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UCHWALA Nr 223/XXV/12

RADY MIEJSKIEJ W CHORZELACH

z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku
na terenie Gminy Chorzele

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8
marca 1990r. o samorzadzie gminnym (t.j. Dz. U. z 200lr. Nr 142, poz. 1591 z pozn. zm.),
art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porzadku w
gminach (t.j. Dz. U. z 2012r . poz. 391) oraz po zasiegnieciu opinii Panstwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Przasnyszu. Rada Miejska w Chorzelach uchwala co
nastepuje:

§1-

Uchwala sie Regulamin utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Chorzele
stanowiacy zalacznik do niniejszej uchwaly.
§2.

Wykonanie uchwaly powierza sie Burmistrzowi Miasta i Gminy Chorzele.
§3.

Traci moc uchwala Nr 326/XXXV/06 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 16 czerwca 2006
r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku na terenie Miasta i Gminy Chorzele
z pozniejszymi zmianami.
§4.

Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia jej ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.
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Zalacznik do Uchwaly Nr 223/XXV/I2
Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 30 listopada 2012 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystosci i porzadku
na terenie Gminy Chorzele

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOSCI I PORZADKU NA TERENIE
GMINY CHORZELE

Rozdzial 1.

Postanowienia ogolne
§1-

Regulamin ustala zasady utrzymania czystosci i porzadku na terenie Gminy Chorzele, a w
szczegolnosci:

1) wymagania w zakresie utrzymania czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci obejmujacych:
a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania odpadow komunalnych, w tym
powstajacych w gospodarstwach domowych przeterminowanych lekow i chemikaliow,
zuzytych baterii i akumulatorow, mebli i innych odpadow wielkogabarytowych. odpadow
budowlanych i rozbiorkowych, zuzytych opon. a takze odpadow zielonych;
b) uprzatania Wota, sniegu, lodu i innych zanieczyszczeh z czesci nieruchomosci sluzacych do
uzytku publicznego;

c) mycie i naprawy pojazdow samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaje i minimalna pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow
komunalnych na nieruchomosci oraz na drogach publicznych, warunkow rozmieszczania tych
pojemnikow i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym;
3) czestotliwosc i sposoby pozbywania sie odpadow komunalnych i nieczystosci cieklych z terenu
nieruchomosci oraz z terenow przeznaczonych do uzytku publicznego;
4) inne wymagania wynikajace z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami;

5) obowiazki osob utrzymujacych zwierzeta domowe. majace na celu ochrone przed zagrozeniem
lub uciazliwoscia dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do
wspolnego uzytku;

6) wymagania utrzymywania zwierzat gospodarskich na terenach wylaczonych z produkeji
rolniczej, w tym takze zakazu ich utrzymywania na okreslonych obszarach lub w
poszczegolnych nieruchomosciach;

7) wyznaczania

obszarow

podlegajacych

obowiazkowej

deratyzacji

i

terminow

jej

przeprowadzania.
§2.

Regulamin obowiazuje wtascicieli nieruchomosci. mieszkahcow oraz osoby przebywajace czasowo
na terenie Gminy Chorzele.
§3.

Ilekroc w Regulaminie jest mowa o:

1) ustawie o ucip - nalezy przez to rozumiec ustawe z dnia 13 wrzesnia 1996r. o utrzymaniu
czystosci i porzadku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012r., poz. 391);

2) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014) - nalezy przez to rozumiec
dokument przyjety uchwala nr 217 Rady Ministrow z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. Nr 101.
poz. 1183);

3) Wojewodzkim Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: WPGO) - nalezy przez to rozumiec
dokument przyjety uchwala Nr 211/12 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego z dnia 22
pazdziernika 2012 r.;

4)

Gminie - rozumie sie Gmine Chorzele;

5)

nieruchomosci - nalezy przez to rozumiec, zgodnie z art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego, czesc
powierzchni ziemi stanowiaca odrebny przedmiot wlasnosci, jak rowniez budynki tiwale z
gruntem zwiazane lub czesci takich budynkow;
6) wlascicielach nieruchomosci - zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996r. o
utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach. nalezy rozumiec takze wspolwlascicieli,
uzytkowmkow wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadajace nieruchomosci w
zarzadzie lub uzytkowaniu, a takze inne podmioty wladajace nieruchomoscia majace
obowiazek realizowac obowiazki w zakresie utrzymania czystosci i porzadku, przy czym:
a) na terenie budowy wykonywanie obowiazkow wlasciciela nieruchomosci nalezy do
wykonawcy robot budowlanych;

b) na terenie przystankow komunikacyjnych obowiazki uprzatniecia i pozbycia sie Wota.
sniegu i innych zanieczyszczeh, naleza do wlascicieli lub zarzadcow przystankow,
c) na drogach publicznych obowiazki utrzymania czystosci i porzadku, pozbywania sie biota,
sniegu. lodu i innych zanieczyszczeh uprzatnietych z chodnikow przez wlascicieli
nieruchomosci przyleglych do drogi publicznej nalezy do zarzadcy drog.
7) wlascicielu lokalu - rozumie sie tu zgodnie z zapisami ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o
wlasnosci lokali (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 80, poz. 903 z pozn. zm.) oraz posiadajacy
spoldzielcze wlasnosciowe prawo do lokalu lub prawo odrebnej wlasnosci lokalu. w
rozumieniu ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spoldzielniach mieszkaniowych (t.j. Dz.U. z
2003 r. Nr 119, poz. 1116 z pozn. zm.);
8) korzystajacym z lokalu - nalezy tu rozumiec, posiadajacego tytul prawny do lokalu lub

korzystajacy z lokalu o nieuregulowanym stanie prawnym zgodnie z definicja zapisana w
ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzaniu sciekow (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 123, poz. 858 z pozn. zm.). w niniejszym
Regulaminie termin utozsamiony z terminem dysponujacy lokalem;
9) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy tu traktowac zgodnie z art. 3 pkt 2a ustawy z
dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz . U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623 z pozn. zm.) budynek wolno stojacy albo budynek w zabudowie blizniaczej. szeregowej lub grupowej.
sluzacy zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych. stanowiacy konstrukcyjnie samodzielna calosc.
w ktorym dopuszcza sie wydzielenie nie wiecej niz dwoch lokali mieszkalnych albo jednego
lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o powierzchni calkowitej nieprzekraczajacej 30 proc.
powierzchni calkowitej budynku;
10) budynku zamieszkania zbiorowego - zgodnie z zapisami § 3 pkt 5 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75. poz. 690 z pozn. zm.) - m.in. budynek
przeznaczony do okresowego pobytu ludzi, w szczegolnosci hotel, motel, pensjonat, internat:
11) budynku uzytecznosci publicznej - zgodnie z zapisami § 3 pkt 6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z pozn. zm.) - budynek
przeznaczony dla administracji publicznej. wymiaru sprawiedliwosci, kultury, kultu
religijnego. oswiaty, szkolnictwa wyzszego, nauki, opieki zdrowotnej, opieki spolecznej i
socjalnej, obslugi bankowej, handlu, gastronomii, uslug, turystyki. sportu, obslugi pasazerow w
transporcie kolejowym, drogowym, poczty lub telekomunikacji oraz inny ogolnodostepny
budynek przeznaczony do wykonywania podobnych funkcji; za budynek uzytecznosci
publicznej uznaje sie takze budynek biurowy i socjalny:

12) umowach - nalezy przez to rozumiec umowy. rozumiane zgodnie z trescia art. 6 ust. 1 ustawy
o ucip, podpisane z podmiotem uprawnionym przez wlascicieli nieruchomosci;
13) odpadach komunalnych - nalezy przez to rozumiec odpady powstajace w gospodarstwach
domowych, z wylaczeniem pojazdow wycofanych z eksploatacji, a takze odpady nie
zawierajace odpadow niebezpiecznych pochodzace od innych wytworcow odpadow, ktore ze
wzgledu na swqj charakter lub sklad sa podobne do odpadow powstajacych w gospodarstwach
domowych, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz
U.z2010r. 185, poz. 1243 z pozn. zm.);

14) odpadach wielkogabarytowych - nalezy przez to rozumiec jeden ze strumieni odpadow
komunalnych wymienionych w KPGO 2014 charakteryzujacy sie tym, ze jego skladniki. ze
wzgledu na swoje rozmiary i mase, nie moga bye umieszczone w typowych pojemnikach
przeznaczonych do zbierania odpadow komunalnych; do odpadow wielkogabarytowych nie
zalicza sie wszelkiego rodzaju odpadow z budow i remontow oraz odpadow, ktorych waga
jednostkowa przekracza 50 kg;

15) odpadach zielonych - nalezy przez to rozumiec stanowiace czesci roslin odpady komunalne
pochodzace z pielegnacji terenow zieleni oraz targowisk, z wyjatkiem odpadow pochodzacych
z czyszczenia ulic i placow, zgodnie z trescia art. 3 ust. 3 pkt 8 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001
r. o odpadach (t.j. Dz U. z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 z pozn. zm.);
16) odpadach opakowaniowych - nalezy przez to rozumiec opakowania z papieru i tektury,
opakowania wielomaterialowe, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania ze szkta,
opakowania z blachy stalowej i opakowania z aluminium opakowania z drewna, wymienione w
KPGO posrod 18 strumieni skladajacych sie na odpady komunalne;
17) odpadach ulegajacych biodegradacji - nalezy przez to rozumiec odpady komunalne, ktore
ulegaja rozkladowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmow, zgodnie z
art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach (t.j. Dz U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z pozn. zm.);
18) odpadach budowlanych i rozbiorkowych - rozumie sie przez to frakeje odpadow pochodzacych
z budow, remontow i demontazu obiektow budowlanych oraz infrastruktury drogowej,
wymieniona w KPGO 2014 posrod strumieni skladajacych sie na odpady komunalne;
19) odpadach niebezpiecznych - nalezy przezto rozumiec odpady nalezace do kategorii lub rodzaju
odpadow okreslonych na liscie A zalacznika nr 2 ustawy o odpadach lub nalezace do kategorii
lub rodzajow odpadow okreslonych na liscie B zalacznika nr 2 do ustawy o odpadach i

zawierajace ktorykolwiek ze skladnikow wymienionych w zalaczniku nr 3 do ustawy o
odpadach oraz posiadajace co najmniej jedna z wlasciwosci wymienionych w zalaczniku nr 4
do ustawy o odpadach, zgodnie z art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j.
Dz. U. z 201 Or. Nr 185, poz. 1243 z pozn. zm.);

20) selektywnym zbieraniu - rozumie sie przez to zbieranie. w ramach ktorego dany strumieh
odpadow, w celu ulatwienia okreslonego sposobu przetwarzania, obejmuje jedynie rodzaje
odpadow charakteryzujace sie takimi samymi wlasciwosciami i takim samym charakterem
zgodnie z art.3 ust. 3 pkt. 15a ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010
r. Nr 185, poz. 1243 z pozn. zm.);

21) punktach selektywnego zbierania - nalezy przez to rozumiec w znaczeniu art. 3 ust. 2 pkt 6
ustawy o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminie, z tym ze punkty takie moga bye
stacjonarne lub mobilne, punktem mobilnym jest takze samochod, odbierajace
wyselekcjonowane odpady sprzed domow lub w wyznaczonych na terenie gminy miejscach;
22) recykling - rozumie sie przez to taki odzysk, ktory polega na powtornym przetwarzaniu
substancji lub materialow zawartych w odpadach w procesie produkcyjnym w celu uzyskania

substancji lub materialu o przeznaczeniu pierwotnym lub o innym przeznaczeniu, w tym tez
recykling organiczny, z wyjatkiem odzysku energii, zgodnie z art. 3 ust. 3 pkt. 14 ustawy z dnia
27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185. poz. 1243 z pozn. zm.);
23) nieczystosciach cieklych - nalezy przez to rozumiec scieki gromadzone przejsciowo w
zbiornikach bezodplywowych, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy o ucip;
24) zbiornikach bezodplywowych - nalezy przez to rozumiec instalacje i urzadzenia przeznaczone
do gromadzenia nieczystosci cieklych w miejscu ich powstania, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 5
ustawy o ucip;

25) stacjach zlewnych - nalezy przez to rozumiec instalacje i urzadzenia zlokalizowane przy
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach sciekow, sluzace do przyjmowania
nieczystosci cieklych dowozonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc gromadzenia; zgodnie z
art. 2 ust. 1 pkt 3 ustawy o ucip;
26) harmonogramie - nalezy przez to rozumiec plan odbioru odpadow komunalnych na terenie
Gminy Chorzele, ustalony przez uprawniony podmiot;
27) przedsiebiorcach uprawnionych - nalezy przez to rozumiec przedsiebiorstwa posiadajace
aktualny wpis do rejestru dzialalnosci regulowanej w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci prowadzonego przez wojta (burmistrza, prezydenta
miasta) lub przedsiebiorstwa posiadajace wydane przez wojta (burmistrza, prezydenta miasta)
wazne zezwolenie na prowadzenie dzialalnosci w zakresie:
a) oprozniania zbiornikow bezodplywowych i transportu nieczystosci cieklych,
b) ochrony przed bezdomnymi zwierzetami,
c) prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierzat, a takze grzebowisk i spalami zwlok
zwierzexych i ich czesci;

28) chowie zwierzat - rozumie sie przez to wszelkie formy posiadania zwierzat gospodarskich bez
wzgledu na tytul prawny oraz sposob ich utrzymywania i uzytkowania;
29) zwierzetach domowych - nalezy przez to rozumiec zwierzeta tradycyjnie przebywajace wraz z
czlowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez
czlowieka w charakterze jego towarzysza. zgodnie z art. 4 pkt 17 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o ochronie zwierzat (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z pozn. zm.);
30) zwierzetach gospodarskich - nalezy rozumiec przez to zwierzeta gospodarskie w rozumieniu
przepisow o organizacji hodowli i rozrodzie zwierzat gospodarskich. zgodnie z art. 4 pkt 18
ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierzat (t.j. Dz. U. z 2003 r. Nr 106 poz. 1002 z
pozn. zm.);

31) zwierzetach bezdomnych - nalezy przez to rozumiec zwierzeta domowe lub gospodarskie.
ktore uciekly, zablakaly sie lub zostaty porzucone przez czlowieka, a nie ma mozliwosci
ustalenia ich wlasciciela lub innej osoby, pod ktorej opieka trwale dotad pozostawaly, zgodnie
z art.4 pkt. 16 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ochronie zwierzat (t.j. Dz. U. z 2003r.. nr 106,
poz. 1002 z pozn. zm.);

32) sezonie letnim - obejmujacym okres od 1 kwietnia do 30 wrzesnia;
33) sezonie zimowym - obejmujacym okres 1 pazdziemika do 31 marca.

Rozdzial 2.

Wymagania vv zakresie utrzymania czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci
§4.
Wlasciciele nieruchomosci zapewniaja utrzymanie czystosci i porzadku na terenie nieruchomosci,
poprzez:

1)

2)

wyposazenie nieruchomosci w opisane w Rozdziale 4 niniejszego Regulaminu pojemniki
sluzace do zbierania odpadow komunalnych oraz utrzymywanie tych pojemnikow w
odpowiednim stanie sanitarnym, porzadkowym i technicznym;
selektywne zbieranie i przekazywania przedsiebiorcy nastepujacych rodzajow odpadow:
a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadow komunalnych, z zastrzezeniem pkt b-1,
b)
c)

przeterminowanych lekow i chemikaliow,
zuzytych baterii i akumulatorow,

d) zuzytego sprzetu elektrycznego i elektronicznego.
e) mebli i innych odpadow wielkogabarytowych,
f) odpadow budowlanych,

3)
4)
5)

g)

zuzytych opon,

h)
i)
j)
k)
1)

odpadow ulegajacych biodegradacji, w tym zielonych.
papieru i tektury.
szkla.
tworzywa sztucznego,
odpadow wielomaterialowych,

1)

metali;

zbieranie odpadow nie podlegajacych selekcji do pojemnikow/workow o wielkosci i liczbie
na danej nieruchomosci w sposob opisany w niniejszym Regulaminie;
przekazywanie przedsiebiorcy odpadow zebranych selektywnie i odpadow zmieszanych. w
terminach wyznaczonych w harmonogramie odbioru;
przytaczenie nieruchomosci do nowowybudowanej sieci kanalizacyjnej w terminie 12
miesiecy od dnia przekazania jej do eksploatacji, w przypadku braku mozliwosci przylaczenia
do sieci kanalizacyjnej - wyposazenie nieruchomosci w przydomowa oczyszczalnie sciekow
bytowych, spelniajaca wymagania okreslone w odrebnych przepisach lub zbiornik
bezodplywowy nieczystosci cieklych. Ponadto wlasciciel nieruchomosci przytaczonej do sieci
kanalizacji sanitarnej zobowiazany jest do zawarcia umowy o odprowadzanie sciekow z
zarzadca sieci kanalizacyjnej i oczyszczalni sciekow zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 7
czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu sciekow(t.j.
Dz. U. z 2006 r. Nr 123 poz. 858 z pozn. zm.):

6)

gromadzenie nieczystosci cieklych w zbiornikach bezodplywowych, a po ich oproznieniu
przetransportowanie do stacji zlewnej; transport nieczystosci cieklych moze odbywac sie

7)

jedynie przy uzyciu pojazdow spelniajacych wymagania okreslone w przepisach odrebnych;
oddzielne gromadzenie nieczystosci cieklych w postaci sciekow bytowych oraz gnojowki i
gnojowicy, w przypadku prowadzenia dzialalnosci rolniczo - hodowlanej. ktora nalezy
wykorzystywac zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawozeniu
(Dz. U. Nr 147 poz. 1033 z pozn. zm.);

8)

usuwanie wrakow pojazdow mechanicznych z terenu nieruchomosci. zgodnie z wymogami
ustawy z dnia 20 stycznia 2005 r. o recyklingu pojazdow wycofanych z eksploatacji (Dz. U.
Nr 25, poz. 202 z pozn. zm.);

9)

usuwanie poprzez zamiatanie, zbieranie. grabienie. zmywanie, itp. zanieczyszczeh z
powierzchni nieruchomosci i utrzymywanie jej nalezytego stanu sanitarno - higienicznego;
10) usuwanie poprzez zamiatanie. zbieranie, zmywanie. malowanie, itp. zanieczyszczeh z
powierzchni posadzek, podlog, scian i stropow przeznaczonych do wspolnego uzytkowania
pomieszczeh budynkow wielolokalowych, np. sieni, korytarzy, piwnic, klatek schodowych.

11)

rur spustowych rynien z kratkami do czyszczenia, a tym samym utrzymywanie ich nalezytego
stanu sanitarno-higienicznego;
utrzymywanie w nalezytym stanie sanitarnym altan oraz innych pomieszczeh mieszczacych
pojemniki na odpady;

12) bezzwloczne usuwanie nawisow (sopli) z okapow, rynien i innych czesci nieruchomosci.
realizujac w ten sposob zapisy § 2 pkt 7 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i
Administracji z dnia 16 sierpnia 1999r. w sprawie warunkow teclmicznych uzytkowania
budynkow mieszkalnych (Dz. U. Nr 74, poz. 836 z pozn. zm.);
13) likwidowanie sliskosci na drogach publicznych. ulicach. placach w okresie mrozow i opadow
snieznych, zgodnie z wymogami art. 4 pkt 20 oraz art. 20 pkt 4 ustawy z dnia 21 marca 1985
o drogach publicznych (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 z pozn. zm.), przy uzyciu piasku
zmieszanego ze srodkami chemicznymi nie dzialajacymi szkodliwie na tereny zieleni oraz
drzewa, zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 27 pazdziernika
2005 r. w sprawie rodzajow i warunkow srodkow jakie moga bye uzywane na drogach
publicznych, ulicach i placach (Dz. U. Nr 230, poz. 1960);
14) usuwanie ze scian budynkow, ogrodzeh i innych obiektow ogloszeh, plakatow, napisow.
rysunkow umieszczonych bez zachowania trybu przewidzianego przepisami prawa;
15) oznaczenie nieruchomosci, zgodnie z trescia art. 47b ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r.
Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 z pozn. zm.) przez
umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porzadkowego nieruchomosci oraz
zadbania o ich estetyczny czytelny wyglad;
16) utrzymanie nieruchomosci niezabudowanych w stanie wolnym od zachwaszczeh;
17) utrzymanie w stanie nie utrudniajacym bezpiecznego korzystania z pasa drogowego
nieruchomosci zadrzewionych i zakrzaczonych polozonych wzdluz ciagow komunikacyjnych
(chodnikowr, drog);

18) usuwanie suchych drzew i krzewow - po uprzednim uzyskaniu zgody Burmistrza Miasta i
Gminy Chorzele, zgodnie z ustawq o ochronie przyrody;
19) niezwloczne usuwanie z terenu nieruchomosci materialu rozbiorkowego i resztek materialow
budowlanych, powstalych w wyniku budow i remontow lokali oraz budynkow;
20) stosowanie oraz gromadzenie obornika i plynnych odchodow zwierzecych na terenie
gospodarstwa rolnego. w miejscach spelniajacych wymogi przepisow ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. o nawozach i nawozeniu (Dz. U. Nr 147. poz. 1033 z pozn. zm.). czyli na podlozu
utwardzonym i uszczelnionym w zbiornikach na odchody o pojemnosci umozliwiajacej
przechowywanie ich przez wymagany przepisami okres;
21) stosowanie si? wlascicieli zwierzat domowych i gospodarskich do przepisow rozdzialu 7 i 8
niniejszego Regulaminu:

22) zglaszanie do Urz?du Miasta i Gminy w Chorzelach faktu zauwazenia bezdomnego
zwierz?cia.

§5.

1. Zbieranie powstajacych na terenie nieruchomosci odpadow komunalnych musi odbywac si? w
sposob selektywny zapewniajacy wydzielenie ze strumienia odpadow komunalnych:
1)

papieru i tektury (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itd.),

2)

szkla.

3)

tworzyw sztucznych,

4)

metali.

5)
6)
7)
8)

odpadow ulegajacych biodegradacji, w tym odpadow zielonych,
zuzytych baterii i akumulatorow,
zuzytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego,
przeterminowanych lekow i chemikaliow (farb. rozpuszczalnikow; olei odpadowych,
pestycydow. itd.),
9) mebli i innych odpadow wielkogabarytowych,
10) odpadow budowlanych i rozbiorkowych. takich jak: gruz ceglany, odpady materialow
ceramicznych i elementow wyposazenia. zmieszane odpady betonu. odpadowych
materialow ceramicznych i elementow wyposazenia, usuni?te tapety, tynki, okleiny, itp.
11) zuzytych opon.
2. Inne wytwarzane na terenie nieruchomosci odpady stanowia niesegregowane (zmieszane)
odpady komunalne, ktore wlasciciel nieruchomosci zobowiazany jest gromadzic w
przeznaczonym do tego celu pojemnikach dostosowanych do systemu odbioru.
3. Odpady, o ktorych mowa w ust. 1 i 2, musza bye odbierane w sposob gwarantujacy ich
niezmieszanie z innymi rodzajami odpadow zbieranych selektywnie. Za odbieranie tych
odpadow odpowiedzialny b?dzie podmiot wyloniony w trybie przetargu.
§6.
1. Wlasciciele nieruchomosci polozonych wzdluz chodnikow, maja obowiazek do uprzatania biota,

sniegu, lodu i innych zanieczyszczeh z cz?sci nieruchomosci udost?pnionej do uzytku
publicznego, m.in. chodnika, poprzez:
1) uprzatni?cie mechaniczne lub r?czne,
2) usuni?cie za pomoca srodkow chemicznych, jezeli srodki te zostaly do tego celu prawnie
dopuszczone,

przy czym za taki chodnik uznaje si? wydzielona cz?sc drogi publicznej sluzaca dla ruchu
pieszego polozona bezposrednio przy granicy nieruchomosci; wlasciciel nieruchomosci nie
jest obowiazany do uprzatni?cia chodnika, na ktorym jest dopuszczony platny postoj lub
parkowanie pojazdow samochodowych.

2. Do usuwania sniegu lub lodu na cz?sci nieruchomosci udost?pnionej do uzytku publicznego,
przy ktorej wyst?puja tereny zieleni lub zadrzewienia, ust. 1 pkt 2 nie stosuje si?.
3. Wlasciciel nieruchomosci ma obowiazek uprzatnac zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposob
niezanieczyszczajacy jezdni lub sciezek rowerowych, a w przypadku usuwania sniegu lub lodu z
uzyciem srodkow okreslonych w ust. 1 pkt. 2, w sposob uniemozliwiajacy przedostanie si? tych
srodkow do korzeni roslin.
§7

1. Mycie pojazdow samochodowych poza myjniami moze odbywac si? wylacznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania srodowiska i odprowadzania powstajacych sciekow do kanalizacji
sanitamej lub zbiornika bezodplywowego,

2) dokonywania tych czynnosci na wydzielonych, utwardzonych cz?sciach nieruchomosci.
b?dacych wlasnoscia myjacego pojazd samochodowy oraz przy uzyciu srodkow ulegajacych
biodegradacji,
3) ze mycie dotyczy nadwozia samochodu.
2. Naprawa pojazdow samochodowych poza warsztatami samochodowymi moze odbywac si?
wytacznie pod warunkiem:

1) niezanieczyszczania srodowiska i gromadzenia powstajacych odpadow w pojemnikach do
tego przeznaczonych,

2) ze sa to drobne naprawy zwiazane z biezaca eksploatacja pojazdow samochodowych,
3) ze naprawa pojazdow samochodowych nie stwarza uciazliwosci dla wlascicieli sasiednich
nieruchomosci.

§8.

Majac na uwadze zasady utrzymania czystosci i porzadku, na terenie Gminy, zabrania si?:
1) stosowania srodkow chemicznych szkodliwych dla srodowiska dla usuni?cia sniegu i lodu;
2) spalania jakiclikolwiek odpadow komunalnych na terenie otwartym, w pojemnikach oraz w
piecach nieprzeznaczonych do tego celu: dopuszcza si? spalanie odpadow z drewna
niezawierajacych substancji niebezpiecznych;
3) zbierania sniegu, lodu, goracego popiolu i zuzlu. nieczystosci cieklych, baterii i akumulatorow,
zuzytego sprz?tu elektrycznego i elektronicznego. odpadow wielkogabaiytowych, zuzytych
opon oraz odpadow budowlanych i rozbiorkowych w pojemnikach, o ktorych mowa w § 12
niniejszego Regulaminu;

4) zag?szczania

odpadow gromadzonych

w pojemnikach

lub kontenerach

w sposob

uniemozliwiajacy ich oproznienie:

5) niszczenia lub uszkadzania obiektow malej architektury, urzadzeh wyposazenia placow zabaw.
urzadzeh do zbierania odpadow, obiektow przeznaczonych do umieszczania reklam i ogloszeii,
urzadzeh stanowiacych elementy infrastruktury komunalnej, np. hydrantow. transformatorow,
rozdzielni, linii energetycznych, telekomunikacyjnych, wiat przystankow, roslinnosci, deptania
trawnikow oraz zielehcow;

6) umieszczania na pniach drzew afiszy, reklam, nekrologow, ogloszeh, itp.;
7) ukladania kamieni. wygradzania lub nasadzania roslin wzdluz ogrodzeh nieruchomosci w
sposob zagrazajacy bezpieczehstwu pieszych i pojazdow;
8) palenia ognisk w miejscach do tego nie przeznaczonych;
9) wyprowadzania psow na tereny przeznaczone dla zabaw dzieci i uprawiania sportu (stadion);
10) zakopywania odpadow oraz padlych zwierzat;
11) indywidualnego wywozenia i wysypywania odpadow stalych;
12) wylewania nieczystosci cieklych poza wyznaczonymi do tego celu stacjami zlewnymi;
13) indywidualnego oprozniania zbiornikow bezodplywowych przez wlascicieli nieruchomosci.
§9.

W celu unikni?cia zasmiecania terenow uzytku publicznego, mieszkahcy Gminy oraz inne osoby
przebywajace na terenie zobowiazani sa do korzystania z koszy ulicznych lub w przypadku ich
braku zabierania odpadow ze soba.
§10.

Na terenie gminy dopuszcza si? kompostowanie odpadow zielonych powstajacych na terenie
nieruchomosci we wlasnym zakresie i na wlasne potrzeby, przy czym przydomowy kompostownik
lub pryzm? kompostowa nie nalezy sytuowac w odleglosci mniejszej niz 2 m od granicy
nieruchomosci.
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Rozdzial 3.

Zasady selektywnego zbierania i odbierania odpadow komunalnych
§11.
Ustala si? nast?pujace zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania
odpadow:
1) wlasciciel nieruchomosci ma obowiazek wyposazyc w dostateczna ilosc pojemnikow sluzacych
do zbierania odpadow komunalnych, przystosowanych do systemu oprozniania;
2) pojemniki (worki) do prowadzenia selektywnej zbiorki wlascicielom nieruchomosci dostarcza
przedsi?biorca;
3) wlasciciele nieruchomosci zobowiazani sa do selektywnej zbiorki odpadow;
4) selektywna zbiorka odpadow komunalnych polega na segregowaniu „u zrodla" wytwarzanych
odpadow w chwili ich powstania na grupy:
a) papier i tektura.
b) odpady opakowaniowe ze szkla,
c) tworzywa sztuczne,
d) metale,
e) opakowania wielomaterialowe.
1) odpady ulegajace biodegradacji, w tym zielone;
5) odpady zebrane selektywnie odbierane sa przez przedsi?biorc? z miejsc wczesniej
uzgodnionych z przedsi?biorca zgodnie z dostarczonym harmonogramem;
6) selektywne zbieranie odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji, w tym odpadow
opakowaniowych ulegajacych biodegradacji, a takze odpadow zielonych z ogrodow i parkow
jest obowiazkowe we wszystkich rodzajach zabudowy;
7) zbieranie i gromadzenie na przydomowych kompostowniach odpadow zielonych powstaiych
na terenie nieruchomosci (uschni?te chwasty. liscie. skoszona trawa) spelnia wymog
selektywnego zbierania odpadow zielonych;
8) odpady ulegajace biodegradacji pochodzace z przyci?tych lub sci?tych krzewow i drzew nie
moga bye kompostowane w przydomowym kompostowniku, nalezy je przekazac
przedsi?biorcy;

9) z obowiazku okreslonego w pkt.8 zwolnieni sa wlasciciele nieruchomosci uzywajacy drewna
do celow energetycznych,
10) z odpadow opakowaniowych posiadajacych nakr?tki. nalezy je odkr?cic; mozna je ponownie
nakr?cic po zgnieceniu, tak by zachowaly zmniejszona obj?tosc;
11) oproznione opakowania. jesli rodzaj materialu na to pozwala. nalezy trwale zgniesc przed
zlozeniem do worka;

12) prowadzenie selektywnego zbierania powstajacych w gospodarstwach domowych:
przeterminowanych lekow i chemikaliow (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, itd.),
zuzytych baterii i akumulatorow, zuzytego sprz?tu elektn'cznego i elektronicznego, mebli i
innych odpadow wielkogabarytowych, odpadow budowlanych i rozbiorkowych, zuzytych
opon, a takze odpadow zielonych;
13) odpady z grupy wymienionej w pkt. 12 nalezy gromadzic. a takze przygotowac do odbioru
przez przedsi?biorc?, w taki sposob aby uniemozliwic lub ograniczyc dost?p osob trzecich:

14) akumulatory przemyslowe i samochodowe nalezy dostarczac do placowek handlowych i
uslugowych prowadzacych ich sprzedaz lub wymian?;
15) odpady wielkogabarytowe przekazywane sa, tak jak pozostale selektywnie zbierane. bez
umieszczania ich w workach;

16) dopuszcza si? przekazywanie frakcji odpadow: chemikalia, zuzytego sprz?tu elektrycznego i
elektronicznego, mebli i innych odpadow wielkogabarytowych, odpadow budowlanych i
rozbiorkowych oraz zuzytych opon powstalych w: gospodarstwie domowym, do punktu
selektywnej zbiorki odpadow wskazanego przez przedsi?biorc? odbierajacego odpady;
17) odpady budowlane i rozbiorkowe, musza zostac zaladowane do odpowiedniego pojemnika
przeznaczonego na tego typu odpady. Wlasciciel nieruchomosci/korzystajacy z lokalu ma
obowiazek odpowiednio wczesniej zamowic taki pojemnik u przedsi?biorcy. ktory z kolei ma
obowiazek podstawic go w terminie okreslonym w umowie na odbior i zagospodarowanie
odpadow;
18) przedsi?biorca ma obowiazek w ramach zryczaltowanej oplaty odebrac wylacznie te odpady

budowlane, ktore powstaly w wyniku prowadzenia drobnych robot nie wymagajacych
pozwolenia na budow? ani zgloszenia zamiaru prowadzenia robot do starosty; odpady nie
spelniajace tej definicji przedsi?biorca ma obowiazek odebrac za dodatkowa oplata;
19) dopuszcza si? zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzania lub naprawy
zniszczonych drog o nawierzchni gruntowej po wczesniejszym uzgodnieniu z wlascicielem lub
zarzadca drogi.
Rozdzial 4.

Rodzaje i minimalne pojemnosci pojemnikow przeznaczonych do zbierania odpadow
komunalnych na terenie nieruchomosci oraz na drogach publicznych, w arunki
rozmieszczania tych pojemnikow i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,
porz^dkowym i technicznym
§12.

1.

Dopuszcza si? do stosowania przez wlascicieli nieruchomosci nast?pujacych pojemnikow do
gromadzenia odpadow komunalnych:

1) pojemniki i kontenery przystosowane do oprozniania przez pojazdy specjalistyczne o
pojemnosciach od 110 litrow do 1100 litrow,

2) pojemniki KP 5. KP 7, KP 10 o pojemnosci od 5 do 10m\
3) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do
kazdego rodzaju odpadu selektywnie zbieranego o pojemnosci od 1,5m3 do 3m3,
4) kosze uliczne o pojemnosci od 35 do 70 litrow.

2. Odpady komunalne nalezy gromadzic w workach. pojemnikach lub kontenerach o nominalnej
pojemnosci, uwzgl?dniajac nast?pujace normy dostosowane do miesi?cznego cyklu odbioru:
1) dla budynkow mieszkalnych minimalna pojemnosc pojemnika do zbierania na terenie
nieruchomosci:

a) niesegregowanych odpadow komunalnych (zmieszanych) - 30 litrow na mieszkahca.
jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrowy na kazda nieruchomosc,
b) segregowane odpady komunalne 20 litrow na mieszkahca, jednak co najmniej jeden
worek na kazdy rodzaj odpadu o pojemnosci 60 litrow na nieruchomosc;
2) dla budynkow letniskowych i rekreacyjnych minimalna pojemnosc pojemnika
przeznaczonego do zbierania na nieruchomosci;

a)

niesegregowanych odpadow komunalnych (zmieszanych) - 30 litrow na mieszkahca,
jednak co najmniej jeden pojemnik 110 litrowy na kazda nieruchomosc.

b) segregowane odpady komunalne 20 litrow na mieszkahca. jednak co najmniej jeden
worek na kazdy rodzaj odpadu o pojemnosci 60 litrow na nieruchomosc.

3) dla szkol wszelkiego typu - 3 litry na kazdego ucznia i pracownika;
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4) dla przedszkola - 3 litry na kazde dziecko i pracownika;

5) dla lokali handlowych - 50 litrow na kazde 10m2 pow. calkowitej, jednak co najmniej jeden
pojemnik o pojemnosci 110 litrow na lokal;
6) dla punktow handlowych poza lokalem - 50 litrow na kazdego zatrudnionego, jednak co
najmniej jeden pojemnik o pojemnosci 110 litrow na kazdy punkt;
7) dla lokali gastronomicznych - 20 litrow na jedno miejsce konsumpcyjne;
8) dla ulicznych punktow szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 litrow;

9) dla zakladovv rzemieslniczych, uslugowych i produkcyjnych - co najmniej jeden pojemnik o
pojemnosci 110 litrow dla zakladow zatrudniajacych do 10 pracownikow, oraz kolejny
pojemnik o pojemnosci 110 litrow na kazda nast?pna rozpocz?ta grup? 10 zatrudnianych
pracownikow;

10)dla hoteli. domow opieki, pensjonatow itp. 20 litrow na jedno lozko:
1l)w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystosci wymagane
jest rowniez ustawienie na zewnatrz, poza lokalem. co najmniej jednego pojemnika na
odpady;
§13.

Okresla si? rodzaje i pojemnosc pojemnikow przeznaczonych do selektywnego zbierania odpadow
przez wlascicieli nieruchomosci i dysponujacych lokalami:
1) pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadow (worki lub pojemniki) winny posiadac
pojemnosc od 60 litrow do 120 litrow oraz winny bye oznaczone odpowiednimi kolorami w
stosunku do kazdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie:
a) z przeznaczeniem na papier;
b) na szklo i opakowania szklane;
c) z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;

d) na odpady ulegajace biodegradacji, w tym zielone;
e) na opakowania wielomaterialowe;
f) metale;

2) przeterminowane leki nalezy umieszczac w przeznaczonych do tego celu i specjalne
oznakowanych pojemnikach znajdujacych si? w aptekach;
3) zuzyte baterie i akumulatory nalezy wydzielic ze strumienia odpadow komunalnych i
przekazac je do specjalistycznych pojemnikow znajdujacych si? w punkcie selektywnej zbiorki
odpadow (adres punktu podany zostanie w sposob zwyczajowo przyj?ty);
4) odpady budowlane nalezy gromadzic w pojemnikach lub kontenerach uniemozliwiajacych
pylenie;

5) do gromadzenia odpadow komunalnych w rejonach intensywnego ruchu pieszych oraz na
przystankach komunikacyjnych stuza kosze uliczne o pojemnosci od 35 do 75 litrow;
6) na przystankach komunikacji kosze nalezy lokalizowac w sasiedztwie przystanku;
7) za oproznianie koszy ulicznych i czystosc wokol miejsc ich usytuowania odpowiada Gmina;
8) za oproznianie koszy na przystankach komunikacyjnych oraz czystosc wokol miejsc ich
usytuowania. jak tez terenu przystanku. odpowiadaja zarzadcy przystankow.
§14.

1.

Odpady nalezy przetrzymywac w miejscu latwo dost?pnym dla uzytkownikow i pracownikow^
przedsi?biorcy bez koniecznosci otwierania wejscia na teren nieruchomosci lub. gdy takiej
mozliwosci nie ma, nalezy wystawiac je w dniu odbioru zgodnie z harmonogramem na chodnik
lub pobocze drogi przed wejsciem na teren nieruchomosci.

11

2.

3.
4.
5.

Wlasciciele nieruchomosci maja obowiazek utrzymvwac pojemniki w stanie czystosci zarowno
zewn?trznej jak i wewnatrz. pojemnik po jego oproznieniu nie powinien wydzielac
nieprzyjemnych zapachow.
Pojemnik nie powinien bye uszkodzony lub pozbawiony pokrywy.
Pojemniki na odpady winny bye okresowo dezynfekowane (co najmniej dwa razy w roku).
Pojazdy do odbierania odpadow zebranych selektywnie powinny bye przykryte siatka lub
zabezpieczone w inny sposob, taki aby nie powodowaly podczas transportu zanieczyszczenia i
zasmiecenia terenu.

6. Zanieczyszczenia powstajace w wyniku zaladunku i transportu odpadow komunalnych
pracownicy przedsi?biorcy maja obowiazek natychmiast usunac.
Rozdzial 5.

Cz?stotliwosc i sposob pozbywania si? odpadow komunalnych i nieczystosci cieklych z terenu
nieruchomosci oraz terenow przeznaczonych do uzytku publicznego
§15.

Ustala si? nast?pujaca cz?stotliwosc odbioru odpadow komunalnych z terenu nieruchomosci:
1) odbieranie od wlascicieli nieruchomosci zamieszkaiych:
1) odpadow komunalnych zmieszanych b?dzie prowadzone:
a) w zabudowie jednorodzinnej - raz na 2 tygodnie.
b) w zabudowie wielorodzinnej - raz na tydzieh,
2) odpadow segregowanych b?dzie prowadzone:

a) w zabudowie jednorodzinnej - raz na miesiac.
b) w zabudowie wielorodzinnej - raz na tydzieh.
2)

odbieranie od wtascicieli nieruchomosci niezamieszkalvch oraz z terenu nieruchomosci, na

ktorych w cz?sci zamieszkujamieszkaiicy i na ktorych w cz?sci nie zamieszkuja mieszkahcy:
1) odpadow komunalnych zmieszanych b?dzie prowadzone raz na tydzieh.
2) odpadow segregowanych b?dzie prowadzone raz na tydzieh.
3) odpady niebezpieczne, zuzyte opony, zuzyty sprz?t elektryczny i elektroniczny, baterie i
akumulatory - b?da odbierane w terminach wyznaczonych przez przedsi?biorc? odbierajacego
odpady komunalne, przy czym ustala si? cz?stotliwosc zbiorki tych frakeji odpadow co
najmniej 4 razy w roku;

4) meble i odpady wielkogabarytowe winny bye gromadzone w miejscu gromadzenia odpadow
komunalnych i wystawiane do odbioru 4 razy w roku w terminie wyznaczonym w
harmonogramie;

5) odpady budowlane i rozbiorkowe oraz z piel?gnacji ogrodow (przyci?te gal?zie) - b?da
odbierane na indywidualne zgloszenie przez przedsi?biorc?;
6) kosze uliczne oprozniane sa w miar? potrzeb, nie rzadziej niz raz dziennie;
7) do zbierania okresowo zwi?kszonej ilosci odpadow komunalnych, uzywane moga bye
odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych. udost?pniane przez przedsiebiorc?
swiadczacego uslugi na wywoz odpadow komunalnych. Przedsi?biorca odbiera odpady w
terminie i miejscu wczesniej uzgodnionym;
8) w przypadku punktow gastronomicznych zlokalizowanych poza budynkami i prowadzacymi
dzialalnosc w okresie sezonu letniego wprowadza si? obowiazek codziennego usuwania
odpadcSw.
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§16.
Wlasciciele nieruchomosci. na ktorych znajduja si? place zabaw dla dzieci maja obowiazek
utrzymania znajdujacych si? tarn urzadzeh sluzacych do zabawy dzieci w nalezytej czystosci i
estetyce oraz we wtasciwym stanie technicznym.
§17.
Organizator imprezy o charakterze masowym jest zobowiazany do:
1) zawarcia z przedsi?biorca umowy na odbior odpadow;
2) zapewnienia na czas trwania imprezy odpowiedniej ilosci szalet oraz pojemnikow na odpady.
przyjmujac nast?pujace normatywy:
a) jeden pojemnik o pojemnosci 110 1na 30 osob uczestniczacych w imprezie.
b) jeden szalet na 100 osob uczestniczacych w imprezie,
3) utrzymania czystosci i porzadku podczas imprezy;
4) oczyszczenia i sprzatni?cia terenu przyleglego, jezeli mozna ustalic jednoznacznie. ze
zanieczyszczenia powstaly w zwiazku z ta impreza;
5) pozbycia si? zgromadzonych odpadow w sposob zgodny z przepisami ustawy o ucip.
oproznienie i uprzatni?cie szaletow.
§18.

1. Wlasciciele nieruchomosci nie majacy mozliwosci wlaczenia jej do systemu kanalizacji
sanitarnej zapewniaja utrzymanie czystosci i porzadku na jej terenie poprzez wybudowanie
oczyszczalni przydomowej lub czasowo gromadzic nieczystosci ciekle w zbiornikach
bezodplywowych posiadajacych nieprzepuszczalne dno i sciany, spemiajacych wymagania
2.

okreslone w przepisach odr?bnych.
Wielkosc zbiornika bezodplywowego winna bye dostosowana do ilosci osob stale lub czasowo
przebywajacych na terenie nieruchomosci, w taki sposob by oproznianie bylo konieczne nie

cz?sciej niz raz w tygodniu, bez dopuszczenia do przepelnienia zbiornika nieczystosciami
cieklymi i wylewania si? ich na powierzchni? gruntu. Przepustowosc przydomowej
oczyszczalni sciekow musi zostac dostosowana do ilosci mieszkahcow przebywajacych na
danej nieruchomosci. Okreslajac wielkosc i przepustowosc tych urzadzeh naleZy przyjac
zuzycie wody w nast?pujacych ilosciach:
a)
b)
c)
d)
e)

mieszkahcy -3,0m3/osob?/miesiac,
sklepy spozyweze - 2.0m3/zatrudnionego/miesiac,
pozostale sklepy - 0,9 mVzatrudnionego/miesiac.
apteki - 3,0m3/zatrudnionego/miesiac,
przychodnie lekarskie - 0.5m3/zatrudnionego/miesiac,

f) zaklady fryzjerskie i kosmetyczne - 4,5m3/ zatrudnionego/miesiac,
g) pozostale zaklady uslugowe - 0,45m3 /zatrudnionego/miesiac.
h) bary, restauracje, jadlodajnie - 3,0mVmiejsce/miesiac.
i) zaklady produkcyjne :
- bez natryskow - 0,45m3/zatrudnionego/miesiac
- z natryskami - l,5m3/zatrudnionego/miesiac

3. W przypadkach nie wymienionych przyjmuje si? normy zapisane w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r. w sprawie okreslenia przeci?tnych norm zuzycia wody
(Dz.U. Nr 8 poz. 70).

4.

W celu wykonania obowiazku, ktorym mowa w ust.l. wlasciciel nieruchomosci jest
zobowiazany do zawarcia umowy z przedsi?biorca posiadajacym zezwolenie Burmistrza
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Miasta i Gminy Chorzele na oproznianie zbiornikow bezodplywowych, a w przypadku kontroli
do okazania takiej umowy oraz dowodow uiszczenia oplaty za te uslugi.
5. Cz?stotliwosc oprozniania z osadow sciekowych zbiornikow oczyszczalni przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji.
§19.

Zabrania si? odprowadzania plynnych odchodow zwierz?cych oraz odsiakow z obornika do
zbiornikow bezodplywowych, w ktorych gromadzone sa scieki bytowe.
§20.

Oczyszczalnie przydomowe lub szczelne zbiorniki bezodplywowe nieczystosci cieklych musza bye
zlokalizowane w sposob umozliwiajacy dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego
przedsi?biorcy/gminnej jednostki organizacyjnej. w celu ich oproznienia.
§21.

1.

Pojazdy asenizacyjne musza spelniac wymogi zapisane w Rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 12 listopada 2002 r. w sprawie wymagari dla pojazdow asenizacyjnych
(Dz. U. Nrl93. poz. 1617).

2. Przedsi?biorca ma obowiazek tak zorganizowac odbior i transport odpadowr lub oproznianie
zbiornikow bezodplywowych. aby nie zagrazaly one bezpieczehstwu ruchu drogowego i
odbywaly si? wedlug tras i w tenninach wyznaczonych harmonogramem.
i.
Zezwolenie nie dotyczy gminnej jednostki organizacyjnej.
Rozdzial 6.

Inne wymagania wynikaj^ce z wojewodzkiego planu gospodarki odpadami
§22.

1.

Gmina, poprzez podmiot prowadzacy dzialalnosc w zakresie odbierania odpadow
komunalnych. ktory jest obowiazany do selektywnego ich odbierania oraz do ograniczania
ilosci odpadow ulegajacych biodegradacji. kierowanych do skladowania, zapewnia warunki
funkejonowania systemu selektywnego zbierania i odbierania odpadow komunalnych, aby bylo
mozliwe ograniczanie skladowania odpadow komunalnych ulegajacych biodegradacji.
2. Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostalosci z sortowania i
pozostalosci po procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do
skladowania moga bye zagospodarowywane wylacznie w ramach danego regionu. Teren
Gminy Chorzele nalezy do regionu ciechanowskiego.
3. Odpady zmieszane, zielone i bioodpady oraz pozostalosci z sortowania musza bye kierowane w
pierwszej kolejnosci do instalacji posiadajacych status RIPOK, polozonych najblizej miejsca
wytworzenia odpadow - zgodnie z Uchwala Nr 212/12 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego
z dnia 22 pazdziernika 2012 r. w sprawie wykonania Wojewodzkiego Planu Gospodarki
Odpadami dla Mazowsza na lata 2012 - 2017 z uwzgl?dnieniem lat 2018-2023 (Dz. Urz. Woj.
Maz. z 2012 r. poz. 7849);

4. Wlasciciele nieruchomosci zobowiazani sa podejmowac dzialania zmierzajace do zmniejszenia
ilosci wytwarzanych odpadow, a w szczegolnosci poprzez:
1) minimalizowanie uzywaniajednorazowych toreb, opakowah.
2) oproznianie butelek, pojemnikow z plynow7 i innych substancji, w szczegolnosci opakowah
po pastach do z?bow, jogurtach, twarozkach, przed wyrzuceniem do pojemnikow na
odpady,

3) zgniatanie plastikowych butelek, opakowah wielomaterialowych oraz. tekturowych przed
wrzuceniem do pojemnikow na odpady.
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5. Gmina prowadzic b?dzie dzialania majace na celu:
1) zwi?kszenie poziomu wiedzy mieszkahcow gminy w zakresie selektywnej zbiorki odpadow
komunalnych,

2) promocj? minimalizacji powstawania odpadow i selekcji ich w gospodarstwach domowych.
3) upowszechnianie nowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi.
Rozdzial 7.

Obowiqzki osob utrzymuj^cych zwierz?ta domowe, majacych na celu ochron? przed
zagrozeniem lub uciazliwosciij dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenow
przeznaczonych do wspolnego uzytku
§23.

Osoby utrzymujace zwierz?ta domowe sa zobowiazane do zachowania bezpieczehstwa i srodkow
ostroznosci, zapewniajacych ochron? przed zagrozeniem lub uciazliwoscia dla ludzi oraz przed
zanieczyszczeniem terenow przeznaczonych do uzytku publicznego. Ponosza tez pelna
odpowiedzialnosc za zachowanie tych zwierzat.
§24.

Do obowiazkow wlascicieli utrzymujacych zwierz?ta domowe nalezy:
1. w odniesieniu do psow:

1) zarejestrowanie w Urz?dzie Miasta i Gminy w Chorzelach, w terminie 14 dni od wejscia w
posiadanie psa rasy uznanej za agresywna. Wszyscy wlasciciele psow rasy agresywnej
musza zglosic jego posiadanie w ciagu 3 miesi?cy od daty uchwalenia niniejszego
regulaminu. W przypadku nie zarejestrowania psa jego wlasciciel podlega karze
administracyjnej,

2) uzyskanie zezwolenia Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele na utrzymywanie psa rasy
uznawanej za agresywna zgodnie z trescia Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewn?trznych i
Administracji z dnia 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras psow uznawanych za
agresywne (Dz.U. Nr 77. poz. 687),

3) oplacanie podatku od posiadania psow, jesli Rada Miejska w Chorzelach ustalila jego
wysokosc.

4) systematyczne szczepienie przeciwko wsciekliznie zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy z dnia 11
marca 2004r. o ochronie zdrowia zwierzat oraz zwalczaniu chorob zakaznych zwierzat (t.j.
Dz.U. z 2008r. Nr 213, poz. 1342 z pozn. zm.), ktora naklada obowiazek szczepienia psow
w wieku powyzej trzech miesi?cy i okazywanie na zadanie wladz sanitarnych,
weterynaryjnych, policyjnych. zaswiadczenia o przeprowadzonym szczepieniu,
5) powiadamianie powiatowego lekarza weterynarii o pojawieniu si? u psa objawow
wzbudzajacych podejrzenie o zachorowanie na wscieklizn?,
6) na teren uzytku publicznego psy moga bye wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy
nalezace do rasy psow niebezpiecznych moga bye wyprowadzane tylko na smyczy i w
kagahcu.

7) oznakowanie tabliczka ostrzegawcza bramy lub furtki wejsciowej na teren ogrodzonej
posesji, na ktorej utrzymywane jest zwierz? mogace stanowic zagrozenie dla zdrowia lub
zycia ludzi;

2. w odniesieniu do wszystkich zwierzat domowych:
1) staly i skuteczny dozor.
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2) nie wprowadzanie zwierzat do obiektow uzytecznosci publicznej. z wylaczeniem obiektow
przeznaczonych dla zwierzat. takich jak lecznice. Postanowienie to nie dotyczy osob
niewidomych, korzystajacych z pomocy psow-przewodnikow.
3) nie wprowadzanie zwierzat domowych na tereny placow zabaw. piaskownic dla dzieci, oraz
tereny obj?te zakazem na podstawie odr?bnych uchwal rady gminy,

4) natychmiastowe usuwanie przez wlascicieli zanieczyszczeh pozostawionych przez zwierzeta
domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do uzytku publicznego, a wr
szczegolnosci na chodnikach, jezdniach, placach. parkingach. terenach zielonych, itp.;
postanowienie to nie dotyczy osob niewidomych , korzystajacych z psow przewodnikow.
5) zabezpieczenia przed wydostaniem si? z pomieszczeh gadow, ptakow, owadow
utrzymujacych w pomieszczeniach mieszkalnych lub uzytkowych.
6) utrzymywanie zwierzat w sposob nie stwarzajacy uciazliwosci (halas. odory) dla osob
znajdujacych si? w sasiednich lokalach lub nieruchomosciach;
3. Hodowcy zwierzat domowych zobowiazani sa spelniac wymogi ustanowione dla hodujacych
zwierz?ta gospodarskie na obszarach wylaczonych spod zabudowy.
4. Postanowienia § 24 ust. 2 dotycza takze zwierzat nieudomowionych, utrzymywanych w
charakterze zwierzat domowych.
§25.

Zwierz?ta pozostawione bez opieki, wobec ktorych nie zastosowano zabezpieczeh wyzej
wymienionych, podlegaja schwytaniu i dowiezieniu do miejsca czasowego przetrzymywania
bezdomnych zwierzat, na terenie oczyszczalni sciekow komunalnych w Chorzelach.
§26.
Wlasciciele, ktorzy w nienalezyty sposob sprawuja opiek? nad swoimi zwierz?tami ponosza koszty
ich schwytania, dowozu do schroniska. utrzymania i ewentualnego leczenia.
§27.

Zasady post?powania z bezdomnymi zwierz?tami na terenie Gminy reguluje Uchwala Nr
153/XVIII/12 Rady Miejskiej w Chorzelach z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie przyj?cia
,,Programu opieki nad zwierz?tami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomnosci zwierzat na
terenie miasta i gminy Chorzele" z pozniejszymi zmianami.
§28.

Obowiazek unieszkodliwienia zwlok zwierz?cych nalezy do:
1) osob posiadajacych zwierz?ta;
2) zarzadcy drogi, gdy padle zwierz? znajduje si? na jezdni lub w obr?bie pasa drogowego;
3) Gminy w odniesieniu do pozostalych terenow. b?dacych jej wlasnoscia.
Rozdzial 8.

Wymagania utrzymywania zwierzqt gospodarskich na terenach
wylaczonych z produkcji rolniczej
§29.

1.

Utrzymywanie zwierzat gospodarskich zabronione jest na terenie strefy miejskiej - oznaczonej
kolorem czerwonym na zalaczniku Nr 1 do niniejszego Regulaminu, z wylaczeniem:
1) istniejacych gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984r. o
podatku rolnym (t.j. Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 z pozn. zm.) oraz dzialow
specjalnych produkcji rolnej zgodnie z ustawa z dnia 26 lipca 1991r. o podatku
dochodowym od osob fizycznych (t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 361 z pozn. zm.).
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2)
2.

przydomowego chowu drobiu, pszczol. krolikow i innych zwierzat futerkowych wylacznie na dzialkach zabudowanych budynkami jednorodzinnymi.
Zakaz utrzymania zwierzat gospodarskich dotyczy takze zwartych terenow, zaj?tych przez
budownictwo wielorodzinne. jednorodzinne, instytucje uzytecznosci publicznej, hotele. ogrody
dziaikowe.

3.

Na terenach wylaczonych z produkcji rolnej, dopuszcza si? utrzymywanie zwierzat
gospodarskich jedynie dla potrzeb wlasnego gospodarstwa domowego pod nast?pujacymi
warunkami:

1) posiadania budynkow gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierzat spelniajacych
wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 201 Or. Nr 243, poz.
1623 z pozn. zm.),
2) wszelka uciazliwosc hodowli dla srodowiska w tym emisje b?dace jej skutkiem zostana
ograniczone do obszaru nieruchomosci, na ktorej jest prowadzona.
§30.
Prowadzacy chow zwierzat gospodarskich na terenach wylaczonych z produkcji rolnej.
zobowiazani sa przestrzegac zapisow niniejszego Regulaminu. a ponadto:
1) Przestrzegac przepisow sanitarno-epidemiologicznych.
2) Gromadzic i usuwac nieczystosci, ktore nie sa obornikiem i gnojowka, w sposob przewidziany
dla sciekow.

3) Skladowac obornik w odleglosci, co najmniej 10 m od linii rozgraniczajacej drogi publiczne na
terenie plaskim, tak by odcieki nie mogty przedostawac si? na teren sasiednich nieruchomosci.
4) Przeprowadzac deratyzacj? pomieszczeh, w ktorych prowadzona jest hodowla zwierzat, dwa
razy do roku - wiosna i jesienia. realizowana przez podmiot uprawniony.
5) Pszczoly trzymac w ulach, ustawionych w odleglosci, co najmniej 10 m od granicy
nieruchomosci w taki sposob. aby wylatujace i przylatujace pszczoly nie stanowity
uciazliwosci dla wlascicieli nieruchomosci sasiednich.

Rozdzial 9.

Obszary podlegajqce obowi^zkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
§31.

Wlasciciele nieruchomosci zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiazani sa do
przeprowadzania. co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomosci. Obowiazek ten, w
odniesieniu do wlascicieli budynkow jednorodzinnych. moze bye realizowany tylko w miar?
potrzeby.
§32.

W przypadku wystapienia populacji gryzoni, stwarzajacej zagrozenie sanitarne, Burmistrz Miasta i

Gminy Chorzele okresli, w uzgodnieniu z Pahstwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym,
obszary podlegajace obowiazkowej deratyzacji poprzez zarzadzenie oraz termin jej
przeprowadzenia.

§33.

Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciazaja wlascicieli nieruchomosci.
§34.

W przypadku terenow uzytecznosci publicznej obowiazek ten spoczywa na Gminie.
§35.

Wlasciciele nieruchomosci zobowiazani umozliwic kontrol? w zakresie sposobu i skutecznosci
dzialah deratyzacyjnych.
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Rozdzial 10

Obowigzki prawne i skutki ich nieprzestrzegania
§36.

Wlasciciele nieruchomosci, na ktorych zamieszkuja mieszkahcy oraz wlasciciele nieruchomosci
niezamieszkalych, na ktorych powstaja odpady maja, obowiazek:
1) w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomosci pierwszego mieszkahca lub
powstania na danej nieruchomosci odpadow komunalnych. zlozenia w Urz?dzie Miasta i
Gminy w Chorzelach, deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

2) w terminie 14 dni od daty nastapienia zmiany danych b?dacych podstawa ustalenia
wysokosci naleznej oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub okreslonej w
deklaracji ilosci odpadow komunalnych powstajacych na terenie nieruchomosci, zlozenia w

Urz?dzie Miasta i Gminy w Chorzelach, deklaracji o wysokosci oplaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Rozdzial 11.

W

Postanowienia koricowe

§37.

1. Nadzor nad realizacja obowiazkow wynikajacych z niniejszego Regulaminu sprawuje
Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele.

2. Upowaznieni przez Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele pracownicy oraz jednostki do kontroli
na mocy odr?bnych przepisow sa uprawnieni do wykonywania czynnosci w zakresie
stosowania Regulaminu.

3.

Burmistrz Miasta i Gminy Chorzele, zgodnie z art. 9v ustawy o ucip, moze wystapic z
wnioskiem do komendanta Policji o pomoc. jezeli jest to niezb?dne do przeprowadzenia
czynnosci kontrolnych.
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