UCHWAŁA NR 1012017
ZGROMADZENIA MIĘDZYGMINNEGO ZWIĄZKU GOSPODARKI ODPADAMI
KOMUNALNYMI „ODRA-NYSA-BÓBR"
z dnia 19 czerwca 2017 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku w gminach
Na podstawie art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym (tekst jedn. Dz. U.
z 2016 r. poz. 446 z pó źn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrze śnia 1996 r. o utrzymaniu czysto ści
i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE
* 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czysto ści i porządku na terenie nieruchomo ści
położonych w granicach administracyjnych Gmin cz łonkowskich Mi ędzygminnego Zwi ązku Gospodarki
Odpadami Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr".
Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZ ĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
* 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania wszystkich powstaj ących na nieruchomo ści
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, z zastrze żeniem § 11 ust. 7 oraz selektywnego
zbierania następuj ących fi-akcji odpadów komunalnych:
1) papieru, makulatury,
2) szkła,
3) opakowań wielomateriałowych,
4) tworzywa sztucznego,
5) odpadów ulegaj ących biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegaj ące biodegradacji,
6) metali, a także wydzielenia następujących fakcji odpadów komunalnych,
7) przeterminowanych leków,
8) chemikaliów,
9) zużytych baterii i akumulatorów,
10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
12) odpadów zielonych,
13) zużytych opon,
14) odpadów budowlanych i rozbiórkowych.
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, w łaściciele nieruchomo ści zobowiązani są zbierać i gromadzić
w terminie niezwłocznym od chwili ich powstania.
Rozdział 3.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA
ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMO ŚCI ORAZ NA DROGACH
PUBLICZNYCH ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH
UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZ ĄDKOWYM
I TECHNICZNYM
* 3. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomo ści oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 120 1;
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2) pojemniki na odpady o pojemno ści 240 1;
3) pojemniki na odpady o pojemno ści od 770 1 do 1100 1;
4) pojemniki na odpady o pojemno ści 1100 1;
5) pojemniki o pojemno ści od 5000 do 7000 1;
6) pojemniki z tworzywa sztucznego lub worki oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do ka żdego
rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o rozmiarach 120, 240 i 1100 1.
* 4. 1. Ustała się minimalną pojemność pojemnika do zbierania na terenie nieruchomo ści
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych dla w łaścicieli nieruchomości, na których
zamieszkuj ą mieszkańcy w budynkach jedno i wielolokalowych, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1) do 3 osób - w rozmiarze 120 1;
2) od 4 osób do 6 osób - w rozmiarze 240 1;
3) od 7 osób do 9 osób i nie wi ęcej niż 12 osób - w rozmiarze 240 li 120 1;
4) od 13 osób - w rozmiarze 2 urz ądzenia po 240 I.
2. W przypadku trudno ści w ustaleniu minimalnego rozmiaru pojemnika do gromadzenia
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przyjmuje si ę, że na każdą osobę korzystaj ącą
z urządzenia należy przeznaczyć pojemność pojemnika w wielkości nie mniejszej niż 30 litrów przy założeniu
minimum pojemnik 120 litrów.
S. 1. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkuj ą mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych, iż minimalna pojemno ść pojemnika lub worka przeznaczonego do zbiórki odpadów
selektywnie zebranych na terenie nieruchomo ści musi zapewni ć zgromadzenie w nich wszystkich
wytwarzanych na terenie nieruchomo ści odpadów, o których mowa w * 2 ust. 1 pkt 1-6.
2. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6 nale ży gromadzić w pojemnikach lub workach
w następujący sposób:
1) NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier,
2) ŻÓŁTY z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateria łowe,
3) BRĄZOWY z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne,
4) ZIELONY z przeznaczeniem na szk ło i opakowania szklane.
3. Dopuszcza si ę możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie
nieruchomości, na chodnikach albo na innym miejscu publicznym po łożonym w bezpo średnim sąsiedztwie
nieruchomości, z terenu której dany odpad pochodzi w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru tych
odpadów.
4. Ust. 3 stosuje si ę odpowiednio do zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
5. Dopuszcza si ę, aby odpady ulegaj ące biodegradacji, o których mowa w § 2 ust. I pkt 5, zbierać
i gromadzić na przydomowych kompostownikach.

6. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, o których mowa w art. 2 ust 3 ustawy o utrzymaniu czysto ści
i porządku w gminach oraz właścicieli nieruchomości w innego rodzaju budynkach wielolokalowych, je śli
w lokalach tych zamieszkuj ą mieszkańcy, minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania na
terenie nieruchomo ści niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, je żeli z tego pojemnika
korzysta:
1) od 13 osób do 16 osób - w rozmiarze 2 x 240 1;
2) od 17 osób do 24 osób - w rozmiarze 3 x 2401;
3) od 25 osób do 30 osób - w rozmiarze 1100 1;
4)od31 osób do 35 osób-w rozmiarze 1100 li lx 1201;
5) od 36 osób do 40 osób - w rozmiarze 1100 lii x 240 1;
6) od 41 osób - w rozmiarze 1100 li 2 x 240 I.
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7. 1. Dopuszcza się możliwość zbierania i gromadzenia odpadów wielkogabarytowych na terenie
nieruchomoś ci, na chodnikach albo na innym miejscu publicznym po łożonym w bezpo średnim sąsiedztwie
nieruchomoś ci, z terenu której dany odpad pochodzi w terminach wyznaczonych harmonogramem odbioru tych
odpadów.
2. Odbiór zużytego sprz ętu elektrycznego i elektronicznego odbywa si ę poprzez system gminnego punktu
selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych.
* 8. 1. Ustala si ę minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na terenie
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstaj ą odpady komunalne niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomo ści:
1) nie mniej niż 120 1 dla lokali handlowych, gastronomicznych, ulicznych punktów szybkiej obs ługi,
zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych,
2) nie mniej niż 120 I dla podmiotów działalności leczniczej,
3) nie mniej niż 240 I dla hoteli, pensjonatów oraz pojemno ść pojemnika ze względu na ilość osób
przebywaj ących na nieruchomo ści,
4) 3 1 na każdą osobę w związku z nauką na terenie placówki o światowej każdego typu nie mniej niż 120 1,
5) 30 1 na każdą działkę w przypadku ogrodów działkowych, jednak nie mniej ni ż 1100 1,
6) 20 I na każde łóżko w przypadku szpitali, domów opieki społecznej, jednak nie mniej ni ż 1100 1,
7) 40 1 na każde stanowisko handlowe poza budynkami, nie mniej ni ż 1100 I.
2. Dopuszcza si ę stosowanie do gromadzenia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
innej konfiguracji pojemników, ni ż zostały określone w ust. 1 przy zachowaniu minimalnej pojemności
określonej w ust. 1.
9. Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny
odpadów komunalnych na drogach publicznych:
1) w terenie niezabudowanym - 20 1,
2) w terenie zabudowanym - od 20 I do 70 1.
* 10. Pojemniki oraz worki nale ży umieszczać na terenie nieruchomo ści, z której zbierane s ą odpady oraz
udostępnić podmiotowi odbieraj ącemu odpady swobodnego dost ępu, a w przypadku gdy jest to niemożliwe
wystawić pojemniki oraz worki przed wej ście na teren nieruchomo ści w dniu odbioru odpadów zgodnie
z harmonogramem wywozu.
Rozdział 4.
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SI Ę ODPADÓW KOMUNALNYCH Z TERENU
NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
* 11. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantuj ący zachowanie czysto ści i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomo ści, na których zamieszkuj ą mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych
zobowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z pojemników z
terenów wiejskich z cz ęstotliwością co najmniej raz w miesi ącu.
3. Właściciele nieruchomo ści w budynkach wielolokalowych zobowi ązani są do pozbywania się
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z pojemników z terenu nieruchomo ści
z częstotliwością co najmniej 2 razy w miesi ącu.
4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstaj ą odpady komunalne obowiązani są do
pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z pojemników z terenu
nieruchomo ści z częstotliwością nie rzadziej ni ż raz w miesiącu.
5. Właściciele nieruchomo ści wymienionych w ust. 2 i 4, zobowi ązani są do pozbywania się z terenu
nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1-6, co najmniej raz
w miesiącu.
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6. Właściciele nieruchomości wymienionych w ust. 3, zobowi ązani są do pozbywania się z terenu
nieruchomoś ci segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w * 2 ust. 1 pkt 1-6, co najmniej raz
w miesiącu.
7. Odpady, które wymieniono w ust. 1 pkt 7-14 nale ży wydzielić ze strumienia odpadów i pozby ć się
poprzez dostarczenie ich w godzinach otwarcia punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych na terenie
gminy.
Rozdział S.
INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
12. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych obowi ązane są
rejestrować masę odbieranych poszczególnych rodzajów segregowanych odpadów komunalnych odbieranych
od poszczególnych właścicieli nieruchomo ści zbieraj ących te odpady.
Rozdział 6.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
13. Wykonanie uchwaly powierza si ę Zarządowi Międzygminnego Zwi ązku Gospodarki Odpadami
Komunalnymi „Odra-Nysa-Bóbr".
* 14. Skreśla się:
1. w Uchwale Rady Gminy Bobrowice XIII/147/16 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Bobrowice:
1) Rozdział 2. WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI,
2) Rozdział 3. RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMO ŚCI ORAZ NA
DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH
UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZ ĄDKOWYM I TECHNICZNYM,
3) Rozdział 4. CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SI Ę ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO,
4) Rozdział 5. INNE WYMAGANIA WYNIKAJ ĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI
2. w Uchwale Rady Gminy Bytnica Nr XV/82/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie gminy Bytnica,
1) Rozdział 2. WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI,
2) Rozdział 3. RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMO ŚCI ORAZ NA
DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH
UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM,
3) Rozdział 4. CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SI Ę ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO,
4) Rozdział 5. INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI
3. w Uchwale Rady Gminy Dąbie Nr XVII/135/2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie gminy Dąbie:
1) Rozdział 1. Wymagania w zakresie utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie nieruchomo ści,
2) Rozdział 2. Rodzaje i minimalna pojemno ść pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych
urządzeń i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porz ądkowym i technicznym,
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3) w Rozdziale 3. Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczysto ści ciekłych
z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do u żytku publicznego § 11., § 12., * 14 ust. 1,
4. w Uchwale Rady Gminy Gubin Nr XXI/138/2016 z dnia 30 listopada 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czysto ści i porządku na terenie gminy Gubin:
1) Rozdział 2. WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI,
2) Rozdział 3. RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMO ŚCI ORAZ NA
DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH
UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM,
3) Rozdział 4. CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SI Ę ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO,
4) Rozdział S. INNE WYMAGANIA WYNIKAJ ĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI
5. w Uchwale Rady Gminy Gubin Nr XXI V/1 54/2017 z dnia 20 lutego 2017 r. w sprawie zmiany uchwa ły
w sprawie regulaminu utrzymania czysto ści i porządku na terenie Gminy Gubin:

1) § 1 ust. 1).
6. w Uchwale Rady Gminy Maszewo Nr XX/121/16 z dnia 28 pa ździernika 2016 r. w sprawie regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Maszewo:
1) Rozdział 2. WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI,
2) Rozdział 3. RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMO ŚCI ORAZ NA
DROGACH PUBLICZNYCH ORAZ WARUNKI ROZMIESZCZANIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH
UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZ ĄDKOWYM I TECHNICZNYM,
3) Rozdział 4. CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SI Ę ODPADÓW KOMUNALNYCH
Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU
PUBLICZNEGO,
4) Rozdział 5. INNE WYMAGANIA WYNIKAJ ĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI
ODPADAMI.
* 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urz ędowym
Województwa Lubuskiego

Przewodniczący
Zgromadzenia
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