
Załącznik do uchwały Nr XXXVI/229/12
Rady Miejskiej w Głogowie 

z dnia 20 listopada 2012 r.

REGULAMIN
UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

GMINY MIEJSKIEJ GŁOGÓW

Rozdział I . Postanowienia ogóle

§ 1.
Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku dotyczące:
1. Wymagań  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenach  nieruchomości

położonych granicach administracyjnych Gminy Miejskiej Głogów. 
2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników 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  terenów  nieruchomości  oraz  terenów  przeznaczanych  do  użytku
publicznego. 

4. Wymagań  wynikających  z  Wojewódzkiego  Planu  Gospodarki  Odpadami  dla
Województwa Dolnośląskiego z 2012 roku.  

5. Obowiązku osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem  lub  uciążliwością  dla  ludzi  oraz  przed  zanieczyszczeniem  terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku. 

6. Utrzymania 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
przeprowadzenia. 

§ 2.
Ilekroć w Regulaminie jest mowa o należy przez to rozumieć:
1. Wojewódzki  Plan  Gospodarki  Odpadami  –  dokument  przyjęty  przez  Sejmik

Województwa Dolnośląskiego,
2. odpady zmieszane –  odpady komunalne niezawierające odpadów, które  podlegają

selektywnej zbiórce,



3. podmiot  uprawniony  –  podmiot  prowadzący  działalność  w  zakresie  odbierania
odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  lub  opróżniania  zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych,

4. odpady wielkogabarytowe – odpady chrakteryzujące się tym,  że ze względu na swoje
rozmiary  lub  masę  nie  mogą  być  umieszczone  w  typowych  pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, 

5. punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych – są to wydzielone, odpowiednio
oznakowane miejsca, w których właściciele nieruchomości mogą pozostawić odpady
z selektywnej zbiórki, o których mowa w  § 3ust. 1, pkt. 1-14. Punkty takie mogą być
stacjonarne  i  mobilne.  Punktem  mobilnym  jest  także  samochód,  odbierający
wyselekcjonowane odpady  od właściciela nieruchomości,

6. punkt selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych -  należy przez to rozumieć
punkty stacjonarne, w których ustawione są pojemniki ogólnodostępne przeznaczone
do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w § 3 ust. 2, pkt. 1-6.

Rozdział  II.  Wymagania  w  zakresie  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie
nieruchomości.

§ 3.

1. Na  terenie  Gminy  Miejskiej  Głogów  właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do
selektywnego zbierania następujących odpadów komunalnych:
1) przeterminowane i niezużyte  leki; 
2) chemikalia;
3) zużyte baterie i akumulatory;
4) zużyty sprzęt RTV i AGD;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) zużyte opony;
7) odpady zielone;
8) papier i makulatura;
9) szkło;
10) tworzywa sztuczne i inne opakowania z plastiku (w tym opakowania PET);
11)opakowania wielomateriałowe;
12) złom metali żelaznych i nieżelaznych;
13)odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  w  tym  odpadów

opakowaniowych ulegających biodegradacji. 
14)odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

2. Na terenie Gminy Miejskiej Głogów selektywne zbieranie odpadów z nieruchomości
obejmuje: 



1) papier i makulatura;
2) tworzywa sztuczne;
3) opakowania wielomateriałowe;
4) opakowania ze szkła;
5) inne opakowania z plastiku (w tym opakowania PET)
6) bioodpady, 
zbieranych w następującym systemie:
a) indywidualnym polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w

przystosowanych  do  tego  celu  pojemnikach  lub  workach  foliowych
przeznaczonych dla nieruchomości ujętych w niniejszym regulaminie;

b) zbiorowym  polegającym  na  selektywnym  zbieraniu  odpadów  komunalnych
w przystosowanych do tego celu pojemnikach przeznaczonych dla jednej lub kilku
nieruchomości.

3. Selektywne zbieranie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości realizowane
jest przez umieszczanie odpadów komunalnych o odpowiedniej frakcji w pojemnikach
(dzwony,  siatkowce)  przy  budynkach wielolokalowych  oraz  w workach  na  terenie
nieruchomości  jednorodzinnych  i  zagrodowych,  które  będą  dostarczone  przez
uprawniony podmiot. Do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych o odpowiedniej
frakcji służą pojemniki i worki w następujących kolorach:
- niebieski - papier, makulatura i opakowania wielomateriałowe;
- biały - opakowania ze szkła bezbarwnego;
- zielony - opakowania ze szkła kolorowego;
- żółty - tworzywa sztuczne i inne opakowania  z plastiku (w tym  opakowania

PET);
- brązowy - bioodpady.

4. Selektywny odbiór niżej wymienionych odpadów komunalnych:
1) przeterminowane i niezużyte  leki; 
2) chemikalia;
3) zużyte baterie i akumulatory;
4) zużyty sprzęt RTV i AGD;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
6) zużyte opony;
7) odpady zielone;
8) papier i makulatura;
9) szkło;
10) tworzywa sztuczne i inne opakowania z plastiku (w tym opakowania PET);
11)opakowania wielomateriałowe;
12) złom metali żelaznych i nieżelaznych;
13)odpadów  komunalnych  ulegających  biodegradacji  w  tym  odpadów

opakowaniowych ulegających biodegradacji. 
14)odpadów budowlanych i rozbiórkowych



odbywać się będzie w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
5. Selektywny  odbiór  niżej  wymienionych  odpadów  komunalnych  odbywa  się

bezpośrednio z terenu nieruchomości przez mobilne punkty (wystawki) selektywnej
zbiórki odpadów komunalnych, według harmonogramu ustalonego przez gminę:
1) zużyty sprzęt RTV i  AGD;
2) meble;
3) inne odpady wielkogabarytowe;
4)  zużyte opony.

§ 4.

1. Właściciele  nieruchomości  realizują  obowiązek  utrzymania  czystości  i  porządku  na
terenie nieruchomości poprzez:
1) Niezwłoczne  uprzątnięcie  błota,  śniegu,  lodu  i  innych  zanieczyszczeń  z  części

nieruchomości służących do użytku publicznego.
2) Ustawienie  na  terenie  nieruchomości  w  przygotowanym  miejscu  pojemników

i worków opisanych w niniejszym regulaminie.
3) Utrzymywanie  w stanie czystości pojemników i miejsc gromadzenia odpadów.
4) Niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i  resztek

materiałów   budowlanych,  powstałych  w  wyniku  realizowanych  budów
i remontów w nieruchomości.

5) Gromadzenie  błota,  śniegu  i  lodu  uprzątniętego z  nieruchomości  służących  do
użytku  publicznego  na  skraju  chodnika  od  strony  jezdni,  poza  terenem
przystanków komunikacyjnych,  w sposób  nie  zagrażający  bezpieczeństwu ludzi
oraz pojazdów. Uprzątnięty śnieg ,błoto i lód oraz inne zanieczyszczenia nie mogą
utrudniać ruchu oraz zatrzymywania pojazdów, swobody poruszania pasażerów
komunikacji  blokowania  spływu  wód  opadowych  i  roztopowych  do  kanalizacji
deszczowej.

6) Systematyczne uprzątanie innych zanieczyszczeń.
2.     Przez niezwłoczne uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń należy 
         rozumieć:

1) podczas opadów śniegu – w ciągu czterech godzin od ustąpienia zjawiska;
2) w  przypadku  wystąpienia  niekorzystnych  zjawisk  atmosferycznych  takich  jak

gołoledź,  śliskość  pośniegowa  –  w  ciągu  dwóch  godzin  od  czasu  wystąpienia
zjawiska.  Do  czasu  likwidacji  zjawiska  należy  stosować  materiały  likwidujące
śliskość;

3) poza  okresem  zimowym  w  przypadku  wystąpienia  zabłocenia  lub  innych
zanieczyszczeń – nie później niż dwanaście godzin po ich powstaniu;

4) zabrania się przemieszczania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części
nieruchomości służących do użytku publicznego na przyległy pas zieleni.



§ 5.

1. Mycie  pojazdów  samochodowych  na  terenach  przeznaczonych  do  użytku
publicznego jest zabronione z zastrzeżeniem  § 5 ust. 2 pkt. 1 i 2.

2. Mycie pojazdów na terenie nieruchomości jest dozwolone wyłącznie jeżeli:

1) odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości.

2) powstałe  ścieki  są   odprowadzane   do  kanalizacji  lub  są  gromadzone
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.

§ 6.

Na  terenie  przeznaczonych  do  użytku  publicznego  oraz  na   terenie  nieruchomości
zakazuje  się  dokonywania  napraw   pojazdów  samochodowych  poza  warsztatami
naprawczymi, z zastrzeżeniem $ 6  pkt.1,2,3 i 4.
1. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest

w  przypadku  wystąpienia  awarii  i  polega  na  wykonaniu  drobnych  napraw  lub
doraźnych  czynności  umożliwiających  kontynuowanie  jazdy  lub  uruchomienie
pojazdu.

2. Naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska.

3. Odpady  powstające  w  trakcie  naprawy  gromadzone  są  w  pojemnikach  do  tego
przeznaczonych  i  przekazywane  do  unieszkodliwiania,  zgodnie  z  odrębnymi
przepisami.

4. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi nie 
może stwarzać uciążliwości dla właścicieli nieruchomości, na których dokonuje się 
napraw oraz właścicieli i współwłaścicieli sąsiednich nieruchomości. 

Rozdział 3.  Rodzaje i  minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów  komunalnych  na  terenie  nieruchomości  oraz  na  drogach  publicznych  oraz
warunki  rozmieszczania  tych  pojemników  i  ich  utrzymania  w  odpowiednim  stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

§ 7.



1 Odpady komunalne należy gromadzić  tylko w sprawnych technicznie,  zamykanych
i  szczelnych,  czystych  i  estetycznych,  wyłącznie  do  tego  celu  przeznaczonych
pojemnikach  wykonanych  z  materiałów  trudnopalnych  przystosowanych  do
opróżniania przez pojazdy specjalistyczne.

2 Pojemniki  przeznaczone  do  zbierania  odpadów  komunalnych  na  terenie
nieruchomości muszą posiadać oznaczenia określające:

1) Rodzaj gromadzonych w nich odpadów.

2) Pojemniki do zmieszanych odpadów komunalnych – oznaczenie nieruchomości
dla której zostały ustawione.

3) Pojemniki  do  selektywnej  zbiórki  odpadów komunalnych  –  oznaczenie  frakcji
odpadów komunalnych, które należy w nich umieszczać.

4) Pojemność  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów  komunalnych
musi  być  dostosowana  do  ilości  wytwarzanych  odpadów  na  terenie
nieruchomości oraz do częstotliwości ich odbierania.

§ 8.

Ustala  się  następujące  rodzaje  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności 60 litrów;
2) pojemniki na odpady o pojemności 120 litrów;,
3) pojemniki na odpady o pojemności 240 litrów,
4) pojemniki na odpady o pojemności 660 litów,
5) pojemniki na odpady o pojemności 770 litrów,
6) pojemniki na odpady o pojemności 1100 litrów,
7) pojemniki na odpady o pojemności 2500 litrów,
8) pojemniki na odpady o pojemności 3500 litrów,
9) pojemniki na odpady o pojemności 6000 litrów,
10) pojemniki na odpady o pojemności 7000 litrów,
11) pojemniki  na  odpady  typu  dzwon  do  gromadzenia  selektywnie  zbieranych

odpadów   oznaczone  odpowiednimi  kolorami  w stosunku  do  każdego  rodzaju
odpadu selektywnie zbieranego, o pojemności od 1,0m3 do 2,5m3. 

12) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 Litrów,
13)worki  o  pojemności  120  litrów  do  selektywnej  zbiórki  odpadów  oznaczone

odpowiednimi kolorami. 

                                                                           §  9.



Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania na
terenie nieruchomości zmieszanych odpadów komunalnych dla właścicieli nieruchomości,
na  których  zamieszkują  mieszkańcy  w  budynkach  jednorodzinnych,  jeżeli  w  takiej
nieruchomości zamieszkuje:
1. do 2 osób – o pojemności 120 litrów
2. 3-4 osoby – o pojemności 240 litrów
3. 5 osób i więcej – o pojemności 360 litrów.

     § 10 .
Ustala  się  minimalną  pojemność  pojemników  na  terenie  nieruchomości  z  budynkami
wielolokalowymi,  na  których  zamieszkują  mieszkańcy  przeznaczonych  do  zbierania
zmieszanych  odpadów  komunalnych  przy  uwzględnieniu  krotności  odbioru  odpadów,
jeżeli w takiej nieruchomości zamieszkuje:

1. od 10 do 20 osób – o pojemności 240 litrów
2. od 21 do 30 osób – o pojemności 2 razy 240litrów
3. od 31 do 40 osób – o pojemności 3 razy 240 litrów
4. od 41 do 50 osób – o pojemności 4 razy 240 litrów
5. od 51 do 125 osób – o pojemności 1100 litrów i na każdą dodatkową osobę 0,014m3 

6. powyżej 125 osób – o pojemności 1100 litrów i na każdą dodatkową osobę 0,01m3.

§ 11.

1. Ustala  się  minimalną  pojemność  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania
zmieszanych  odpadów  komunalnych  na  nieruchomościach  niezamieszkałych
i wielolokalowych:
1) garaż, wszystkie działalności gospodarcze i usługi, zajmujące lokal o powierzchni

do 30 m2 (z wyjątkiem sklepów spożywczych i lokali gastronomicznych) - pojemnik
o pojemności 120 litrów na garaż i jeden lokal;

2) działka ogrodowa – pojemnik o pojemności 10 litrów na jedna działkę;
3) sklepy  spożywcze  i  lokale  gastronomiczne  zajmujące  powierzchnię  lokalu  do

100m2, inne usługi i działalności zajmujące lokal o powierzchni od 50 do 500 m2 –
pojemnik o pojemności 240 litrów na każdy lokal;

4)  sklepy  spożywcze  i  lokale  gastronomiczne  zajmujące  powierzchnię  lokalu  od
101m2 do 500m2, inne usługi i działalności zajmujące lokal o powierzchni ponad
501 m2 – pojemnik o pojemności 1100 litrów na każdy lokal;

5) sklepy spożywcze i lokale gastronomiczne zajmujące powierzchnię lokalu ponad
501 m2 – dwa pojemniki o pojemności 1100 litrów każdy lokal.



2. W  budynkach wielolokalowych  dopuszcza  się  wspólne  korzystanie   z  pojemników
przez  mieszkańców  i  podmioty  prowadzące  działalność  gospodarczą.  Wspólne
korzystanie  z  pojemników może nastąpić  pod warunkiem zsumowania  pojemności
wyliczonej  na  zasadach  ustalonych  w  niniejszym  regulaminie  dla  mieszkańców  w
§ 9,10,i  11  ust.  1.  Częstotliwość  wywozu określa  się   w takich przypadkach tak  jak
ustalona została dla nieruchomości zamieszkałej. 

§ 12.
1. Pojemniki  do  zbierania  odpadów  komunalnych  należy  ustawiać  w  granicach

nieruchomości, z  której zbierane są odpady, do której właściciel posiada tytuł prawny
lub prawo dysponowania nieruchomością. 

2. W pasach dróg publicznych należy lokalizować kosze uliczne o pojemności od 20 do
70 litrów w zależności od intensywności ruchu pieszego. 

3. Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach drogowych i wzdłuż ciągów pieszych należy
dostosować do intensywności  ruchu pieszego. Odległość między nimi  nie powinna
być większa niż 200 metrów. 

Rozdział 4 . Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych. 

       § 13.

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z  terenów  nieruchomości  w   sposób  systematyczny,  gwarantujący  zachowanie
porządku i czystości na terenie nieruchomości.

2. Ustala  się  następujący  sposób  pozbywania  się  odpadów  komunalnych
z  nieruchomości  objętych  zorganizowanym  przez  gminę  systemem  odbierania
i zagospodarowania odpadów komunalnych: 
1) odpady  komunalne  zmieszane  należy  umieszczać  w  pojemnikach  do  zbierania

odpadów zmieszanych, spełniających wymagania regulaminu,  z których zostaną
odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą; 

2) papier  i  makulaturę  oraz  opakowania  wielomateriałowe   należy  umieszczać  w
pojemnikach  lub  workach  do  selektywnego  zbierania  papieru  i  makulatury,
spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot
uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub przekazywać do punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 



3) tworzywa  sztuczne,  inne  opakowania  z  plastiku  (w  tym  opakowania  PET),
opakowania wielomateriałowe należy umieszczać  w pojemnikach lub workach do
selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, innych opakowań z plastiku ( w tym
opakowań  PET),   opakowań  wielomateriałowych  spełniających  wymagania
regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie
umowy zawartej z gminą lub przekazywać do punktów selektywnego zbierania
odpadów komunalnych; 

4) opakowania  ze  szkła  należy  umieszczać  w  pojemnikach  lub  workach  do
selektywnego zbierania opakowań ze szkła, spełniających wymagania regulaminu,
z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy za-
wartej  z  gminą lub przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych; 

5) przeterminowane i niezużyte leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania
przeterminowanych  i  niezużytych  leków,  które  znajdują  się  w  wyznaczonych
aptekach  na  terenie  gminy  lub  przekazywać  do  punktów  selektywnej  zbiórki
odpadów komunalnych w godzinach ich otwarcia;

6) chemikalia  pochodzące  z  gospodarstw  domowych  należy  przekazywać  do
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

7) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte
baterie  i  akumulatory,  na  zasadach  określonych  odrębnymi  przepisami  lub  do
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

8) zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  należy  przekazywać  podmiotom
zbierającym  zużyte  baterie  i  akumulatory,  na  zasadach  określonych  odrębnymi
przepisami lub do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

9) meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe  należy  przekazywać  do  punktów
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywać wg ustalonego
harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne z
nieruchomości na podstawie umowy zawartej z gminą;

10)odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  pochodzące  z  gospodarstw  domowych  od
właścicieli  nieruchomości  objętych  systemem  w  ilości  do  50  kg   należy
przekazywać  nieodpłatnie   w  specjalnie  przeznaczonych  do  tego  workach  do
punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;   
a) specjalne worki na gruz do 50 kg dostarczy podmiot uprawniony prowadzący

odbiór odpadów komunalnych po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości, 
b) odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  w  ilości  przekraczającej  50  kg  należy

gromadzić  w  specjalnych  pojemnikach  i  dostarczać  do  regionalnej  instalacji
przerobu odpadów komunalnych na warunkach określonych w uchwale Rady
Miejskiej w sprawie rodzajów dodatkowych usług  świadczonych przez Gminę
Miejską Głogów w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych  odpadów oraz wysokości cen za te
usługi. 

11) zużyte opony należy przekazywać do punktów selektywnego zbierania odpadów
komunalnych  lub  przekazywać  wg  ustalonego  harmonogramu  podmiotowi
uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne z nieruchomości na podstawie
umowy zawartej z gminą;



12)  odpady  zielone  należy  przekazywać  do  punktów  selektywnego  zbierania
odpadów komunalnych lub zagospodarowywać we własnym zakresie.

3. Ustala  się  następujący  sposób  pozbywania  się  odpadów  komunalnych
z  nieruchomości,  na  których  nie  zamieszkują  mieszkańcy  i  nieobjętych
zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i   zagospodarowania odpadów
komunalnych:
1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach

do  zbierania  odpadów  zmieszanych,  spełniających  wymagania  regulaminu,
z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy za-
wartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

2) papier  i  makulaturę  oraz  małogabarytowe  opakowania  ulegające  biodegradacji
należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania papieru
i makulatury, spełniających wymagania regulaminu,  z których zostaną odebrane
przez  podmiot  uprawniony,  na  podstawie  umowy  zawartej  przez  właściciela
nieruchomości z tym podmiotem; 

3) tworzywa  sztuczne,  inne  opakowania  z  plastiku  (  w  tym  opakowania  PET)
opakowania wielomateriałowe należy umieszczać  w pojemnikach lub workach do
selektywnego zbierania tworzyw sztucznych, innych opakowań z plastiku ( w tym
opakowań  PET),  opakowań  wielomateriałowych,  spełniających  wymagania
regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie
umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

4) opakowania  ze  szkła  należy  umieszczać  w  pojemnikach  lub  workach  do
selektywnego zbierania opakowań ze szkła, spełniających wymagania regulaminu,
z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy za-
wartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

5) przeterminowane  leki  należy  umieszczać  w  odpowiednich  pojemnikach  do
zbierania przeterminowanych leków, które znajdują się w wyznaczonych aptekach
na  terenie  gminy  lub  do  punktów  selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych
w godzinach ich otwarcia; 

6) chemikalia należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy
zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

7) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte
baterie i akumulatory, na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

8) zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  należy  przekazywać  podmiotom
zbierającym zużyty sprzęt, na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

9) meble  i  inne  odpady  wielkogabarytowe  należy  przekazywać  podmiotowi
uprawnionemu,  na podstawie umowy zawartej  przez właściciela  nieruchomości
z tym podmiotem; 

10)odpady  budowlane  i  rozbiórkowe  należy  umieszczać  w  odpowiednich
pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych, które zostaną odebrane przez



podmiot  uprawniony,  na  podstawie  umowy  zawartej  przez  właściciela
nieruchomości z tym podmiotem; 

11) zużyte  opony  należy  przekazywać  podmiotowi  uprawnionemu,  na  podstawie
umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

12)odpady  zielone  należy  przekazywać  podmiotowi  uprawnionemu,  na  podstawie
umowy  zawartej  przez  właściciela  nieruchomości  z  tym  podmiotem,  lub
zagospodarowywać we własnym zakresie.

§ 14.

1. Częstotliwość odbioru zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
ustala się  nie rzadziej niż: 
a) trzy  razy  w  tygodniu  od  właścicieli  nieruchomości  w  budynkach

wielolokalowych przekraczających 5 kondygnacji naziemnych,
b) trzy  razy  w  tygodniu  od  właścicieli  nieruchomości  w  budynkach

wielolokalowych do pięciu kondygnacji naziemnych,  w których jest nie mniej
niż 50 lokali,  

c) dwa razy w tygodniu od właścicieli  innych nieruchomości wielolokalowych, 
d) jeden raz w tygodniu od właścicieli  nieruchomości niezamieszkałych – ogrody

działkowe w okresie od 1 marca do 31. października, 
e) jeden raz  na  dwa  tygodnie  od  właścicieli  nieruchomości  niezamieszkałych  –

garaże;
f) jeden raz w tygodniu w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej,  

2. Częstotliwość  odbioru  odpadów  komunalnych  z  terenu  nieruchomości
zgromadzonych w ramach selektywnej zbiórki ustala się nie rzadziej niż:
a) jeden  raz  w  tygodniu  z  punktów  selektywnego  gromadzenia  odpadów

komunalnych usytuowanych przy budynkach wielolokalowych ,wyposażonych
w pojemniki  do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,  

b) jeden  raz  na  dwa  tygodnie  od  właścicieli  nieruchomości  zabudowy
jednorodzinnej i zagrodowej, 

c) jeden raz na dwa tygodnie od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych;
d) jeden  raz  na  pół  roku  od  właścicieli  nieruchomości  przez  mobilny  punkt

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (wystawki).
3. Harmonogram  odbioru  odpadów  komunalnych  będzie  ogłoszony  przez  gminę

w sposób zwyczajowo przyjęty lub dostarczony  przez uprawniony podmiot.
4.  Częstotliwość  usuwania  zmieszanych  odpadów  komunalnych  z  terenów

przeznaczonych do użytku publicznego ustala się  według potrzeb, ale nie rzadziej jak
jeden raz w tygodniu.

5. Właściciele  nieruchomości,  którzy  organizują  imprezy  masowe  i  niemasowe  lub
prowadzą punkty handlowe, usługowe poza budynkami zobowiązani są pozbywać się



odpadów komunalnych powstałych w czasie prowadzonej działalności niezwłocznie
po ich zakończeniu lub zamknięciu. 

6. Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie
rzadziej niż raz na kwartał. 

7. Właściciel nieruchomości, na której organizowane są imprezy masowe i niemasowe,
zobowiązany  jest  do  zapewnienia  dostosowanej  do  liczby  uczestników  imprezy
masowej lub niemasowej  ilości szczelnych zbiorników szaletów przenośnych. 

8. Właściciel  nieruchomości  zobowiązany  jest  pozbywać  się  nieczystości  ciekłych
zgromadzonych  w  czasie  zorganizowanych  imprez  masowych  i  niemasowych
w szczelnych zbiornikach szaletów przenośnych systematycznie, nie dopuszczając do
ich przepełnienia, jednak nie później niż w ciągu 24 godzin od zakończenia imprezy.

Rozdział 5. Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami. 

§ 15.

1. Odpady  ulegające  biodegradacji,   w  tym  odpady  zielone  wytworzone  na  terenie
nieruchomości  zaleca  się  zagospodarowywać  we  własnym  zakresie  i  na  własne
potrzeby w przydomowych kompostownikach. 

2. Zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji w sposób określony  w ust. 1
należy dokonywać  w sposób nie powodujący uciążliwości na terenie nieruchomości,
na której jest prowadzone oraz na terenie nieruchomości przyległych. 

3. Właściciele  nieruchomości,  na  których  odpady  zielone  oraz  odpady  ulegające
biodegradacji  są zagospodarowywane w sposób określony w ust. 1 zobowiązani są
powiadomić gminę w składanej deklaracji. 

4. Właściciele  nieruchomości  w  celu  ograniczenia  ilości  wywarzanych  odpadów
komunalnych zobowiązani są do: 
1) ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych;
2) ograniczenia  ilości  odpadów  ulegających  biodegradacji,  kierowanych  do

regionalnej instalacji przerobu odpadów komunalnych; 
3) minimalizowania używania opakowań jednorazowych oraz podejmowanie działań

zmierzających  do  ponownego  wykorzystania  lub  naprawy  użytkowanych
przedmiotów.

Rozdział 6. Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe.



§ 16.

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są utrzymywać je w taki sposób,
aby nie stwarzały zagrożenia sanitarnego i zagrożenia bezpieczeństwa osób trzecich,
a także, aby nie powodowały szkód i uciążliwości dla otoczenia. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są zapewnić stały i  skuteczny
dozór nad tymi zwierzętami. 

3. Osoby utrzymujące jako zwierzęta domowe: ssaki,  ptaki,  gady,  płazy i  owady oraz
pajęczaki  są  zobowiązane  do  zapobiegania  ich  wydostaniu  się  w  sposób
niekontrolowany poza miejsce ich utrzymywania. 

§ 17.

1. Osoba, z którą przebywa zwierzę domowe na terenach przeznaczonych do użytku
publicznego oraz na terenach do wspólnego korzystania w szczególności takich jak
drogi,  chodniki,  podwórka,  parki  i  inne  tereny  zielone,  zobowiązana  jest  do
niezwłocznego  usunięcia  zanieczyszczeń  pozostawionych  przez   zwierzę.  Zebrane
odpady należy umieścić w przyulicznym koszu na zmieszane odpady komunalne. 

2. W miejscach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na terenach do wspólnego
korzystania zwierzęta domowe, a w szczególności psy, mogą przebywać wyłącznie
pod nadzorem osoby, która jest zdolna do sprawowania kontroli nad zachowaniem
się zwierzęcia, z uwzględnieniem następujących zasad: 

1) psa należy prowadzić na smyczy z zastrzeżeniem pkt 2, 
2) psy  należące  do  ras  uznawanych  za  agresywne  oraz  psy,  które  zachowują  się

agresywnie w stosunku do ludzi i innych zwierząt, należy prowadzić w kagańcu.
3. Uwolnienie  psa  ze  smyczy  jest  dozwolone,  gdy  pies  jest  oznakowany  w  sposób

umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna, a osoba, z którą przebywa ma
możliwość  sprawowania  nad  nim  bezpośredniej  kontroli,  oznaczającej  właściwą
reakcję psa na komendę opiekuna w każdej sytuacji. 

4. Ze względu na ochronę przed zagrożeniem dla  ludzi  lub przed zanieczyszczeniem
terenów  przeznaczonych  do  użytku  publicznego  lub  na  terenach  do  wspólnego
korzystania zakazuje się: 

1) wprowadzać psy i  inne zwierzęta domowe do obiektów użyteczności publicznej,  z
wyłączeniem  obiektów  przeznaczonych  dla  zwierząt,  jak  lecznice,  wystawy,  itp.;
postanowienie  to  nie  dotyczy  osób  niewidomych,  korzystających  z  pomocy  psów
przewodników; 

2) wprowadzać psy i inne zwierzęta domowe na teren placów gier i zabaw, piaskownic
dla dzieci, kąpielisk, boisk szkolnych i ogródków przedszkolnych; 

3) pozostawiać psy na uwięzi w taki sposób, że zagrażają one otoczeniu; 
4) zwalniać psy ze smyczy w miejscach, w których przebywa duża liczba ludzi. 
5. Właściciel  nieruchomości,  po  której  pies  porusza się  swobodnie,  zobowiązany jest

zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się



psa  poza  jej  granice  oraz  umieścić  w  widocznym  miejscu,  wykonaną  z  trwałego
materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem „UWAGA PIES” lub o podobnej treści. 

§ 18.

1. Ze  względu  na  ochronę  przed  zagrożeniem  lub  uciążliwością  dla  ludzi  osoby
utrzymujące psy zobowiązane są do ich zarejestrowania i oznakowania w terminie 30
dni od wejścia w posiadanie psa lub w okresie 6 miesięcy od jego urodzenia.

2. Rejestracja psa następuje po okazaniu aktualnego zaświadczenia potwierdzającego
przeprowadzenie szczepienia psa przeciwko wściekliźnie. 

3. Zgłoszenia psów do rejestracji przyjmuje Urząd Miejski – Wydział Komunalny – Dział
Gospodarki Miejskiej, który prowadzi Elektroniczny Rejestr Psów na terenie gminy. 

4. Oznakowanie  poprzez  wszczepienie  mikroczipu  jest  dokonywane  nieodpłatnie,
w gabinetach weterynaryjnych wskazanych przez gminę. 

5. Osoba utrzymująca psa ma obowiązek jego wyrejestrowania w podmiocie określonym
w ust. 3,  w terminie 14 dni od dnia utraty psa. 

6. W  przypadku  zmiany  osoby  utrzymującej  psa  dotychczasowy  posiadacz  i  nowy
posiadacz są zobowiązani zawiadomić o tej  zmianie podmiot określony w ust.  3 w
terminie 14 dni od nastąpienia zmiany. 

Rozdział 7. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej. 

 

§ 19.

Zakazuje się chowu i  utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie Gminy Miejskiej
Głogów  z  wyłączeniem  osiedli  Widziszów,  Krzepów,  Nosocice,  Brzostów,   Górkowo,
Wróblin Głogowski. 

Rozdział  8.  Obszary  podlagające  obowiązkowej  deratyzacji  i  terminy  jej
przeprowadzania.  

§ 20.

1. Ustala  się,  że  teren  Gminy  Miejskiej  Głogów  jest  obszarem   podlegającym
obowiązkowej deratyzacji. 

2. Właściciele  nieruchomości  zobowiązani  są  do  przeprowadzenia  dwóch  zabiegów
deratyzacyjnych na terenie nieruchomości w następujących terminach:

1) od 15. marca do 15.kwietnia
2) od 15 września do 15. października 



3. Ograniczenie  ilości  zabiegów  deratyzacji  wymaga  pozytywnej  opinii  Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Głogowie.  

4. W  przypadku  wystąpienia  populacji  gryzoni,  stwarzającej  zagrożenie  sanitarne
Prezydent Miasta Głogowa w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem
Sanitarnym  określi  obszary  podlegające  obowiązkowej  deratyzacji  oraz  określi
poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia. 

Rozdział 9. Postanowienia końcowe

§ 21.

1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu, sprawuje
Prezydent Miasta Głogowa.

2. Za nieprzestrzeganie postanowień niniejszego Regulaminu grożą sankcje określone
w odrębnych przepisach. 


