
 

 

UCHWAŁA NR V/53/2019 

RADY MIASTA ŻAGAŃ 

z dnia 22 lutego 2019 r. 

zmieniająca uchwałę Nr XXV/65/2016 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Żagań o statusie miejskim 

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 1454 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15), w związku z art. 40 ust. 1 

ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2018 r., poz. 994), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Żaganiu, Rada Miasta Żagań uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXV/65/2016 Rady Miasta Żagań z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Żagań o statusie miejskim wprowadza się następujące 

zmiany: 

1. W rozdziale 2 § 8 otrzymuje nowe brzmienie:  

"Do obowiązków właścicieli nieruchomości oraz użytkowników miejsc do gromadzenia odpadów, poza 

wymienionymi w przepisach odrębnych i przepisach niniejszego rozdziału, należy w szczególności: 

1) przygotowanie do odbioru przez przedsiębiorców, pojemników i worków z zebranymi odpadami w dniu 

ustalonym w harmonogramie; 

2) zapewnienie bezkolizyjnego dostępu do pojemników pojazdom przedsiębiorcy podczas odbioru 

odpadów stałych i do opróżniania zbiorników z nieczystościami ciekłymi; 

3) niedoprowadzanie do przepełniania zbiorników bezodpływowych; 

4) utrzymanie w czystości miejsca ustawienia pojemnika na odpady komunalne; 

5) zabezpieczenie pojemników przed ewentualnymi niechcianymi "podrzutkami" odpadów niezgodnych 

z przeznaczeniem pojemników; 

6) utrzymanie czystości i porządku w miejscu gromadzenia odpadów komunalnych, w altanach, pergolach 

śmietnikowych oraz w ich otoczeniu w odległości do 3 m z każdej strony; 

7) zakaz gromadzenia wszelkich odpadów, w szczególności odpadów wielkogabarytowych, na klatkach 

schodowych, strychach, poddaszach, piwnicach budynków będących pod zarządem spółdzielni 

mieszkaniowych oraz wspólnot mieszkaniowych. 

2. W rozdziale 3 § 10 ust. 6 otrzymuje nowe brzmienie:  

"6. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące oznakowania kolorystyczne 

pojemników i worków: 

1) kolor niebieski oznaczony napisem "Papier" - przeznaczone do zbierania odpadów z papieru, w tym 

tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury; 
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2) kolor zielony oznaczony napisem "Szkło" - przeznaczone do zbierania odpadów ze szkła, w tym odpady 

opakowaniowe ze szkła; 

3) kolor żółty oznaczony napisem "Metale i tworzywa sztuczne" - przeznaczone do zbierania odpadów 

metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe 

tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

4) kolor brązowy oznaczony napisem "Bio" - przeznaczone do zbierania odpadów ulegających 

biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.". 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Żagań. 

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

Województwa Lubuskiego. 

 

Przewodniczący Rady  

Miasta Żagań 

 

 

Adam Matwijów 
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