
UCHWAŁA NR XXXIII/288/2013
RADY MIEJSKIEJ W CHEŁMKU

z dnia 7 listopada 2013 r.

w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 6 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. 
poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 3 Ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j.: Dz. U. z 2012r. poz. 391z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 
Rada Miejska w Chełmku uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chełmek, zwany w dalszej 
części Regulaminem, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVII/226/2013 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 26 lutego 2013 roku sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chełmek. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chełmka. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Małopolskiego. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Chełmku

Marek Palka
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/288/2013 

Rady Miejskiej w Chełmku 

z dnia 7 listopada 2013 r. 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CHEŁMEK 

Rozdział 1.
POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§ 1. Regulamin, zgodnie z wymogami ustawy, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Chełmek, dotyczące: 

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

1) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 
powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 
i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 
wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych, 

2) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 

3) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,

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, przy uwzględnieniu: 

1) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, 

2) liczby osób korzystających z tych pojemników,

3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

4. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

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

6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także 
zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach, 

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

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1. ustawie – należy przez to rozumieć Ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach ( Dz. U. z 2012r. poz. 391 z późn. zm.); 

2. nieruchomości – należy przez to rozumieć, zgodnie z art. 46 K.C. części powierzchni ziemskiej stanowiące 
odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwałe z gruntem związane lub części takich 
budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności. Istnieją 
następujące rodzaje nieruchomości: 

1) nieruchomości gruntowe (zabudowane lub niezabudowane), które ze względu na przeznaczenie gospodarcze 
dzielą się na nieruchomości rolne, leśne oraz inne nieruchomości (nierolne i nieleśne) zabudowane lub 
przeznaczone pod zabudowę, 

2) nieruchomości budynkowe, 

3) nieruchomości lokalowe (lokale mieszkalne i lokale użytkowe); 
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3. miejsce zamieszkania – oznacza centrum życiowe, miejsce w którym osoba zazwyczaj spędza czas 
przeznaczony na odpoczynek, niezależnie od czasowych nieobecności związanych z wypoczynkiem, urlopem, 
odwiedzinami u przyjaciół i krewnych, interesami, leczeniem medycznym lub pielgrzymkami religijnymi; 

4. właścicielach nieruchomości – zgodnie z treścią art. 2 ust.1 pkt 4 ustawy rozumie się przez to także 
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości 
w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; 

5. gospodarstwo domowe - jedno- lub wieloosobowy podmiot gospodarczy, oparty zazwyczaj na więziach 
rodzinnych, działający w sferze konsumpcji, którego celem jest zaspokajanie potrzeb wszystkich członków, dzięki 
wspólnemu rozporządzaniu dochodami uzyskiwanymi przez wszystkich lub tylko niektórych z nich. 

6. odpadach komunalnych – zgodnie z zapisem art. 3 ust.1 pkt 7 ustawy o odpadach (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 
21 ze. zm.) rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów 
wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące od innych 
wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych; 

7. odpadach wielkogabarytowych – jeden ze strumieni odpadów komunalnych wymienionych w ustawie, 
charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone 
w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych 
nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów z budów i remontów oraz odpadów, których waga jednostkowa 
przekracza 50kg; 

8. odpadach ulegających biodegradacji – zgodnie z treścią art.3 ust.1 pkt 10 ustawy o odpadach rozumie się 
przez to odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów. Zgodnie 
z KPGO 2014 do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji zalicza się: 

- papier i tekturę, 

- odzież i tekstylia, 

- odpady z terenów zielonych, 

- odpady kuchenne i ogrodowe, 

- drewno (50%)

- odpady wielomateriałowe (40%), 

- frakcję drobną < 10 mm (30%); 

9. odpadach zielonych – zgodnie z treścią art. 3 ust. 1 pkt 12 ustawy o odpadach, rozumie się przez to odpady 
komunalne stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, 
a także z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów; 

10. odpadach budowlano – remontowych i rozbiórkowych – rozumie się przez to inne niż niebezpieczne 
odpady budowlane i rozbiórkowe, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. 
w sprawie katalogu odpadów (t.j. Dz.U. z 2001r., Nr 112, poz. 1206); 

11. odpadach niebezpiecznych – rozumie się przez odpady komunalne oznaczone jako odpady niebezpieczne, 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (t.j. 
Dz.U. z 2001r., Nr 112, poz. 1206); 

12. zbieraniu odpadów –rozumie się przez to każde działanie, w szczególności umieszczanie w pojemnikach, 
segregowanie i magazynowanie odpadów, które ma na celu przygotowanie ich do transportu do miejsc odzysku lub 
unieszkodliwiania; 

13. punktach selektywnego zbierania odpadów – należy przez to rozumieć punkty o których mowa w art.3 
ust.2 pkt 6 ustawy, z tym że punkty takie mogą być stacjonarne i mobilne; punktem mobilnym jest także samochód, 
odbierający wyselekcjonowane odpady sprzed nieruchomości; 

14. przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć przedsiębiorcę wyłonionego w drodze przetargu posiadającego 
zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 
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15. stawkach opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi – stawki uchwalone uchwałą Rady Miejskiej 
w Chełmku na podstawie upoważnienia zawartego w art.6k ust.1 ustawy; 

16. harmonogramie – harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Chełmek opracowany 
przez przedsiębiorcę i zatwierdzony przez Gminę Chełmek; 

17. kompostowniku – rozumie się przez to specjalną skrzynię lub dół służące do kompostowania odpadów 
organicznych. 

Rozdział 2.
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE 

NIERUCHOMOŚCI I W MIEJSCACH PUBLICZNYCH 

§ 3. Właściciele nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmek zobowiązani są do utrzymania 
nieruchomości w czystości i porządku, wykonując obowiązki wynikające z ustawy, a w szczególności: 

1. zbieranie powstałych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych winno odbywać się z zachowaniem 
następujących zasad: 

1) odpady należy zbierać w sposób selektywny, zgodnie z zasadami opisanymi w § 4, 

2) właściciele nieruchomości mają obowiązek wyposażenia nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie 
w Rozdziale 4 pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych oraz utrzymywanie tych 
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 

3) właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik spełniający wymagania, 
o których mowa w § 14 ust. 1 pkt 1 w terminie do 31.12.2014r. Do tego czasu może korzystać z pojemników 
o innej pojemności, które nie są wyposażone w system jezdny pod warunkiem jednak, że będą to pojemniki 
dostosowane do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 

4) obowiązek wskazany w § 3, ust. 1 pkt 2 nie dotyczy nieruchomości zamieszkałych w zabudowie 
wielorodzinnej. Pojemniki w takim wypadku zapewnia przedsiębiorca, 

5) odpady należy zbierać i uprzątać systematycznie, w taki sposób by nie zalegały na powierzchni nieruchomości 
zabudowanych lub przeznaczonych pod zabudowę i wnętrzach budynków, 

6) odpady zebrane selektywnie i pozostałe odpady zmieszane pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych 
należy przekazywać przedsiębiorcy w terminach wyznaczonych harmonogramem dostarczanym właścicielom 
nieruchomości, a także z zachowaniem zasad opisanych w § 4, 

7) niedozwolone jest indywidualne wywożenie i wysypywanie odpadów stałych oraz opróżnianie zbiorników 
bezodpływowych, przez właścicieli nieruchomości,

2. właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, obowiązani są do 
zawarcia umowy na wywóz odpadów komunalnych z podmiotem, który uzyskał wpis do rejestru działalności 
regulowanej na terenie Gminy Chełmek; 

3. do obowiązków właściciela nieruchomości, zgodnie z treścią art. 5 ust. 1 pkt 4 ustawy, należy uprzątnięcie 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki 
chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej, służącą do ruchu pieszego, położoną bezpośrednio przy 
granicy nieruchomości; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest 
dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów samochodowych, 

4. mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami dozwolone jest wyłącznie w następujących 
miejscach: 

1) na terenie nieruchomości niesłużącej do użytku publicznego, tylko pod warunkiem że wykonywane jest to na 
utwardzonej ich części przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są 
do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki 
takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi, 

2) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 
oznaczonych,
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5. naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolone są wyłącznie w zakresie 
napraw własnych pojazdów, prowadzonych na terenie własnej nieruchomości i dotyczyć mogą jedynie drobnych 
napraw polegających na wymianie kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianiu płynów, regulacjach, w sytuacji 
gdy nie są one uciążliwe dla właścicieli sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone w sposób 
umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy, 

6. jeżeli nieruchomość nie została wcześniej wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków, spełniającą 
wymagania określone w przepisach odrębnych, właściciel nieruchomości ma obowiązek przyłączenia jej do sieci 
kanalizacyjnej w terminie 6 miesięcy od dnia: 

1) wejścia w życie Regulaminu, przy sieci istniejącej, 

2) przekazania jej do eksploatacji, przy sieci nowo wybudowanej,

7. przy braku sieci kanalizacyjnej właściciel nieruchomości ma obowiązek gromadzenia nieczystości ciekłych 
w zbiornikach bezodpływowych lub oczyszczania poprzez przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, jeżeli 
zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzja o warunkach zabudowy dopuszczają 
takie rozwiązanie. 

§ 4. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów: 

1. zbieranie powstających na terenie nieruchomości odpadów komunalnych musi odbywać się w sposób 
selektywny zapewniający wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych: 

1) odpadów zielonych z ogrodów i parków, 

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

3) szkła kolorowego i szkła bezbarwnego, 

4) tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 

5) zużytych baterii i akumulatorów, 

6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

7) przeterminowanych lub zbędnych leków, 

8) chemikaliów (farb, rozpuszczalników, olei odpadowych itd.), 

9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

10) odpadów budowlano-remontowych, takich jak: gruz ceglany, odpady materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia, zmieszane odpady betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia, usunięte tynki, tapety, okleiny itp., 

11) zużytych opon wyłącznie z pojazdów osobowych,

2. inne niż wymienione § 4 ust. 1 wytwarzane na terenie nieruchomości odpady komunalne stanowią 
niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, które właściciel nieruchomości zobowiązany jest gromadzić 
w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, 

3. odpady, o których mowa w ust. 1 i 2 muszą być odbierane w sposób gwarantujący ich niezmieszanie 
z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. Za odbieranie tych odpadów od właściciela nieruchomości 
zamieszkałej odpowiedzialny będzie przedsiębiorca wyłoniony w trybie przetargu. Za odbieranie tych odpadów 
z nieruchomości niezamieszkałej odpowiedzialny będzie podmiot, z którym właściciel nieruchomości 
niezamieszkałej podpisze umowę na wywóz odpadów komunalnych, 

4. odpady zielone takie jak między innymi trawa, liście, gałęzie, pochodzące z gospodarstw domowych mogą 
być zagospodarowane poprzez: 

1) kompostowanie w przydomowym kompostowniku we własnym zakresie i na własne potrzeby, 

2) przekazanie przedsiębiorcy, przy czym odpady takie odbierane będą od właścicieli nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy w budownictwie jednorodzinnym i wielorodzinnym w ilości do 1 m3. Każda 
dodatkowa ilość odpadu traktowana będzie jako usługa dodatkowa, płatna dodatkowo, 

3) spalanie pozostałości roślinnych powstających na terenie nieruchomości poza instalacjami i urządzeniami do 
tego przewidzianymi, o ile nie narusza to odrębnych przepisów,

Id: 0E103941-ECF6-403B-A62A-1306D5E7A95A. Podpisany Strona 4



5. na obszarze zabudowy jednorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane będą przez przedsiębiorcę 
sprzed nieruchomości; właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem wystawić je przed 
wejście na teren nieruchomości lub pozostawić otwartym ogrodzone miejsce dostępne z ulicy, 

6. na obszarach zabudowy wielorodzinnej odpady zebrane selektywnie odbierane będą przez przedsiębiorcę 
z miejsc zlokalizowania pojemników do segregacji, 

7. odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru w taki sposób, aby uniemożliwić 
lub ograniczyć dostęp osób trzecich, 

8. odpady wielkogabarytowe wystawiane są przed wejściem na teren nieruchomości lub w punktach zbiórki, 
bez umieszczania ich w workach. 

§ 5. Zabrania się spalania jakichkolwiek odpadów, z wyłączeniem odpadów wymienionych w §4 ust. 4 pkt 3, 
w pojemnikach oraz na powierzchni ziemi w instalacjach grzewczych budynków oraz ich zakopywania, 

§ 6. Organizator imprezy lub zgromadzenia o charakterze publicznym zobowiązany jest do: 

- wyposażenia miejsca, w którym impreza lub zgromadzenie się odbywa w odpowiednią ilość pojemników na 
odpady oraz zapewnienia odpowiedniej liczby toalet, 

- oczyszczenia terenu i wywiezienia odpadów bezpośrednio po zakończeniu imprezy lub zgromadzenia, 

- oczyszczenia terenów przyległych, jeżeli istnieje taka potrzeba. 

§ 7. Właściciel nieruchomości, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, gastronomiczna lub 
inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do: 

1. wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia 
odpadów oraz w szczególności w okresie sezonu letniego do codziennego ich opróżniania, 

2. bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności 
w danym dniu, 

3. skutecznego zapobiegania zanieczyszczaniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku 
funkcjonowania działalności gospodarczej, 

4. selektywnego gromadzenia odpadów. 

§ 8. Ustala się następujące zasady pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości: 

1. podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości musi w zakresie bazy transportowej, 
wyposażenia w pojazdy specjalistyczne i uniwersalne oraz przestrzegania standardów sanitarnych spełniać wymogi 
opisane w rozporządzeniu w sprawie wymagań technicznych, jakie powinien spełniać podmiot odbierający odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości, wydanym na mocy zapisów art. 9d ust. 2 ustawy, 

2. wszelkie zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz 
nieczystości płynnych muszą być natychmiast usunięte przez podmiot odbierający odpady, 

3. podmiot odbierający odpady ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras 
i w terminach wyznaczonych harmonogramem. 

Rozdział 3.

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSOBY POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH 

I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI 

ORAZ TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 9. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

§ 10. 1. Częstotliwość odbierania odpadów z nieruchomości powinna być dostosowana do ilości i rodzaju 
wytwarzanych odpadów, jednak nie może być ona mniejsza niż: 
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1) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy: 

a) co najmniej trzy razy w tygodniu tj. w poniedziałek, środę i sobotę w odniesieniu do budynków 
wielorodzinnych, 

b) dwa razy w miesiącu, nie rzadziej jednak niż co dwa tygodnie w odniesieniu do budynków jednorodzinnych, 

2) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych pochodzących z terenu nieruchomości, na 
których nie zamieszkują mieszkańcy co najmniej jeden raz w miesiącu, 

3) dla odpadów zbieranych w sposób selektywny wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 pochodzących z terenu 
nieruchomości zamieszkałych: 

a) w przypadku zabudowy jednorodzinnej co najmniej jeden raz w miesiącu, 

b) w przypadku zabudowy wielorodzinnej w odniesieniu do szkła bezbarwnego i szkła kolorowego co najmniej 
jeden raz w miesiącu, w odniesieniu do papieru i tektury oraz tworzyw sztucznych, metalu i opakowań 
wielomateriałowych co najmniej jeden raz w tygodniu,

4) dla odpadów zbieranych w sposób selektywny wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 pochodzących z terenu 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jeden raz w miesiącu, 

5) dla odpadów takich jak różnego rodzaju chemikalia w tym farby, rozpuszczalniki, kleje, zużyte oleje, środki 
ochrony roślin itp. oraz lampy fluorescencyjne, odzież i tekstylia, pochodzące z terenu nieruchomości 
zamieszkałych: dwa razy w roku tj. na wiosnę i jesień. Zbieranie tego rodzaju odpadów będzie się odbywało 
poprzez mobilny punkt zbiórki odpadów, do którego wytwórca odpadów będzie mógł przynieść odpady 
w ustalonym dniu, 

6) dla odpadów zbędnych lub przeterminowanych leków, baterii i akumulatorów co najmniej jeden raz na kwartał. 
Odpady tego typu będą zbierane w stałych punktach zlokalizowanych w aptekach i instytucjach użyteczności 
publicznej. Dokładna liczba i lokalizacja tych punktów zostanie przekazana do wiadomości publicznej 
w sposób zwyczajowo przyjęty, 

7) dla odpadów wielkogabarytowych co najmniej dwa razy w roku tj. na wiosnę i jesień. Zbieranie tego rodzaju 
odpadów będzie się odbywało w systemie objazdowym wg wcześniej ustalonego harmonogramu. W dzień 
odbioru odpadów wielkogabarytowych wytwórcy odpadów powinni wystawić je przed nieruchomość lub we 
wskazane miejsce zbiórki. Na terenie Osiedla „Nowe Miasto„ dopuszcza się wprowadzenie dodatkowego 
odbioru odpadów wielkogabarytowych pozostawionych przy zbiorczych kontenerach na odpady komunalne 
zmieszane. Odbiór ten realizowany będzie w miarę potrzeb wraz z odbiorem odpadów komunalnych 
zmieszanych, 

8) dla odpadów zielonych siedem razy w roku tj. w kwietniu, maju, czerwcu, lipcu, sierpniu, we wrześniu i w 
październiku. Odbiór tego rodzaju odpadów będzie odbywał się w wyznaczone soboty miesiąca i musi zostać 
poprzedzony wcześniejszym zgłoszeniem przez właściciela nieruchomości zapotrzebowania na odbiór 
odpadów zielonych z danej nieruchomości, 

9) dla odpadów remontowo-budowlanych do dwóch razy w roku. Odbiór tego rodzaju odpadów będzie się 
odbywał w miarę potrzeb po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości zapotrzebowania na 
odbiór tego typu odpadów. 

2. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren 
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd. Pojemniki należy wystawić do godzinny 7.00  
rano w dniu odbioru. 

3. W przypadku znacznego zanieczyszczenia odpadów selektywnie zebranych innymi odpadami komunalnymi, 
podmiot wykonujący odbieranie odpadów w workach foliowych upoważniony jest do ich nieodebrania 
z jednoczesnym obowiązkiem pozostawienia informacji o przyczynie nieodebrania worka z tymi odpadami. 

4. Częstotliwość pozbywania się odpadów z terenu nieruchomości, na których prowadzona jest działalność 
gastronomiczna lub hotelarska powinna być dostosowana do specyfiki prowadzonej działalności nie może być 
jednak mniejsza niż jeden raz w tygodniu. 

§ 11. Częstotliwość pozbywania się odpadów na terenach publicznych winna być realizowana w miarę potrzeb, 
nie rzadziej jednak niż jeden raz w miesiącu. 
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§ 12. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnienia systematycznego usuwania nieczystości ciekłych 
ze zbiornika bezodpływowego przez przedsiębiorcę posiadającego stosowne zezwolenie Burmistrza Chełmka. 

2. Ustala się następującą częstotliwość w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i osadników 
oczyszczalni przydomowych: 

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na podstawie zamówienia 
właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu, z którym podpisał umowę; zamówienie musi być 
zrealizowane w okresie 5 dni od złożenia; 

2) częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika z ich pojemności; 

3) częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 
instrukcji eksploatacji. 

Rozdział 4.
RODZAJE I MINIMALNA POJEMNOŚĆ POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO ZBIERANIA 

ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI ORAZ NA DROGACH 
PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA 

W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM, PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM. 

§ 13. 1. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów winny być umieszczone w miejscach gromadzenia 
odpadów komunalnych spełniających wymagania § 22 i 23 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie 
(Dz. U. z 2002r. Nr 75, poz. 690), 

2. pojemniki muszą spełniać następujące wymagania: 

1) odpowiadać wymaganiom zawartym w Ustawie z dnia 30 sierpnia 2002r. o systemie oceny zgodności 
(Dz. U. z 2010r. Nr 138, poz. 935), 

2) spełniać wymogi zawarte w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 października 2005r. 
w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2005r. Nr 219, poz. 
1858). 

§ 14. 1. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości: 

1) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się pojemniki o pojemności 
120 i/lub 240l, przy czym: 

a) ilość pojemników musi być dostosowana do ilości osób z nich korzystających tj: od 1-go pojemnika 120 l dla 
nie więcej niż 2 osób do wielokrotności tych pojemników w zależności od liczby osób z nich korzystających. 
Szczegółowe określenie ilości pojemników w odniesieniu do liczby osób zamieszkujących daną 
nieruchomość zawiera aktualnie obowiązująca uchwała Rady Miejskiej w Chełmku w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych, 

b) pojemniki muszą posiadać pokrywę, dwukołowy system jezdny i być wykonane z polietylenu 
niskociśnieniowego o wysokiej gęstości (PE-HD), wysokiej odporności na działanie promieni UV, 
uszkodzenia mechaniczne i niskie temperatury, 

c) w razie zwiększenia ilości produkowanych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów, powyżej pojemności 
posiadanych pojemników możliwy jest dodatkowy wywóz pojemnika lub odpadów zgromadzonych 
w szczelnych workach z tworzywa, udostępnionych przez przedsiębiorcę, który usunie odpady za dodatkową 
opłatą, 

2) dla nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej dopuszcza się pojemniki o pojemności 1100l i/ 
lub 5000l przy czym muszą być wykonane z trwałego materiału, odpornego na działanie promieni UV, 
uszkodzenia mechaniczne i niskie temperatury, a także być wyposażone w system jezdny i zamykaną klapę. Na 
pojemnikach należy umieścić informacje o przeznaczeniu i sposobie ich użytkowania w tym nazwę podmiotu 
odpowiedzialnego za odbieranie odpadów z danymi teleadresowymi, 

3) ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy: 
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a) pojemniki na odpady z pokrywą i dwukołowym systemem jezdnym o pojemności 120 litrów i/lub 240 litrów 
i/lub 340 litrów, 

b) pojemniki na odpady z pokrywą płaską lub półokrągłą z czterokołowym systemem jezdnym o pojemności 
1100 litrów, 

c) pojemniki na odpady z pokrywą płaską z czterokołowym systemem jezdnym o pojemności 2 500 litrów 
i 5 000 litrów, 

d) pojemniki kontenerowe na płozach o pojemności od 5 000 litrów do 7 000 litrów, 

e) prasokontenery o pojemności 10 000 litrów oraz 20 000 litrów,

4) właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady komunalne są nań 
wytwarzane, a więc prowadzący jakąkolwiek działalność gospodarczą, kierujący instytucjami oświaty, 
zdrowia, zarządzający ogródkami działkowymi, zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych 
indywidualnych potrzeb, 

5) pojemniki, o których mowa w § 14 ust.1 pkt 3, powinny być wyposażone w tabliczkę znamionową lub mieć 
wytłoczoną pojemność, być wykonane zgodnie z aktualnie obowiązującymi normami europejskimi lub 
równoważnymi normami kraju producenta oraz powinny posiadać atest higieniczny wystawiony przez 
Państwowy Zakład Higieny, 

6) dopuszcza się zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych lub pozostałości 
z segregowania odpadów komunalnych w workach wykonanych z folii LDPE pod warunkiem, że: 

a) worki te będą w kolorze czarnym z wyraźnym opisem informującym o rodzaju odpadów, jakie mogą być 
w nich zbierane oraz nazwą, adresem i nr telefonu przedsiębiorcy odpowiedzialnego za odebranie odpadów, 

b) worki te będą służyły właścicielowi nieruchomości do krótkotrwałego gromadzenia odpadów, jako 
uzupełnienie urządzeń, o których mowa w ust.1. 

2. Określa się rodzaje i minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych gromadzonych w sposób selektywny: 

1) odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 gromadzone będą na w następujący sposób: 

a) na terenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej w przeznaczonych do tego celu 
workach. Worki zapewniał będzie przedsiębiorca a właściciele nieruchomości mają obowiązek przyjąć je 
i zgodnie z przeznaczeniem używać, 

b) na terenie nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej w przeznaczonych do tego celu 
pojemnikach typu dzwon. Pojemniki zapewniał będzie przedsiębiorca, 

c) na terenie nieruchomości niezamieszkałych w workach lub pojemnikach spełniających wymagania opisane 
w § 14 ust. 2 pkt 6,

2) worki do gromadzenia odpadów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 winny spełniać następujące 
wymagania: 

a) dla papieru i tektury worki koloru niebieskiego o minimalnej pojemności 120 l, wykonane z foli HDPE, 
oznaczone napisem „PAPIER", 

b) dla szkła bezbarwnego worki koloru białego o minimalnej pojemności 80 l, wykonane z foli LDPE, 
oznaczone napisem „SZKŁO BEZBARWNE", 

c) dla szkła kolorowego worki koloru zielonego o minimalnej pojemności 80 l, wykonane z foli LDPE, 
oznaczone napisem „SZKŁO KOLOROWE", 

d) dla tworzyw sztucznych i metalu worki koloru żółtego o minimalnej pojemności 120 l, wykonane z foli 
HDPE, oznaczone napisem „METAL, TWORZYWA SZTUCZNE".

3) pojemniki typu dzwon do gromadzenia odpadów wymienionych w § 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 4 winny spełniać 
następujące wymagania: 

a) dopuszcza się pojemniki o pojemności od 1 500 do 3 500 litrów, 

b) winna zostać zachowana następująca kolorystyka pojemników: 
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- dla papieru i tektury kolor niebieski, 

- dla szkła bezbarwnego kolor biały, 

- dla szkła kolorowego kolor zielony, 

- dla plastiku i metalu kolor żółty,

c) pojemniki powinny zostać oznakowane napisem odpowiednio „PAPIER", „SZKŁO BEZBARWNE", 
„SZKŁO KOLOROWE", „METAL, TWORZYWA SZTUCZNE",

4) w pojemnikach i workach na tworzywa sztuczne i metal mogą być także zbierane odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe tzw. TETRAPAKI, 

5) pojemniki i worki, o których mowa w § 14 ust. 2 powinny zawierać, w prostej formie graficznej, informacje 
o przeznaczeniu i sposobie ich użytkowania w tym nazwę podmiotu odpowiedzialnego za odbieranie odpadów 
z danymi teleadresowymi, 

6) na terenie nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady wymienione w § 4 ust. 1 pkt 2, 3 i 
4 dopuszcza się ich gromadzenie w workach i pojemnikach typu dzwon opisanych w § 14 ust. 2 pkt 2, 3, lub 
w pojemnikach innego typu, które są przeznaczone do zbierania danej frakcji odpadów i zachowują opisane 
wyżej wymagania odnośnie oznaczenia pojemnika, 

7) odpady zielone pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych należy gromadzić w workach o pojemności 
120l, w kolorze brązowym, oznaczonych napisem „ BIOODPADY - ODPADY ZIELONE„ , 

8) pozostałe odpady zbierane w sposób selektywny pochodzące z terenu nieruchomości zamieszkałych, należy 
gromadzić w specjalistycznych, przeznaczonych do tego celu pojemnikach, za wyjątkiem odpadów 
wielkogabarytowych, elektrycznych i elektronicznych oraz opon, które będą odbierane bezpośrednio z terenu 
przed posesją. 

§ 15. Określa się pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego które powinny być: 

1) rozmieszczone w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszym i kołowym, 

2) rozmieszczone w takiej liczbie, aby łączna ich pojemność była dostosowana do potrzeb wynikających 
z intensywności ruchu pieszych z tym, że na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach 
kolejowych, w parkach kosze uliczne powinny mieć pojemność od 10 l do 60 l, 

§ 16. Właściciele nieruchomości, którzy organizują lub wyrażają zgodę na organizowanie imprez kulturalnych, 
sportowo-rekreacyjnych, widowiskowych i innych, na czas ich trwania zobowiązani są do zapewnienia dostępu do 
toalet, a jeżeli jest to niemożliwe, do wyposażenia miejsca, na którym impreza się odbywa w szalety przenośne, 
ustawienia dodatkowych koszy lub pojemników na odpady komunalne oraz oczyszczenia tego terenu po 
przeprowadzonej imprezie najpóźniej do godziny 10°° dnia następnego; ilość szaletów przenośnych, koszy 
ulicznych i pojemników na odpady komunalne powinna być dostosowana do planowanej liczby uczestników 
imprezy. 

§ 17. W pojemnikach, workach i w koszach zabrania się gromadzenia w szczególności śniegu, lodu, gorącego 
popiołu, żużla, szlamów, substancji toksycznych, żrących i wybuchowych, przeterminowanych leków, zużytych 
olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego, odpadów budowlano-remontowych, części samochodowych, eternitu, wszelkiego 
rodzaju złomu, ponadnormatywnych opon np. z pojazdów ciężarowych, kombajnów, traktorów itp. 

Rozdział 5.
WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z KRAJOWEGO I WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI 

ODPADAMI. 

§ 18. Składowisko Odpadów Komunalnych Spółka z o. o. w Oświęcimiu i Składowisko odpadów innych niż 
niebezpieczne i obojętne w Brzeszczach zostało ujęte w aktualnie obowiązującej uchwale Sejmiku Województwa 
Małopolskiego w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami Województwa Małopolskiego", jako: 

1. instalacja regionalna do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

2. instalacja do zastępczej obsługi regionu do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych 
i innych bioodpadów, 
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3. instalacja regionalna do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych 
przeznaczonych do składowania. 

Rozdział 6.
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU 

OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED 
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DO WSPÓLNEGO UŻYTKU 

§ 19. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków 
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 
terenów przeznaczonych do użytku publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych 
zwierząt, a w szczególności: 

1. w odniesieniu do psów poza obszarem własnej nieruchomości prowadzenie każdego psa na smyczy, 

2. w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych: 

1) stały i skuteczny dozór; 

2) zachowanie środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi i innych zwierząt oraz 
w szczególności do dołożenia starań, by zwierzęta te były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, 
i nie zanieczyszczały miejsc przeznaczonych do wspólnego użytku, 

3) zabezpieczenie przed wydostaniem się z pomieszczenia pajęczaków, owadów, gadów, płazów, ptaków i innych 
zwierząt egzotycznych utrzymywanych na obszarze nieruchomości; 

4) niepozostawianie bez właściciela psów i innych zwierząt w obrębie ruchomości niezamieszkałych lub 
nieużytkowanych; 

5) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej placówek handlowych i gastronomicznych, 
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to 
nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z pomocy psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, 
korzystających z psów opiekunów; 

6) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi poza terenem własnej nieruchomości dopuszczalne jest wyłącznie na 
terenach zielonych oraz mało uczęszczanych, a także wyznaczonych w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość 
sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne; 

7) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć miejsce 
w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa 
i wykluczający samowolny dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym 
ostrzeżeniem oraz pod warunkiem że przebywanie takie nie jest uciążliwe dla sąsiadów i innych osób; 

8) natychmiastowe usuwanie przez właścicieli zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 
w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, 
jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także nieruchomościach innych właścicieli; 
nieczystości te, umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach mogą być 
deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób 
niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych, korzystających z psów 
opiekunów; 

9) utrzymywanie gołębi w rejonach zabudowy wielorodzinnej i jednorodzinnej nie może powodować uciążliwości 
dla mieszkańców i przebywających tam, ponadto nie może powodować zanieczyszczenia terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku oraz nieruchomości budynków sąsiednich; 

10) utrzymujący zwierzęta domowe przy ich przewozie i przenoszeniu są zobowiązani stosować środki ochrony 
niezbędne dla bezpieczeństwa innych osób i zwierząt oraz dla utrzymania czystości w miejscach 
przeznaczonych do wspólnego użytku; 

3. postanowienia ust. 2 dotyczą także zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych w charakterze zwierząt 
domowych. 
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Rozdział 7.

WYMAGANIA ODNOŚNIE UTRZYMANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ 

§ 20. 1. Zezwala się na utrzymanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 
w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem spełnienia wymogów: sanitarnych, budowlanych, 
ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami. 

Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 

1) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich, 

2) wytwarzane podczas chowu lub hodowli nieczystości będą gromadzone zgodnie z przepisami odrębnymi 
i nie będą powodować zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych, 

3) pszczoły należy trzymać w ulach, ustawionych w odległości, co najmniej 5 metrów od granicy nieruchomości 
w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości dla właścicieli sąsiednich 
nieruchomości. 

2. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarczych wykorzystywanych do wykonywania usług 
przemysłowych zobowiązany jest do usuwania nieczystości pozostawionych przez zwierzęta. 

Rozdział 8.

OBSZARY PODLEGAJĄCE OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI ORAZ TERMINY JEJ 
PRZEPROWADZANIA 

§ 21. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi zobowiązani są do 
przeprowadzania, co najmniej dwa razy w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości. Obowiązek ten, 
w odniesieniu do właścicieli budynków jednorodzinnych, może być realizowany tylko w miarę potrzeby. 

§ 22. W wypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Chełmka określi, 
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, obszary podlegające obowiązkowej 
deratyzacji oraz poprzez zarządzenie termin jej przeprowadzenia. 

§ 23. Kosztami przeprowadzenia deratyzacji obciąża się właścicieli nieruchomości. 

Rozdział 9.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

§ 24. Kto nie wykonuje obowiązków wynikających z Regulaminu podlega karze grzywny, na podstawie art.10 
ust. 2a ustawy z 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

§ 25. Urząd Miejski w Chełmku będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy 
mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu sanitarno – higienicznego 
i estetycznego gminy. 
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