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UCHWAŁA NR XXXIV/208/18
RADY MIEJSKIEJ W TORZYMIU
z dnia 27 czerwca 2018 r.
w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Torzym
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U.
z 2018r., poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 1289 z późn. zm.), po uzyskaniu opinii Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Sulęcinie, uchwala się, co następuje:
§ 1. W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Torzym przyjętym uchwałą Rady
Miejskiej w Torzymiu z dnia 30 stycznia 2013r. (Dz. Urz. Woj. Lubus. z dnia 8 lutego 2013r., poz. 468) § 8
otrzymuje brzmienie:
„§ 8. 1. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy to:
1) kosze uliczne o pojemności od 30 l do 70 l;
2) pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l;
3) pojemniki typu KP o pojemności od 2,5 m3 do 10 m3;
4) pojemniki specjalistyczne typu kompaktor przewoźny przeznaczony do kompensacji objętości odpadów
o masie 6-14 ton.
2. Odpady zbierane selektywnie powinny być gromadzone w pojemnikach lub workach posiadających
kodowaną identyfikację elektroniczną o pojemności 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l w następującej kolorystyce:
1) niebieski z przeznaczeniem na papier i tekturę;
2) zielony z przeznaczeniem na szkło i opakowania szklane;
3) żółty z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali, opakowania wielomateriałowe;
4) brązowy z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji.
3. Dla zabudowy wielorodzinnej dopuszcza się stosowanie kontenerów o poj. od 1,1m3 do 15m3.
4. Dopuszcza się stosowanie zestawów typu IGLO do selektywnej zbiórki odpadów w obiektach
użyteczności publicznej w ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej.
5. Pojemniki specjalistyczne i kontenery o pojemności od 1,1m3 do 36m3 stanowią wyposażenie gminnego
punktu zbierania odpadów problemowych.
6. Ustala się dla właścicieli nieruchomości, we wszystkich rodzajach zabudowy, minimalną pojemność
pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów:
1) niesegregowanych (zmieszanych) – co najmniej jeden pojemnik 80 – 120 l na każdą nieruchomość;
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2) segregowanych – co najmniej jeden worek odpadów o pojemności 60 l na każdą nieruchomość.
7. Dla budynków zamieszkanych sezonowo jak dla budynków określonych w § 8 ust. 6 pkt 1, 2.
8. Ustala się minimalną pojemność pojemników i worków (wynikającą z ustalonych wskaźników
przeliczeniowych) do zbierania w sposób nieselektywny wytworzonych odpadów komunalnych na terenie
nieruchomości, w których nie zamieszkują mieszkańcy:
1) dla szkół 3 l na każdego ucznia i pracownika;
2) dla przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
3) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na lokal;
4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden
pojemnik 120 l na każdy punkt;
5) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 120 l;
7) dla zakładów rzemieślniczych, przedsiębiorstw, działalności usługowych i produkcyjnych, w odniesieniu
do pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
8) dla hoteli i innych miejsc noclegowych 20 l na jedno łóżko;
9) dla ogródków działkowych 5 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października każdego roku;
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych dla zapewnienia czystości wymagane jest również
ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady; postępowanie
z odpadami innymi niż komunalne powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku prowadzenia
działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie o odpadach (t. j. Dz. U. z 2018r.,
poz. 992 z późn. zm.);
11) targowiska 5 l na 10 m2 powierzchni handlowej;
12) dla placów budów - kontenery o pojemności od 5 – 10m3.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Zbigniew Wołoncewicz

