
  

UCHWAŁA NR XXXIV.602.2020 

RADY MIASTA ZIELONA GÓRA 

z dnia 22 grudnia 2020 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn. zm.1)) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020r., poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwo-

wego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się: 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE MIASTA ZIELONA 

GÓRA 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona 

Góra dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

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

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 

1) mieście – należy przez to rozumieć Miasto Zielona Góra; 

2) prezydencie – należy przez to rozumieć Prezydenta Miasta Zielona Góra; 

3) mieszkańcu – należy przez to rozumieć osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terenie nie-

ruchomości zamieszkanej; 

                                                      
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r., poz. 1378. 
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4) nieruchomości niezamieszkanej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne; 

5) nieruchomości zamieszkanej – należy przez to rozumieć nieruchomość, na której zamieszkują 

mieszkańcy; 

6) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych, 

z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów niebezpiecznych 

pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do 

odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 

7) bioodpadach – należy przez to rozumieć odpady spożywcze i kuchenne, odpady ulegające biodegradacji 

z parków i ogrodów i inne zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (Dz. U. z 2020r., poz. 797 

z późn. zm.2)) 

8) zbieraniu odpadów – należy przez to rozumieć każde działanie, w szczególności umieszczanie 

w pojemnikach, segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu 

do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania; 

9) selektywnym zbieraniu odpadów – należy przez to rozumieć takie zbieranie odpadów, w ramach którego 

dany strumień odpadów, w celu ułatwienia określonego sposobu ich przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje 

odpadów charakteryzujące się takimi samym właściwościami i takim samym charakterem; 

10) zabudowie jednorodzinnej – należy przez to rozumieć budynek mieszkalny jednorodzinny lub zespół 

takich budynków wraz z budynkami garażowymi i gospodarczymi; 

11) zabudowie wielorodzinnej – należy przez to rozumieć zabudowę, na którą składają się budynki 

wielorodzinne, a więc takie które nie spełniają definicji budynku jednorodzinnego określonego w ust. 10; 

12) zwierzętach bezdomnych – rozumie się przez to zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub innej 

osoby, pod której opieką trwale pozostawały; 

13) zwierzętach domowych – należy to rozumieć zwierzęta domowe w rozumieniu ustawy z dnia 

21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020r., poz. 638); 

14) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie określone w ustawie 

z dnia 29 czerwca 2007r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U. z 2017r., 

poz. 2132); 

15) ustawie – należy przez to rozumieć ustawę o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Rozdział 2 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

poprzez: 

1) zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych oraz odprowadzenie nieczystości ciekłych zgodnie 

z zasadami określonymi w niniejszym regulaminie; 

2) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) utrzymywanie pojemników do zbierania opadów komunalnych w takim stanie sanitarnym (zapewnienie 

okresowego mycia i dezynfekcji), porządkowym i technicznym, aby korzystanie z nich mogło odbywać się bez 

przeszkód i powodowania zagrożenia dla zdrowia użytkowników; 

4) niedopuszczanie do zalegania odpadów na ziemi; 

5) niezwłoczne usuwanie odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstałych w wyniku remontu lokali 

i budynków (np. gruzu i tym podobnych odpadów poremontowych). 

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej obowiązani są do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych według następujących zasad: 

                                                      
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2020r.,poz. 875, 322 i 1579. 
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1) papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, 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) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielko-

gabarytowe, zużyte opony oraz tekstylia i odzież 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; odpady te mogą zostać także 

odebrane w ramach usług dodatkowych świadczonych przez podmiot odbierający odpady; 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, należy zbierać do worka 

określonego w § 15 ust. 1 regulaminu lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

– bez dodatkowej opłaty; 

5) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nieutrudniającym 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 niewymienionych w ust. 1 do pojemnika na zmieszane odpady komunalne określonego w § 16 

ust. 1 regulaminu. 

3. Przepis ust. 1 pkt 4 nie ma zastosowania, jeśli zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji, 

w tym bioodpadów następuje w przydomowych kompostownikach. Materiał uzyskany z prowadzonego 

kompostownika może być wykorzystywany dla potrzeb własnych. 

4. Właściciel nieruchomości wybierając miejsce i sposób kompostowania odpadów ulegających 

biodegradacji, w tym bioodpadów, musi spełniać wymagania prawa w zakresie odległości, które należy 

zachować przy wyborze miejsca na kompostownik oraz wziąć pod uwagę ewentualne uciążliwości dla 

sąsiednich nieruchomości i tak zlokalizować kompostownik, aby nie powodować tych uciążliwości. 

§ 5. 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 § 17 ust. 1 regulaminu; odpady te można także dostarczyć do punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

2) szkło należy zbierać do odpowiednich pojemników określonych w § 17 ust. 2 regulaminu; odpady te 

można także dostarczyć do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

3) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielko-

gabarytowe, zużyte opony oraz tekstylia i odzież 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 ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, należy zbierać do 

pojemnika określonego w § 17 ust. 3 regulaminu lub dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych – bez dodatkowej opłaty; 
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6) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy zbierać w miejscu nieutrudniającym 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 nie-

ruchomości, w pasie drogowym, po uzyskaniu zgody zarządcy drogi. 

2. Właściciele nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej obowiązani są do zbierania odpadów 

komunalnych niewymienionych w ust. 1 do pojemnika na zmieszane odpady komunalne określonego w § 19 

regulaminu. 

§ 6. 1. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

(w tym domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe) 

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 § 21 ust. 1 regulaminu lub worków określonych w § 21 ust. 4 regulaminu; 

2) szkło należy zbierać do odpowiednich pojemników określonych w § 21 ust. 2 regulaminu lub worków 

określonych § 21 ust 4 regulaminu; 

3) odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 

medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 

w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielko-

gabarytowe, zużyte opony oraz tekstylia i odzież należy dostarczyć do punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych; 

4) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, należy zbierać do 

odpowiednich pojemników lub worków określonych w § 21 ust. 3 regulaminu lub dostarczać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych – bez dodatkowej opłaty; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym zakresie 

można dostarczać do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; odpady te mogą zostać także 

odebrane w ramach usług dodatkowych świadczonych przez podmiot odbierający odpady. 

2. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne 

obowiązani są do zbierania odpadów niewymienionych w ust. 1 do pojemnika na zmieszane odpady komunalne 

określonego w § 23 regulaminu, przy czym odpady kuchenne wytwarzane w obiektach gastronomii, obiektach 

hotelowych i handlowych, przedszkolach, żłobkach, szkołach, placówkach opiekuńczych i stołówkach dla 

bezdomnych należy zbierać odrębnie do pojemnika na odpady kuchenne, określonego w § 24 regulaminu. 

Odpady kuchenne odbierane są w ramach usług dodatkowych świadczonych przez podmiot uprawniony do 

odbioru odpadów. 

§ 7. 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 § 5. 

§ 8. Właściciele 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. 

§ 9. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń: 

1) z części nieruchomości służących do użytku publicznego; 

2) wydzielonej części drogi publicznej przeznaczonej dla ruchu pieszego – chodnika – położonej bez-

pośrednio przy granicy nieruchomości. 

§ 10. 1. Uprzątanie błota, śniegu i lodu powinno odbywać się przy zachowaniu zasad należytej staranności 

z uwzględnieniem panujących warunków atmosferycznych. Usuwanie innych zanieczyszczeń, w tym liści, 

systematycznie w miarę występujących potrzeb. 
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2. Błoto, śnieg, lód należy pryzmować na chodniku przy krawędzi jezdni z zachowaniem odstępu minimum 

1 m od pnia drzewa, w sposób nieutrudniający ruchu pieszych i pojazdów, z zachowaniem możliwości 

odpływu wód roztopowych do kanalizacji ogólnospławnej lub deszczowej.  

3. Materiał użyty do likwidacji śliskości chodnika należy usunąć z chodnika po ustaniu przyczyn jego 

zastosowania. 

§ 11. Mycie pojazdów mechanicznych poza myjniami, za wyjątkiem samochodów ciężarowych może 

odbywać się na terenie nieruchomości pod warunkiem, że czynność ta nie powoduje uciążliwości dla sąsiadów, 

a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej i ogólnospławnej lub zbiornika bez-

odpływowego, umożliwiającego ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy, w szczególności ścieki takie 

nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do kanalizacji deszczowej oraz do środowiska gruntowo - wodnego. 

§ 12. Dopuszcza się naprawę pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi – za zgodą 

właściciela nieruchomości - jeżeli naprawy te nie spowodują zagrożenie dla środowiska, a powstające przy tym 

odpady stałe i płynne zostaną zagospodarowane zgodnie z niniejszym regulaminem. 

Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości 

§ 13. Worek na selektywnie zbierane odpady komunalne z terenu nieruchomości jednorodzinnych, 

o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 regulaminu, winien spełniać następujące wymagania: 

1) na papier i opakowania wielomateriałowe powinien być w  kolorze niebieskim z napisem PAPIER; 

2) na tworzywa sztuczne i metale powinien być w kolorze żółtym z napisem METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE; 

3) na szkło powinien być w kolorze zielonym z napisem SZKŁO; 

4) powinien posiadać pojemność nie mniejszą niż 0,07m3; 

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

§ 14. Kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we 

własnym zakresie z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 3 regulaminu, 

winien posiadać minimalną pojemność 1,0m3. 

§ 15. 1. Worek na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

odbierany z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 4 regulaminu, winien 

spełniać następujące wymagania: 

1) powinien być w kolorze brązowym z napisem „BIO”; 

2) powinien posiadać pojemność nie mniejszą niż 0,07m3. 

2. Właściciele nieruchomości jednorodzinnych korzystający z częściowego zwolnienia z opłaty w związku 

z kompostowaniem bioodpadów w kompostowniku przydomowym, nie otrzymują worków określonych 

w ust. 1.  

§ 16. 1. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości jednorodzinnych, o którym 

mowa w § 4 ust. 2 regulaminu, winien spełniać następujące wymagania: 

1) być w kolorze czarnym lub grafitowym; 

2) posiadać minimalną pojemność 0,08m3; 

3) być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

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 § 29 regulaminu, lecz nie mniej niż: trzy worki na selektywnie zbierane odpady komunalne, 

zgodnie z § 13, oraz jeden pojemnik na zmieszane odpady komunalne, zgodnie z ust. 1. 
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§ 17. 1. Pojemnik na selektywne zbieranie papieru, opakowań wielomateriałowych oraz tworzyw 

sztucznych i metali z terenu nieruchomości wielorodzinnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 1 regulaminu, 

winien spełniać następujące wymagania: 

1) na papier i opakowania wielomateriałowe powinny być w kolorze niebieskim z napisem PAPIER; 

2) na tworzywa sztuczne i metale powinny być w kolorze żółtym z napisem METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE; 

3) posiadać minimalną pojemność 1,1m3; 

4) być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

2. Pojemnik na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne z terenu nieruchomości wielorodzinnych, 

o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 2 regulaminu, winien spełniać następujące wymagania: 

1) kolor zielony z napisem SZKŁO KOLOROWE oraz kolor biały z napisem SZKŁO BIAŁE; 

2) posiadać minimalną pojemność 1,5m3. 

3. Pojemnik na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, o których 

mowa w § 5 ust. 1 pkt 5 regulaminu, winien spełniać następujące wymagania: 

1) być w kolorze brązowym z napisem BIO; 

2) posiadać minimalną pojemność 0,11m3; 

3) być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

§ 18. Kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we 

własnym zakresie z terenu nieruchomości wielorodzinnych, o których mowa w § 5 ust. 1 pkt 4 regulaminu, 

winien posiadać minimalną pojemność 1,0m3. 

§ 19. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości wielorodzinnych, o których mowa 

w § 5 ust. 2 regulaminu, winien spełniać następujące wymagania: 

1) być w kolorze czarnym lub grafitowym; 

2) posiadać minimalną pojemność 0,24m3; 

3) być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

§ 20. Właściciel nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej jest zobowiązany do wyznaczenia miejsca na 

ustawienie co najmniej takiej ilości pojemników na odpady komunalne, by odpowiadały one ilości 

wytwarzanych odpadów komunalnych na jego nieruchomości, określonej w § 29 regulaminu. 

§ 21. 1. Pojemnik na selektywne zbieranie papieru i opakowań wielomateriałowych oraz tworzyw 

sztucznych i metali z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 

komunalne (w tym domków letniskowych i innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe), o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1 regulaminu, winien spełniać następujące wymagania: 

1) na papier i opakowania wielomateriałowe powinien być w kolorze niebieskim z napisem PAPIER; 

2) na tworzywa sztuczne i metale powinien być w kolorze żółtym z napisem METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE; 

3) posiadać minimalną pojemność 1,1m3; 

4) być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

2. Pojemnik na selektywnie zbierane szklane odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w tym domków letniskowych i innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe), o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 2 

regulaminu, winien spełniać następujące wymagania: 

1) być w kolorze zielonym z napisem SZKŁO KOLOROWE oraz białym z napisem SZKŁO BIAŁE; 

2) posiadać minimalną pojemność 1,5m3. 
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3. Pojemnik na selektywnie zbierane bioodpady z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w tym domków letniskowych i innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe), o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 4 regulaminu, 

winien spełniać następujące wymagania: 

1) być w kolorze brązowym z napisem BIO; 

2) posiadać minimalną pojemność 0,24m3; 

3) być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

4. Worek na selektywnie zbierane odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w tym domków letniskowych i innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe), o których mowa w § 6 ust. 1 pkt 1, 2 i 4 regulaminu, 

winien spełniać następujące wymagania: 

1) na papier i opakowania wielomateriałowe powinien być w  kolorze niebieskim z napisem PAPIER; 

2) na tworzywa sztuczne i metale powinien być w kolorze żółtym z napisem METALE I TWORZYWA 

SZTUCZNE; 

3) na szkło powinien być w kolorze zielonym z napisem SZKŁO; 

4) na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów powinien być w ko-

lorze brązowym z napisem BIO; 

5) powinien posiadać pojemność nie mniejszą niż 0,07m3; 

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

§ 22. Kontener na odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we 

własnym zakresie z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, o których mowa w § 6 

ust. 1 pkt 5 regulaminu, winien posiadać minimalną pojemność 1,0m3. 

§ 23. Pojemnik na zmieszane odpady komunalne z terenu nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w tym domków letniskowych i innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno – wypoczynkowe), o których mowa w § 6 ust. 2 regulaminu, powinien 

spełniać następujące wymagania: 

1) być w kolorze czarnym lub grafitowym; 

2) posiadać minimalną pojemność 0,08m3; 

3) być wykonany zgodnie z wymaganiami Polskich Norm. 

§ 24. Pojemnik na odpady kuchenne z obiektów gastronomii oraz obiektów hotelowych, o których mowa 

w § 6 ust. 2 regulaminu winien 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 wytwarzanych odpadów komunalnych na jego nieruchomości, określonej w § 31 

regulaminu, jednakże nie mniejszej niż odpowiadającej rzeczywistemu zapotrzebowaniu na pojemniki na danej 

nieruchomości. 

§ 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 winny spełniać warunki określone w § 17, 18, 19 i 20 regulaminu. 

§ 27. Zarządy rodzinnych ogrodów działkowych zobowiązane są do: 

1) zapewnienia odpowiedniej ilości pojemników na odpady komunalne, uwzględniającej ilość wytwo-

rzonych odpadów zgodnie z § 31 regulaminu; 

2) utrzymania pojemników w należytym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

3) zawarcia umowy z podmiotem odbierającym odpady na odbieranie odpadów komunalnych. 
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§ 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 0,002m3 do 0,020m3. 

§ 29. Ustala się średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych na 

mieszkańca w ciągu tygodnia w wielkości – 0,030m3. 

§ 30. Ustala się minimalną wielkość pojemników do gromadzenia odpadów zmieszanych w stosunku do 

ilości osób objętych opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) dla pojemników 0,08 m3 – 3 osoby; 

2) dla pojemników 0,11 m3 – 5 osób; 

3) dla pojemników 0,12 m3 – 6 osób; 

4) dla pojemników 0,24 m3 – 12 osób; 

5) dla pojemników 1,10 m3 – 50 osób; 

6) dla kontenerów 7,00 m3 – 300 osób. 

§ 31. Ustala się średnią ilość odpadów komunalnych wytwarzanych na terenie nieruchomości, na której 

nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, w wysokości: 

1) w placówkach oświatowych – 2 l odpadów/tydzień na każde dziecko/ucznia i każdą osobę wykonującą 

w pracę w danej placówce; 

2) w lokalach gastronomicznych – 10 l odpadów/tydzień na jedno miejsce konsumpcyjne (dotyczy także 

miejsc w tzn. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu); 

3) w domach opieki, szpitalach, internatach, hotelach, pensjonatach, oraz innych nieruchomościach 

o podobnej funkcji – 20 l odpadów/tydzień na jedno łóżko; 

4) na terenie ogrodów działkowych – 80 l odpadów/tydzień na każde 10 osób przebywających na terenie 

działki wchodzącej w skład ogrodów działkowych; 

5) w obiektach handlowych oraz zakładach rzemieślniczych, produkcyjnych i usługowych – 120 l 

odpadów/tydzień na każde 10 osób przebywających i pracujących na terenie obiektu/zakładu; 

6) w kinach, teatrach, salach widowiskowo-sportowych, salach koncertowych, na stadionach – 3 l 

odpadów/tydzień na każde miejsce na widowni; 

7) w domkach letniskowych, polach campingowych, działkach rekreacyjnych – 15 l/tydzień na jedno 

miejsce noclegowe. 

§ 32. 1. 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 0,12 m3 na 20 osób uczestniczących w imprezie oraz  

2) w szalety przenośne - jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania 

nie przekracza 4 godzin. 

2. 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. 

3. Właściciele nieruchomości są zobowiązani zawrzeć umowy z przedsiębiorcami na dostarczenie 

pojemników i szaletów oraz opróżnienie i uprzątnięcie ich. 

Rozdział 4 

Warunki rozmieszczania pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

§ 33. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany: 

1) umieścić pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w miejscu przeznaczonym do gromadzenia 

odpadów komunalnych; 
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2) w przypadku, gdy niemożliwym jest wyznaczenie miejsca gromadzenia odpadów na terenie własnej 

nieruchomości, ze względu na brak możliwości spełnienia wymagań 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) utrzymywać miejsca gromadzenia odpadów w stanie czystości poprzez ich systematyczne zamiatanie 

i uprzątanie. 

§ 34. 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 kon-

serwowane po okresie zimowym, w pozostałym okresie w miarę potrzeb, aby zapewnić ich estetyczny wygląd. 

Rozdział 5 

Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 35. Zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji, z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy winny być odbieranie z częstotliwością nie rzadszą niż raz na tydzień dla zabudowy 

jednorodzinnej i wielorodzinnej za wyjątkiem właścicieli nieruchomości w sołectwach: Barcikowice, Jany, 

Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Ługowo, Sucha, Zatonie, z których odpady powinny być odbierane 

z częstotliwością nie rzadszą niż raz na dwa tygodnie. 

§ 36. Selektywnie zbierane odpady komunalne, jak papier i opakowania wielomateriałowe, oraz tworzywa 

sztuczne i metale z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy za wyjątkiem właścicieli 

nieruchomości w sołectwach: Barcikowice, Jany, Jarogniewice, Jeleniów, Kiełpin, Ługowo, Sucha, Zatonie 

winny być odbieranie z częstotliwością nie rzadszą niż raz na: 

1) dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej; 

2) tydzień dla zabudowy wielorodzinnej; 

3) raz na miesiąc dla właścicieli nieruchomości w wymienionych powyżej sołectwach. 

§ 37. Selektywnie zbierane odpady komunalne jak szkło kolorowe i białe z nieruchomości, na których 

zamieszkują mieszkańcy winny być odbieranie z częstotliwością nie rzadszą niż raz na: 

1) dwa tygodnie dla zabudowy jednorodzinnej; 

2) miesiąc dla zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej w sołectwach: Barcikowice, Jany, Jarogniewice, 

Jeleniów, Kiełpin, Ługowo, Sucha, Zatonie. 

§ 38. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych zmieszanych jak i selektywnych z nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (w tym domków letniskowych i innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe), winna być taka sama, jak odpadów 

zbieranych z zabudowy mieszkalnej wielorodzinnej. 

§ 39. Częstotliwość opróżniania koszy ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

a w szczególności chodnikach, parkach, placach, przystankach komunikacyjnych i zieleńcach, winna być 

dostosowana do potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w tygodniu, nie dopuszczając do przepełnienia koszy, 

a podczas imprez masowych kosze i pojemniki powinny być opróżniane na bieżąco. 

§ 40. Nieczystości ciekłe muszą być gromadzone w zbiornikach bezodpływowych odpowiadających 

wymaganiom wynikającym z odrębnych przepisów. 

§ 41. Właściciele nieruchomości, na których usytuowane są zbiorniki do gromadzenia nieczystości ciekłych 

obowiązani są do opróżniania zbiorników w sposób systematyczny, nie dopuszczając do ich przepełnienia 

i przelaniu się nieczystości na powierzchnię oraz przenikaniu do gruntu, gwarantujący zachowanie czystości 

i porządku na nieruchomości. 
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§ 42. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie umowy zawartej między 

właścicielami nieruchomości, a przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Prezydenta na świadczenie usług 

w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z częstotliwością 

dostosowaną do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika, nie rzadziej jednak niż 

raz na 2 miesiące. 

§ 43. Osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni muszą być usuwane z nieruchomości z często-

tliwością wynikającą z parametrów technologicznych oczyszczalni, jednak nie rzadziej niż raz na rok. 

Rozdział 6 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 44. Należy zapewnić warunki funkcjonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych tak, aby było możliwe: 

1) ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów; 

2) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych; 

3) ograniczenie ilości wytwarzanych odpadów komunalnych oraz zagospodarowania zgodnego z hierarchią 

postepowania z odpadami w systemie zbierania i zagospodarowywania wytwarzanych odpadów; 

4) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych. 

Rozdział 7 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 45. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i zwierząt, a także dołożenia starań, aby zwierzęta te 

nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki,  

a w szczególności niepozostawiania ich bez dozoru poza miejscem ich stałego utrzymywania. 

§ 46. 1. Do obowiązków właścicieli zwierząt domowych należy: 

1) prowadzenie psa w miejscach publicznych na uwięzi w taki sposób, aby zapewnić pełną nad nim 

kontrolę; 

2) prowadzenie psa zagrażającemu otoczeniu w kagańcu - taki pies może być prowadzony wyłącznie przez 

osobę pełnoletnią; 

3) niewprowadzanie zwierząt na teren placów zabaw i piaskownic dla dzieci, kąpielisk, boisk szkolnych 

oraz terenów zielonych i sportowych położonych na obszarze posesji będących w zarządzie szkół, przedszkoli 

i żłobków; 

4) niewprowadzanie zwierząt do budynków użyteczności publicznej i obsługi ludności, w szczególności do 

urzędów, zakładów opieki zdrowotnej i opieki społecznej, szkół, placówek wychowawczych, placówek 

kulturalno – oświatowych o ile władający tymi budynkami nie postanowią inaczej; 

5) zabezpieczenie terenu nieruchomości przed wydostawaniem się z niej zwierzęcia; 

6) niezwłoczne usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez umieszczanie ich 

w koszach przeznaczonych do tego celu, a w przypadku ich braku w koszach ulicznych lub w pojemnikach na 

terenie nieruchomości przeznaczonych na odpady niesegregowane; 

7) prowadzenie psów agresywnych – w tym wszystkich psów ras wymienionych w rozporządzeniu Ministra 

Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r w sprawie wykazu psów uznawanych za 

agresywne (Dz. U. z 2003r. Nr 77, poz. 687) oraz mieszańców z tymi rasami, wyłącznie na uwięzi oraz 

założonych kagańcach. 

2. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 i 4, nie dotyczą osób niewidomych, korzystających z psów 

przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu w stopniu znacznym. 
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§ 47. 1. Dopuszcza się podczas wyprowadzania psów z wyjątkiem psów wymienionych w § 46 ust. 1 pkt 7 

w miejscach, gdzie nie stwarza to zagrożenia oraz gdy opiekun ma możliwość sprawowania bezpośredniej 

kontroli nad jego zachowaniem, czasowe uwalnianie psów z uwięzi, lecz w założonym kagańcu. 

2. Na wezwanie Straży Miejskiej opiekun psa zobowiązany jest do założenia psu uwięzi. 

§ 48. Zasady przewożenia zwierząt środkami komunikacji zbiorowej określają organizatorzy świadczący 

usługę przewozu. 

Rozdział 8 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcjirolniczej 

§ 49. Na terenach miasta wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymanie zwierząt 

gospodarskich pod warunkiem, że utrzymujący je zapewni: 

1) przestrzeganie obowiązujących przepisów sanitarno – epidemiologicznych; 

2) gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób zgodny 

z obowiązującymi przepisami i nie powodując zanieczyszczania wód powierzchniowych i gruntowych; 

3) przeprowadzanie deratyzacji pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla zwierząt, dwa razy do 

roku wiosną i jesienią, przez podmiot uprawniony; 

4) niepowodowanie uciążliwość hodowli dla sąsiednich nieruchomości. 

§ 50. Pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 10m od granicy 

nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli 

nieruchomości sąsiednich. 

Rozdział 9 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 51. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obszary zabudowane przez: 

1) budynki mieszkalne wielorodzinne; 

2) budynki i budowle wykorzystywane na produkcję, przetwarzanie i przechowywanie żywności, 

produktów rolnych w formie przetworzonej i nieprzetworzonej, na prowadzenie chowu i hodowli zwierząt; 

3) zakłady pracy; 

4) obiekty użyteczności publicznej; 

5) węzły cieplne; 

6) sieć kanalizacyjną; 

7) składowiska odpadów komunalnych. 

2. Deratyzację należy przeprowadzić obowiązkowo dwukrotnie w ciągu roku w terminach: 

1) od 1 kwietnia do 30 kwietnia; 

2) od 1 października do 31 października. 

Rozdział 10 

Postanowienia końcowe 

§ 52. Traci moc uchwała nr XLII.505.2016 Rady Miasta Zielona Góra z dnia 20 grudnia 2016r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Zielona Góra (Dz. Urz. Woj. Lubus., 

poz. 27633)) 

                                                      
3) Zmiany tekstu wymienionej uchwały zostały ogłoszone w Dz. Urz. Woj. Lubus. z 2020 r. poz. 61 
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§ 53. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Zielona Góra. 

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

Województwa Lubuskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady 

Tomasz Paweł Sroczyński 
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