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UCHWAŁA NR 164/8/XXII/20
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ
z dnia 26 sierpnia 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2019 r. poz. 2010 z późn.zm.) Rada Miejska w Iłowej, po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Żaganiu uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa określający
szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem.
DZIAŁ I.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych.
2. Obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmuje następujące frakcje odpadów:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) szkło;
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie infekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) odpady budowlane i rozbiórkowe;
14) zużyte opony.
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3. Odpady selektywnie zbierane wymienione w ust. 2 pkt. 1 - 6 należy gromadzić w workach lub
pojemnikach o pojemnościach określonych w niniejszym regulaminie, które należy udostępnić przedsiębiorcy
odbierającemu odpady w określonych terminach lub też dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, zwanym dalej PSZOK, znajdującego się na ternie miasta Iłowa.
4. Odpady selektywnie zbierane, wymienione w ust. 2 pkt.7-14 należy dostarczyć do PSZOK-u,
znajdującego się na terenie miasta Iłowa.
5. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są zawrzeć indywidualne umowy na usuwanie
odpadów z tych nieruchomości z przedsiębiorcą posiadającym stosowne zezwolenie.
6. Wyselekcjonowane z odpadów komunalnych frakcje odpadów: meble i inne odpady wielkogabarytowe
można wystawiać przed nieruchomość w terminach wskazanych w harmonogramie, w sposób umożliwiający
ich odbiór przez firmę odbierającą odpady.
7. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, nie zawierające frakcji o których mowa w ust. 1 należy
zbierać do pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) o pojemnościach określonych w niniejszym
regulaminie, które należy udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady zgodnie z harmonogramem
wywozu odpadów obowiązującym na terenie gminy.
8. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą
zagospodarować bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych usytuowanych
na danej nieruchomości. Mieszkańcy ci po złożeniu stosownej deklaracji zwolnieni są z obowiązku posiadania
pojemnika lub worka na bioodpady.
§ 3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez odgarnięcie w miejsce
niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów, a także podjęcie działań mających na celu usunięcie
zgromadzonych zanieczyszczeń oraz ograniczenia śliskości chodnika.
§ 4. Ustala się wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości dotyczące
mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi:
1) mycie pojazdów mechanicznych, w tym samochodów dopuszczalne jest tylko na terenie utwardzonym, pod
warunkiem, że powstające ścieki nie będą odprowadzane do ziemi oraz cieków i zbiorników wodnych
z zastrzeżeniem, że w przypadku mycia podwozia, silników i innych elementów powstające ścieki należy
poddać podczyszczeniu w urządzeniach do tego przeznaczonych tj. np. poprzez separator;
2) doraźne naprawy i regulacje pojazdów na terenie nieruchomości są możliwe pod warunkiem, że odbywają
się w sposób nie wpływający negatywnie na środowisko tj. w miejscu utwardzonym, a powstające odpady
gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych. Naprawy nie mogą stanowić uciążliwości dla
właścicieli nieruchomości sąsiednich.
DZIAŁ II.
OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI W ZAKRESIE GROMADZENIA, SEGREGACJI
I USUWANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH
Rozdział 1.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości, na drogach publicznych i terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porządkowym i technicznym
§ 5. 1. Określa się następujące rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych:
1) na terenie nieruchomości:
a) pojemniki o minimalnej pojemności od 80l;
b) kontenery o minimalnej pojemności 1100l;
c) worki o minimalnej pojemności 60l;
2) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego kosze uliczne o minimalnej pojemności 25l.
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2. Liczba i wielkość urządzeń do gromadzenia odpadów powinna zagwarantować ciągłość gromadzenia
odpadów powstających na terenie nieruchomości.
3. Do wywozu odpadów budowlanych, odpadów komunalnych wielkogabarytowych oraz do wywozu
sporadycznie większej ilości odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) innych niż odpadów
opakowaniowych, odpadów ulegających biodegradacji i odpadów niebezpiecznych, mogą być stosowane
kontenery o pojemności powyżej 1100dm3.
§ 6. 1. Frakcję odpadów stanowiącą papier, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury,
odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, zbiera się w pojemnikach lub workach
koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”.
2. Frakcję odpadów stanowiącą szkło, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady
opakowaniowe ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem
„Szkło”.
3. Frakcję odpadów stanowiącą metal i tworzywa sztuczne, w skład której wchodzą odpady z metali, w tym
odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw
sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru
żółtego oznaczonych napisem „Plastik”.
4. Frakcję odpadów stanowiącą bioodpady, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego
oznaczonych napisem „Bio”.
§ 7. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na
której zamieszkują mieszkańcy musi odpowiadać iloczynowi liczby osób korzystających z tych pojemników
i średniej
ilości
odpadów
wytwarzanych
w gospodarstwie
domowym
w ciągu
tygodnia
tj. 20 litrów/mieszkańca.
§ 8. Minimalna pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na
której nie zamieszkują mieszkańcy, a na której powstają odpady komunalne musi uwzględniać następującą
miesięczną średnią ilość wytwarzanych odpadów:
1) dla szkół wszelkiego typu – 3 litry odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz 2 litry
odpadów zebranych selektywnie na każdego ucznia i pracownika;
2) dla żłobków, przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego – 4 litry odpadów komunalnych
niesegregowanych (zmieszanych) oraz 2 litry odpadów zebranych selektywnie na dziecko i pracownika;
3) dla świetlic – 4 litry odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz 2 litry odpadów
zebranych selektywnie na osobę;
4) dla lokali handlowych – 30 litrów odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz 20 litrów
odpadów zebranych selektywnie na 10m2 powierzchni użytkowej lokalu;
5) dla lokali gastronomicznych – 10 litrów odpadów komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz
5 litrów odpadów zebranych selektywnie na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc
w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
6) dla lokali rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – 80 litrów odpadów komunalnych
niesegregowanych (zmieszanych) oraz 40 litrów odpadów zebranych selektywnie na dziesięciu
pracowników;
7) dla instytucji, urzędów, spółdzielni i innych obiektów użyteczności publicznej – 80 litrów odpadów
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) oraz 40 litrów odpadów zebranych selektywnie na
dziesięciu pracowników;
8) dla cmentarzy – 4400 litrów na każde 1500m2 zajętej powierzchni cmentarza;
9) dla internatów, hoteli, pensjonatów i innych placówek całodziennego pobytu – 5 litrów odpadów
komunalnych niesegregowanych (zmieszanych) i 3 litry odpadów zebranych selektywnie na jedno łóżko.
10) W przypadku nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub inna nieruchomość
wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, na których odpady powstają w sposób nieregularny
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przewiduje się wielkość pojemnika na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) nie mniejszego niż
80 dm3 oraz 70l odpadów komunalnych zebranych selektywnie na jeden domek letniskowy.
§ 9. 1. Ustala się warunki rozmieszczenia pojemników i worków na odpady:
1) na terenie nieruchomości zamieszkałych w obrębie nieruchomości, na której powstają odpady,
a w przypadku, gdy nie jest możliwe wyznaczenie takiego miejsca, pojemniki lub worki należy ustawić na
terenie innej nieruchomości, na warunkach określonych z jej właścicielem;
2) na terenach ogródków działkowych dopuszcza się zbieranie odpadów do pojemników lub worków
o pojemności dostosowanej do ilości odpadów wytwarzanych na terenie ogrodów, ustawionych przy
wejściach na ogrody działkowe;
3) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego kosze uliczne powinny być rozstawione w sposób
i w ilościach zapewniających utrzymanie czystości w miejscach publicznych:
a) w parkach kosze uliczne umieszcza się przy głównym wejściu i wyjściu,
b) na przystankach komunikacji kosze uliczne umieszcza się obok wiaty, a jeśli nie ma, w sąsiedztwie
oznaczenia przystanku,
c) na parkingach, przy punktach handlowych oraz przed szkołami kosze uliczne umieszcza się na początku
ciągu pieszego prowadzącego odpowiednio na parking oraz przy wejściu na teren szkoły,
d) na placach zabaw, siłowniach, boiskach, kosze uliczne umieszcza się przy wejściach na te obiekty;
§ 10. 1. Ustala się warunki utrzymania pojemników odpowiednio do ich rodzaju:
1) w zakresie stanu sanitarnego – pojemniki należy utrzymywać w czystości zarówno zewnętrznej jak
i wewnętrznej, tak aby nie powodowały uciążliwych zapachów;
2) w zakresie stanu technicznego:
a) pojemniki mają być nieuszkodzone i kompletne;
b) pojemniki mają być wyposażone w pokrywę, z wyłączeniem niektórych rodzajów pojemników, których
konstrukcja nie przewiduje pokryw;
c) pojemniki powinny posiadać sprawne koła do przemieszczania się, posiadać specjalne uchwyty
ułatwiające pchanie pojemnika;
3) w zakresie stanu porządkowego - pojemniki nie powinny być przepełnione, aby nie dopuścić do
wysypywania się odpadów poza pojemnik
2. Worki powinny być nieuszkodzone i szczelne.
§ 11. 1. Odpady powstałe w wyniku prowadzenia robót remontowych i budowlanych powinny być
gromadzone w odrębnych pojemnikach lub kontenerach w sposób niepowodujący pylenia i usuwane z terenu
nieruchomości.
2. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone na terenie nieruchomości
w wydzielonym miejscu, w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości przez osoby do tego
uprawnione i usuwane jak najszybciej. Niedopuszczalne jest gromadzenie odpadów wielkogabarytowych
w pasie drogi.
Rozdział 2.
Zasady utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 12. Właściciel nieruchomości utrzymuje w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsce
gromadzenia odpadów poprzez:
1) ustawienie pojemników w sposób uporządkowany, zapewniający swobodny do nich dostęp;
2) umieszczanie odpadów wyłącznie w określonych pojemnikach lub workach i niedopuszczanie do
wysypywania się odpadów z pojemników lub worków;
3) zabezpieczenie worków poprzez zawiązywanie ich tak aby zapobiec ich wysypywaniu się podczas
realizacji usługi odbioru;
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4) zabezpieczenie zgromadzonych odpadów przed wpływem warunków atmosferycznych oraz dostępem do
nich zwierząt poprzez zamykanie klap pojemników, a w przypadku bioodpadów i papieru umieszczanie ich
w miarę możliwości w zadaszonej części miejsca gromadzenia odpadów;
5) systematyczne uprzątanie miejsca gromadzenia odpadów z odpadów zalegających poza pojemnikami
i workami z zachowaniem zasad selektywnego zbierania odpadów, w tym także okresowe mycie
zapobiegające powstawaniu uciążliwości zapachowych;
6) zabezpieczenie terenu bezpośrednio pod pojemnikami i workami przed gromadzeniem się odcieków, wód
opadowych i roztopowych oraz uprzątanie z tego terenu śniegu i lodu.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 13. 1. Zapewnienie właściwego stanu sanitarno-higienicznego
komunalnych z nieruchomości z następującą częstotliwością:

wymaga

usuwania

odpadów

1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane):
a) dla zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie,
b) dla zabudowy wielolokalowej o ilości do 10 wyodrębnionych lokali mieszkalnych w nieruchomości
- nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu,
c) dla zabudowy wielolokalowej o ilości powyżej 10 wyodrębnionych lokali mieszkalnych – nie rzadziej
niż 2 razy w tygodniu,
d) dla obiektów użyteczności publicznej - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
e) dla obiektów, na których prowadzona jest działalność powodująca powstawanie odpadów komunalnych:

᠆ przy działalności gastronomicznej i handlu spożywczym - nie rzadziej niż raz w tygodniu,
᠆ przy pozostałej działalności - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
2) odpady komunalne selektywnie zebrane nie rzadziej niż raz w miesiącu, z zastrzeżeniem punktu 3,
3) bioodpady:
a) w okresie od kwietnia do października:

᠆ z nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej- co najmniej raz na dwa tygodnie,
᠆ z nieruchomości w zabudowie wielorodzinnej- co najmniej raz na tydzień,
b) w okresie od listopada do marca:

᠆ z nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej- co najmniej raz w miesiącu,
᠆ z nieruchomości o zabudowie wielorodzinnej- co najmniej raz na dwa tygodnie;
2. Kosze usytuowane na terenach przeznaczonych do użytku publicznego powinny być opróżniane przy ich
wypełnieniu do 3/4 pojemności, nie rzadziej jednak niż raz na dwa tygodnie.
3. Tereny, na których odbywają się imprezy masowe powinny być oczyszczone, a pojemniki na odpady
opróżnione - bezpośrednio po zakończeniu imprezy, nie później jednak niż w ciągu jednej doby od zakończenia
imprezy.
§ 14. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych (szambach) muszą być usuwane
z nieruchomości z częstotliwością i w sposób gwarantujący, że nie nastąpi wypływ ze zbiornika (zwłaszcza
wynikający z jego przepełnienia) a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi, wód podziemnych
i powierzchniowych - jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
DZIAŁ III.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE
§ 15. 1. Osoby będące właścicielami lub opiekunami zwierząt domowych są zobowiązane do
sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami.
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2. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest zapewnić stały i skuteczny dozór nad tymi
zwierzętami.
3. Osoba utrzymująca zwierzęta domowe zobowiązana jest do zapobiegania ich wydostaniu się w sposób
niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania.
§ 16. Osoba, pod której bezpośrednim nadzorem (opieką) przebywa zwierzę domowe, na terenach
przeznaczonych do wspólnego użytku, zobowiązana jest do niezwłocznego usunięcia zanieczyszczeń
pozostawionych przez to zwierzę.
§ 17. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy zaleca się wyprowadzać w sposób
zapewniający sprawowanie nad nimi kontroli (np. na smyczy, w kagańcu).
§ 18. 1. Osoba utrzymująca zwierzę agresywne zobowiązana jest wyposażyć nieruchomość w widoczną
tabliczkę ostrzegawczą z czytelną informacją o utrzymywaniu na terenie nieruchomości takiego zwierzęcia.
2. W przypadku wyprowadzania zwierzęcia, o którym mowa w ust. 1 na zewnątrz należy założyć smycz
i kaganiec.
DZIAŁ IV.
WYMAGANIA DOTYCZĄCE UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ
§ 19. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej nie należy utrzymywać zwierząt gospodarskich,
z zastrzeżeniem ust. 2.
2. Na terenach, o których mowa w ust. 1, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich (na własny
użytek) pod następującymi warunkami:
1) posiadania odpowiednich pomieszczeń służących do chowu zwierząt, spełniających wymogi przepisów
prawa budowlanego oraz innych przepisów szczególnych;
2) chów zwierząt nie będzie powodował w jakikolwiek sposób uciążliwości dla mieszkańców sąsiednich
nieruchomości oraz nie będzie powodował zanieczyszczenia środowiska, w tym szczególnie wód, gleb
i powietrza;
3) w przypadku utrzymywania pszczół, winny być one trzymane w ulach, ustawionych w odległości co
najmniej 5 m od granicy nieruchomości - w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące owady nie zakłócały
korzystania z nieruchomości sąsiednich.
DZIAŁ V.
WYZNACZENIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 20. 1. Wyznacza się obszary na terenie Gminy Iłowa podlegające obowiązkowej deratyzacji:
1) tereny zabudowane budynkami mieszkalnymi w zabudowie jednorodzinnej lub zagrodowej
i wielorodzinnej wraz z pomieszczeniami przynależnymi, tj. piwnice, pomieszczenia gospodarcze, budynki
inwentarskie;
2) tereny zabudowy przemysłowej, gospodarczej;
3) budynki szkół i internatów, przedszkoli, żłobków;
4) obiekty służby zdrowia;
5) obiekty urzędów i instytucji;
2. Ustala się, że deratyzacja na obszarach, o których mowa w ust. 1 przeprowadzana będzie dwa razy do
roku w następujących terminach:
1) od dnia 01 kwietnia do dnia 15 kwietnia;
2) od dnia 15 października do dnia 31 października.
3. Teren poddany deratyzacji winien zostać oznaczony i zabezpieczony przed dostępem osób postronnych.
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DZIAŁ VI.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI
§ 21. 1. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstawaniu odpadów i ograniczać ich ilość,
a także podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania wytworzonych odpadów procesom odzysku,
w tym poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszym regulaminie.
2. W celu wypełnienia zadań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami podejmuje
się działania mające na celu:
1) ograniczenie składowania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji;
2) wydzielenie odpadów niebezpiecznych z odpadów komunalnych;
3) osiągnięcie poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych;
3. Podejmuje się działania informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców mające na celu przedstawienie
szerokiej informacji dotyczącej odbioru odpadów komunalnych i sposobów postępowania z nimi.
DZIAŁ VII.
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 22. Traci moc uchwała Rady Miejskiej w Iłowej Nr 86/7/XVI/15 z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłowa (tekst jednolity Dz. Urz. Woj.
Lubuskiego z 2015 r. poz. 2460).
§ 23. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej.
§ 24. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubuskiego.
Przewodniczący Rady
Mirosław Wdowiak

