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UCHWAŁA NR XXX/156/13
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów.
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2012r., poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego Rada
Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej Chojnów, zwany dalej
Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miejskiej
Chojnów, a w szczególności zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania
czystości i porządku oraz warunki wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, a także zagospodarowanie tych odpadów.
2. Regulamin obowiązuje właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz właścicieli
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.
§ 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 (t.j. Dz.U. z 2012 r., poz. 391);
2) odpadach komunalnych – należy przez to rozumieć odpady powstające w gospodarstwach domowych,
z wyłączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych, w rozumieniu ustawy o odpadach
(Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);
3) odpadach wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć odpady komunalne, które 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;
4) odpadach ulegających biodegradacji – należy przez to rozumieć odpady, które ulegają rozkładowi
tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów, w rozumieniu ustawy o odpadach
(Dz. U. z 2001 r., Nr 62, poz. 628 z późn. zm.);
5) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z terenów zieleni, odpady spożywcze
i kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów gastronomii, zakładów żywienia zbiorowego i jednostek
handlu detalicznego, a także podobne ze względu na swój charakter lub skład odpady z zakładów
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6) odpadach zmieszanych – należy przez to rozumieć odpady komunalne nie poddane selektywnemu
zbieraniu;
7) jednostce śródmiejskiej – oznacza obszar ograniczony ulicami: Złotoryjską, Chmielną, Bolesławiecką,
Bielawską, Witosa, Kościuszki, Drzymały, Lubińską, Kwiatową, Długosza, Szpitalną, Reja, Matejki, rzeką
Skorą do Złotoryjskiej;
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania porządku i czystości na nieruchomościach
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1) wykonywanie obowiązków określonych w ustawie;
2) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości niezwłocznie: błota, śniegu, lodu z powierzchni chodników
(od granicy nieruchomości do krawędzi chodnika), przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część
drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości,
(przy czym należy to realizować w sposób niezakłócający ruchu pieszych i pojazdów); uprzątnięte błoto,
śnieg, lód należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie
czystości jezdnię; właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest
dopuszczalny płatny postój lub parkowanie samochodów;
3) selektywne zbieranie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości,
4) uprzątanie i zbieranie odpadów z powierzchni nieruchomości i wnętrza budynków,
5) niezwłoczne usuwanie z terenu nieruchomości materiału rozbiórkowego i resztek materiałów budowlanych,
powstałych w wyniku budów i remontów lokali oraz budynków;
6) mycie pojazdów samochodowych poza myjniami możliwe wyłącznie na terenach nie służących do użytku
publicznego pod warunkiem odprowadzenia powstałych ścieków do kanalizacji lub zbiorników
bezodpływowych;
7) naprawę pojazdów samochodowych, związaną z ich bieżącą eksploatacją na terenie nieruchomości
pod warunkiem, że nie spowoduje to zanieczyszczenia wód lub gleby;
8) dbanie o czystość budynków i ogrodzeń;
§ 4. Dopuszcza się zagospodarowanie odpadów roślinnych w kompostowniach na terenie ogrodów
działkowych i ogródków przydomowych w sposób nie powodujących uciążliwości na nieruchomości na której
są zagospodarowywane i na nieruchomościach sąsiednich.
Rozdział 3.
Zasady ogólne w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów.
§ 5. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących frakcji odpadów komunalnych: papier, tworzywa
sztuczne, szkło, przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
meble i inne odpady wielkogabarytowe, chemikalia, zużyte opony , odpady ulegające biodegradacji oraz inne
odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, tekstylia i odzież, odpady budowlane
i rozbiórkowe.
2. Odpady selektywnie zbierane powinny być przekazywane do Miejskiego Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych oraz do Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
dla poszczególnych frakcji odpadów.
3. Selektywnie zbierane odpady komunalne: makulatura, szkło i tworzywa sztuczne należy przekazywać
do ogólnodostępnych pojemników do selektywnej zbiórki:
1) zielone - z przeznaczeniem na szkło;
2) żółte - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne;
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3) niebieskie - z przeznaczeniem na makulaturę,
4. Odpady ulegające biodegradacji mogą być zagospodarowywane w kompostowniach na terenie ogrodów
działkowych i ogródków przydomowych.
5. Wprowadza się na terenie Miasta Chojnowa coroczną zbiórkę odpadów niebezpiecznych
wielkogabarytowych i drobnych oraz tekstyliów w terminach:
1) druga sobota kwietnia – termin wiosenny,
2) druga sobota sierpnia – termin letni,
3) druga sobota listopada – termin jesienny.
6. Jeżeli w danym dniu przypada święto kościelne lub państwowe, termin zbiórki odpadów przekłada
się na kolejną sobotę miesiąca.
7. Informacje, o zbliżającej się zbiórce odpadów dostępne będą na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
oraz w środkach społecznej komunikacji.
Rozdział 4.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych urządzeń i ich
utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 6. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej, odpowiadające obowiązującym normom, w ilości
zapewniającej ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów.
2. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie technicznym, w szczególności poprzez
stałą naprawę ich szczelności, a także w odpowiednim stanie sanitarnym, w szczególności poprzez
ich dezynfekcje i dezynsekcje co najmniej dwa razy do roku.
3. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany ustawić pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych
w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady.
4. W przypadku braku dostępu do pojemników dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne,
właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych wystawić pojemnik przed
nieruchomość tak, aby umożliwić odbiór odpadów przez przedsiębiorcę.
5. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego,
mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub obiektach koszy na śmieci i ich opróżniania z częstotliwością
zapobiegającą przepełnieniu.
6. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości:
1) pojemniki o pojemności: 0,12 m3; 0,24 m3; 0,36 m3; 0,60m3; 1,1m3;
2) kontenery o pojemności 7,3 m3;
3) kosze na śmieci o pojemności: od 0,03 m3 do 0,06 m3.
7. W sytuacjach okresowego zwiększenia ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników lub
kontenerów, mogą być używane dodatkowo szczelne worki.
§ 7. 1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu
i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, substancji toksycznych, żrących oraz wybuchowych, a także odpadów
wytwarzanych w procesie działalności gospodarczej.
2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów komunalnych i roślinnych.
3. Obowiązki określone w ust. 1-2 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, ustawionych na drogach
publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.
§ 8. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić w pojemnikach wyłącznie do tego celu
przeznaczonych, o minimalnej pojemności uwzględniającej następujące normy:
1) 30 l – na osobę w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielolokalowych;
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2) 3 l – na każdego pracownika i ucznia przebywającego na terenie szkoły wszelkiego typu, przedszkola,
żłobka;
3) 15 l – na jedno miejsce konsumpcyjne w lokalach gastronomicznych
4) 10 l – na 1 pracownika w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, magazynach,
hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich, lecznicach,
aptekach, obiektach użyteczności publicznej;
5) 5 l – na 1 pracownika w stacjonarnych punktach handlowych zlokalizowanych poza budynkami typu kiosk,
punkty szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie;
6) 3 l – na 1 działkę w ogródkach działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i 0,5
l poza tym okresem;
7) 2 l – na 1 kwaterę (grób), a w dniu 1 i 2 listopada dodatkowo przy każdym wejściu na cmentarz pojemnik
1100 l.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować w terminach
zapewniających właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego.
§ 10. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się odpadów komunalnych przez właścicieli
nieruchomości:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne należy zbierać w pojemnikach, a w terminach odbioru
odpadów udostępnić przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne;
2) segregowane należy przekazywać do miejskiego punku selektywnego zbierania odpadów, punków
selektywnego zbierania odpadów oraz do punktów sprzedaży.
§ 11. Ustala się częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych:
1. Dwa razy w miesiącu – dla budynków jednorodzinnych,
2. Co najmniej dwa razy w tygodniu – dla budynków wielorodzinnych,
3. Co najmniej dwa razy w miesiącu – dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
4. Co najmniej raz w miesiącu dla ogrodów działkowych w sezonie od 1 kwietnia do 31 października
każdego roku i co najmniej raz na kwartał poza sezonem,
5. Nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie - odpady komunalne z cmentarza,
6. Nie rzadziej niż raz na trzy dni - odpady komunalne z koszy ulicznych znajdujących się na terenie
jednostki śródmiejskiej Miasta Chojnowa,
7. Nie rzadziej niż raz na tydzień - odpady komunalne z koszy ulicznych znajdujących się na terenie Miasta
Chojnowa poza jednostką śródmiejską,
8. Odpady komunalne z koszy ulicznych ustawionych na drogach publicznych, przystankach
komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego, powinny być opróżniane z częstotliwością
wykluczającą ich przepełnienie.
§ 12. Określa się szczegółowy sposób pozbywania się segregowanych odpadów komunalnych:
1. Przeterminowane leki – w miejskim punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w Przychodni
Rejonowej – w godzinach pracy;
2. Baterie i akumulatory – w miejskim punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich
sprzedaży – w godzinach pracy;
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach
ich sprzedaży – w godzinach pracy;
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4. Meble i odpady wielkogabarytowe – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach pracy;
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach pracy,
6. Chemikalia i zużyte opony – w punkcie selektywnego zbierania odpadów oraz w punktach ich sprzedaży
– w godzinach pracy;
7. Tekstylia i odzież – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach pracy;
8. Odpady wielomateriałowe – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach pracy,
9. Odpady ulegające biodegradacji – w punkcie selektywnego zbierania odpadów – w godzinach pracy.
§ 13. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, nie rzadziej niż dwa
razy w roku.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 14. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
§ 15. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej
opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę
nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający
samodzielne wydostanie się z niego.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymania tych zwierząt w sposób
nie stwarzający uciążliwości (hałas, odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach
lub nieruchomościach.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki
wejściowej na teren ogrodzonej posesji na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie
dla zdrowia lub życia ludzi.
4. W przypadku wyprowadzania psa poza teren nieruchomości, do obowiązków osób utrzymujących psy
należy wyprowadzenie psa na smyczy, a psów uznawanych za agresywne lub zachowujące się w sposób
agresywny na smyczy i w kagańcu.
5. Zwolnienie psa ze smyczy możliwe jest w miejscach mało uczęszczanych pod warunkiem, że pies
jest w kagańcu i pod bezpośrednim nadzorem właściciela lub opiekuna oraz gdy właściciel lub opiekun
ma możliwość sprawowania kontroli nad jego zachowaniem.
6. Zabronione jest:
1) wpuszczanie psów i kotów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
2) wprowadzanie psów do sklepów, zakładów usługowych, lokali gastronomicznych, aptek, szpitali, obiektów
użyteczności publicznej oraz innych obiektów, których administracje wprowadziły ten zakaz (z wyjątkiem
psów przewodników osób niewidomych) oraz na teren basenu, placówek oświatowo-wychowawczych,
miejsc uprawiania sportu i rekreacji, cmentarza i targowiska miejskiego.
7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych
przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku,
w szczególności z terenu ulic, chodników, parków, skwerów, zieleńców, placów zabaw.
Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 16. 1. Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich w jednostce
śródmiejskiej Miasta Chojnowa.
2. Poza jednostką śródmiejską Miasta Chojnowa dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich,
przy zachowaniu warunków sanitarnych.
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§ 17. 1. Właściciele nieruchomości, utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązani są do utrzymywania
tych zwierząt w sposób nieuciążliwy dla sąsiednich nieruchomości.
2. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich powinno być usytuowane i prowadzone w taki sposób,
aby nie pogarszało warunków zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia oraz nie powodowało
zanieczyszczenia powietrza, gleby i wody.
Rozdział 8.
Obszar i terminy przeprowadzania deratyzacji
§ 18. 1. Wyznacza się zabudowany obszar Gminy Miejskiej Chojnów, jako obszar podlegający
obowiązkowi przeprowadzenia deratyzacji w terminach od dnia 1 kwietnia do 30 kwietnia i od 1 października
od 31 października.
2. Obowiązek powyższy uznaje się za wykonany, jeżeli właściciel nieruchomości wyłoży trutkę przeciw
gryzoniom w dniu 1 kwietnia i pozostawi ją do dnia 30 kwietnia oraz w dniu 1 października i pozostawi
ją do dnia 31 października.
3. Deratyzację przeprowadza się we wszystkich obiektach znajdujących się na terenie nieruchomości.
4. W razie potrzeby dodatkowy termin deratyzacji ustala Burmistrz w drodze zarządzenia.
Rozdział 9.
Postanowienia końcowe
§ 19. Traci moc uchwała Nr XXV/114/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 grudnia 2012r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy Miejskiej Chojnów i uchwała Nr XXVI/128/13
z dnia 24 stycznia 2013r. w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na ternie Gminy
Miejskiej Chojnów .
§ 20. Nieprzestrzeganie zapisów regulaminu powoduje sankcje określone w art. 10 ust.2a ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391).
§ 21. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.
§ 22. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa:
J. Skowroński

