jak odpadów 
zbieranych z zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. 

§ 40. Częstotliwość opróżniania koszy ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w 
szczególności chodnikach, parkach, placach, przystankach komunikacyjnych i zieleńcach, powinna być 
dostosowana do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia koszy. 

§ 41. Częstotliwość usuwania nieczystości ciekłych powinna być określona w sposób gwarantujący, że nie 
nastąpi ich wypływ ze zbiornika. 

§ 42. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez dostosowanie 
wielkości zbiornika bezodpływowego przeznaczonego na nieczystości ciekłe do liczby osób zamieszkujących lub 
przebywających na terenie nieruchomości, w taki sposób, by nie dopuścić do jego przepełnienia; przepustowość 
przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości osób zamieszkujących w sposób 
zapewniający uzyskanie stopnia oczyszczania ścieków, określonego w odrębnych przepisach. 

Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

§ 43. Zapewnienie warunków funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów 
komunalnych, tak aby było możliwe: 

a) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, 

b) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych, 

c) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych, 

d) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca 2014 
roku. 

§ 44. Regionalną instalacją przetwarzania odpadów komunalnych dla Gminy Czerwieńsk jest Zakład 
Zagospodarowania Odpadów zlokalizowany w Zielonej Górze przy ul. Wrocławskiej 73, będący działem Zakładu 
Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Zielonej Górze. 

Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku. 

§ 45. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania ich w taki sposób, 
aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich, a także, aby nie powodować 
szkód i uciążliwości dla otoczenia. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i skuteczny nadzór nad zwierzęciem. 

§ 46. Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 
pozostawionych przez zwierzęta, w szczególności na klatkach schodowych lub innych pomieszczeniach wspólnego 
użytku, jak również na chodnikach, ulicach i placach, w parkach i innych terenach zieleni. 

§ 47. 1. Nieruchomości, na których trzymane są zwierzęta powinny być ogrodzone w sposób uniemożliwiający 
jej opuszczenie. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej 
na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia 
ludzkiego. 

§ 48. Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z tych lokali. 

Rozdział 7.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach. 

§ 49. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, z wyjątkiem nieruchomości: 

1) na terenach osiedli mieszkaniowych, 
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2) na terenach zabudowy wielorodzinnej, 

3) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej, 

4) na których znajdują się budynki zamieszkania zbiorowego. 

§ 50. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiazany: 

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory, itp., 

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie, 

3) właściciele zwierząt gospodarkich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki 
pozostawione przez ich zwierzęta na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych. 

Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania. 

§ 51. 1. Zobowiazuje się właścicieli nieruchomości do przeprowadzania obowiązkowej deratyzacji dwukrotnie 
w ciagu roku (wiosną i jesienią) w terminach odpowiednio: 

1) deratyzacja wiosenna od dnia 01 maja do dnia 31 maja, 

2) deratyzacja jesienna od dnia 1 listopada do dnia 30 listopada. 

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przeprowadzenia deratyzacji na terenie własnych nieruchomości 
na własny koszt. 

3. Deratyzację należy przeprowadzić w każdym innym czasie w przypadku wystąpienia znacznych ilości 
gryzoni. 

4. Powszechne akcje deratyzacyjne organizowane będą w porozumieniu z właściwym Inspektorem 
Sanitarnym. 

5. Termin przeprowadzenia deratyzacji na obszarze gminy podaje się do wiadomości publicznej w formie 
obwieszczeń. 

6. Właściciele ferm drobiowych, zakładów przetwórstwa spożywczego, tuczarni itp. zobowiazani są do 
przeprowadzenia deratyzacji, co najmniej raz w roku i wg potrzeb. 

Rozdział 9.
Postanowienia końcowe. 

§ 52. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Lubuskiego. 
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Uzasadnienie

Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która weszła w życie z dniem 1 stycznia 
2012 roku nakłada na Radę Miejską obowiązek podjęcia wielu nowych uchwał dotyczących gospodarowania 
przez gminę odpadami – w tym podstawowym i wyjściowym aktem jest Regulamin utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy. 

Regulamin obowiązywać będzie właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz 
właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

Regulamin stanowi aktualizację przepisów w zakresie utrzymania czystości i porządku w gminie, w tym 
unormowanie kwestii związanych z gospodarką odpadami na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach i odrębnych przepisów. 

Zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. 
Dz. U. z 2012 roku, poz. 391 ze zm.) zwrócono się z prośbą o zaopiniowanie projektu w/w regulaminu przez 
Panstwowego Powiatowego Inspektoara Sanitarnego. 
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