
Obowiązki właścicieli nieruchomości wynikające z regulaminu utrzymania czystości i 

porządku na terenie gminy Podgórzyn. 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

poprzez: 

1. zbieranie i pozbywanie się odpadów komunalnych zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie tj. : 

a) szkła – w osobnym pojemniku lub worku, koloru zielonego;  

b) odpadów ulegających biodegradacji (w tym odpady kuchenne i zielone) - w pojemnikach koloru 

brązowego lub workach, koloru czarnego (z napisem bio); 

c) odpadów zmieszanych – w pojemnikach lub workach koloru czarnego. 

2. wyposażenia nieruchomości  w odpowiednią ilość pojemników do gromadzenia  zmieszanych odpadów 

komunalnych, uwzględniając ilość wytworzonych odpadów , ilość osób z nich korzystających, oraz ilość 

pojemników  lub worków do  selektywnej zbiórki odpadów. 

3. prowadzenia selektywnego zbierania odpadów. 

Odpady komunalne, gromadzić  należy w znormalizowanych  zamykanych pojemnikach  o pojemności od 110, 

120, 240,1100 litrów lub workach o pojemności 120 l. 

Pojemniki lub worki przeznaczone do zbierania odpadów należy oznakować w sposób zapewniający identyfikację 

właściciela nieruchomości oraz  rodzaj gromadzonych odpadów. 

Zabrania się wrzucania do pojemników lub worków  na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu, gruzu 

budowlanego . 

Właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić utrzymanie pojemników w należytym stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym. 

Pojemniki lub worki należy ustawiać w granicach nieruchomości, w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla 

użytkownika jak i dla podmiotu odbierającego odpady komunalne, w sposób nie powodujący uciążliwości dla 

mieszkańców nieruchomości lub osób trzecich. 

W przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do  zbierania 

odpadów, pojemniki lub worki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub drogę przed wejściem, wjazdem na 

teren nieruchomości . 

Właściciel nieruchomości zapewnia podmiotowi uprawnionemu do odbioru odpadów swobodny dostęp do 

pojemników zgodnie z ustalonym harmonogramem. 

 

 

 

 

 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Podgórzyn został uchwalony  Uchwałą Nr 

XXVIII/227/13 Rady Gminy Podgórzyn z dnia 04 marca 2013 roku i jest dostępny na stronie internetowej 

gminy tj.  http://www.podgorzyn.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=638:nowe-zasady-

odbioru-odpadow&catid=42&Itemid=71.  

 

 

 

Wszelkich informacji o nowym systemie dot. gospodarki odpadami  można uzyskać w referacie  

Gospodarki Przestrzennej Nieruchomości, Ochrony  Środowiska i Rolnictwa, Urzędu Gmin . 75-75-48-

114 lub 75-75-48-130 
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