
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/230/2012 

RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE 

z dnia 31 stycznia 2013 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno  

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednol.: Dz. U. z 2012 r. poz. 391) Rada Miejska w Choszcznie uchwala, co następuje:  

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno  

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne  

§ 1. Uchwała określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Choszczno.  

§ 2. Regulamin definiuje pojęcia i posługuje się definicjami wynikającymi z następujących ustaw:  

1) o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r.,  

2) o odpadach z dnia 21 kwietnia 2001 r.,  

3) o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym z dnia 29 lipca 2005 r.,  

4) o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich z dnia 29 czerwca 2007 r.,  

5) o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia 1997 r.  

Rozdział 2 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 3. 1. Każda nieruchomość, na której wytwarzane są odpady komunalne, jest miejscem gdzie możliwe jest 

prowadzenie selektywnego zbierania odpadów w zakresie określonym w niniejszym regulaminie.  

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a odbierający odpady 

do selektywnego odbierania odpadów obejmujących:  

1) szkło,  

2) tworzywa sztuczne, papier, metale oraz opakowania wielomateriałowe,  

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, a także zużyte opony,  

5) powstające w gospodarstwach domowych przeterminowane leki i chemikalia oraz zużyte baterie 

i akumulatory,  

6) komunalne odpady ulegające biodegradacji,  

7) odpady budowlane i rozbiórkowe.  

3. Odpady, o których mowa w ust. 2, z wyłączeniem wymienionych w pkt. 3, 4 i 5, należy zbierać 

w pojemnikach lub workach określonych w rozdziale 3.  
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§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż należącej do niego nieruchomości w sposób obejmujący:  

1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne,  

2) usunięcie śniegu lub lodu za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie 

dopuszczone.  

2. Uprzątnięcie śniegu lub lodu z części nieruchomości, o której mowa w ust 1, powinno nastąpić na 

szerokości umożliwiającej swobodną komunikację pieszą.  

3. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy 

oczyszczać na całej szerokości.  

§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie na własnej posesji, 

przy użyciu czystej wody, niezawierającej innych substancji chemicznych.  

2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie 

pojazdu.  

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie 

w zakresie obejmującym drobne naprawy związane z bieżącą eksploatacją pojazdu pod warunkiem:  

1) niepowodowania negatywnego oddziaływania na środowisko, w tym emisji hałasu lub spalin,  

2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych,  

3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.  

Rozdział 3 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów  

komunalnych na terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników  

i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym  

§ 6. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

zlokalizowanych na terenie Gminy Choszczno stosować można:  

1) worki co najmniej 35 litrowe wykonane z folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej 

do ilości i rodzaju odpadów, wykluczającej rozerwanie się worka,  

2) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej - do zbierania 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych,  

3) pojemniki inne niż worki, o pojemności co najmniej 60 litrów, wykonane z tworzywa sztucznego,  

4) pojemniki o pojemności co najmniej 110 litrów wykonane z metalu,  

2. Worki, pojemniki metalowe i z tworzywa sztucznego określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia 

odpadów zmieszanych oraz przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w § 3 ust 2 pkt. 1, 2 i 

6 powinny być utrzymane w kolorze:  

1) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia papieru, tworzyw sztucznych, metali 

i opakowań wielomateriałowych,  

2) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia szkła,  

3) brązowym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia odpadów ulegających biodegradacji,  

4) czarnym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych.  

3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 i 4, powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich 

opróżnianie grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych 

do odbioru odpadów.  

4. Na pojemnikach o których mowa w ust. 2, umieszcza się w widocznym miejscu na tle o wymiarach nie 

mniejszych niż 296 mm x 210 mm, odpowiadającym kolorom dla danego rodzaju odpadu określonym w ust. 2, 

widoczny napis: 

1) „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” – w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 2 pkt. 1, 

2) „SZKŁO” – w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 2 pkt. 2, 

3) „ODPADY BIODEGRADOWALNE” - w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 2 pkt. 3, 

4) „ODPADY ZMIESZANE” - w przypadku pojemnika na odpady określonego w ust. 2 pkt.4,  
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5. W okresie do 30.06.2018 roku dopuszcza się stosowanie pojemników w kolorach innych niż wskazane 

w ust. 2, pod warunkiem oznaczenia ich zgodnie z ust. 4.  

6. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych oraz odpadów o których mowa w § 3 ust. 2 pkt. 1 i 2, na 

nieruchomości niezamieszkałej obejmującej nie więcej niż cztery lokale, na której powstają odpady komunalne, 

następuje w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt. 3 lub 4.  

7. Przekazywanie komunalnych odpadów zmieszanych w workach dopuszcza się wyłącznie w sytuacji, gdy 

objętość odpadów, jakie powstały na nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, przekroczyła objętość 

określoną w ust. 8 pkt. 1.  

8. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny być dostosowane do 

indywidualnych potrzeb właściciela, jednakże opróżniane w jednotygodniowym cyklu odbioru powinny mieć 

pojemność odpowiadającą co najmniej:  

1) 30 litrom na każdego mieszkańca nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy;  

2) 5 litrom na każdego pracownika i ucznia dla budynków i placówek oświatowych;  

3) 3 litrom na każdego pracownika i użytkownika budynków i obiektów użyteczności publicznej;  

4) 1litrowi na każdy 1 m
2 
powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110 litrów 

na lokal, dla lokali handlowych;  

5) 5 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 110 litrów;  

6) 60 litrom dla lokali gastronomicznych nieposiadających siedzących miejsc konsumpcyjnych,  

7) 6 litrom na jednego pracownika dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych;  

8) 10 litrom na jedno łóżko dla szpitali, domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości 

o podobnej funkcji;  

9) 5 litrom na każdą działkę dla ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31października każdego 

roku i 0,5 litra poza tym okresem w cyklu miesięcznym;  

9. Do ustalenia liczby siedzących miejsc konsumpcyjnych, o których mowa w ust. 8 pkt 5, dolicza się 

miejsca konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu.  

10. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 8, może być proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem 

opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż raz w tygodniu.  

§ 7. 1. Pojemniki na odpady komunalne powinny być usytuowane na utwardzonej nawierzchni, w miejscu 

umożliwiającym bezpośredni dojazd pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów.  

(rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 22 lutego 2013 r., znak: NK.3.4131.127.2013.AB Wojewoda 

Zachodniopomorski stwierdził nieważność § 7 ust. 1 uchwały w zakresie wyrazów „na utwardzonej 

nawierzchni”) 

2. Jeżeli pojemnik na odpady komunalne nie jest wyposażony w mechanizm umożliwiający zamknięcie, 

powinien być ustawiony w miejscu uniemożliwiającym przedostanie się do jego wnętrza wód opadowych.  

§ 8. Utrzymywanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:  

1) umieszczanie w pojemnikach o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich 

przeznaczonych,  

2) zapewnienie poddawania pojemników czyszczeniu co najmniej dwa razy w roku,  

3) gromadzenie odpadów w pojemniku w ilości niepowodującej jego przeciążania,  

4) zamykanie pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed 

dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych.  

Rozdział 4 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych  

z terenu nieruchomości  

§ 9. 1. Częstotliwość pozbywania się komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości winna być 

dostosowana do ilości powstających na niej odpadów, jednak ich odbiór nie może następować rzadziej niż co 

2 tygodnie, z zastrzeżeniem ust. 2.  

2. Częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości określa poniższa tabela:  
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Rodzaj odpadu  nieruchomości  

mieszkalne zabudowane 

budynkiem, w którym znajduje 

się nie więcej niż cztery lokale 

mieszkalne  

nieruchomości  

mieszkalne zabudowane 

budynkiem, w którym znajduje 

się więcej niż cztery lokale 

mieszkalne  

nieruchomości  

niezamieszkane  

przez  

mieszkańców, na  

których powstają  

odpady 

komunalne  

komunalne odpady  

zmieszane  

nie rzadziej niż co 2 tygodnie  nie rzadziej niż 2 razy w tygodniu  nie rzadziej niż 1 raz 

w tygodniu  

papier, tworzywa 

sztuczne, metale,  

opakowania  

wielomateriałowe  

nie rzadziej niż 1 raz w  

miesiącu  

nie rzadziej niż 1 raz w  

w tygodniu  

nie rzadziej niż 1 raz 

w  

miesiącu  

szkło  nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu  

biodegradowalne  z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych  

meble i inne odpady  

wielkogabarytowe,  

zużyty sprzęt  

elektryczny 

i elektroniczny oraz 

zużyte opony  

1 raz na 3 miesiące od 1 marca do 30 listopda  z uwzględnieniem  

potrzeb i warunków  

sanitarno-

porządkowych  

3. W przypadku budynków mieszkalnych w których znajdują się więcej niż cztery lokale mieszkalne, 

usytuowanych na obszarach wiejskich, dopuszcza się pozbywanie komunalnych odpadów zmieszanych 

z częstotliwością 1 raz na dwa tygodnie.  

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości na 

których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy, usuwają z terenu nieruchomości 

komunalne odpady zmieszane, w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w pojemnikach i przekazywanie 

przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru działalności regulowanej, z którym gmina podpisała umowę na 

odbieranie i zagospodarowanie odpadów.  

2. Właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz właściciele nieruchomości na 

których powstają odpady komunalne, a nie zamieszkują mieszkańcy, zobowiązani są do usuwania z terenu 

nieruchomości selektywnie zebranych odpadów w sposób obejmujący:  

1) gromadzenie i przekazanie odpadów z papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań 

wielomateriałowych w jednym pojemniku lub worku;  

2) gromadzenie i przekazanie odpadów szkła białego i kolorowego w jednym pojemniku lub worku;  

3) wystawienie odpadów wielkogabarytowych przed posesję do krawężnika lub przy altanach śmietnikowych 

w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie, a poza harmonogramem w sposób 

określony w indywidualnej umowie z przedsiębiorcą prowadzącym działalność w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej;  

4) gromadzenie i przekazanie odpadów z remontów zbieranych w osobnych kontenerach lub workach 

przeznaczonych do tego rodzaju odpadów przedsiębiorcy prowadzącemu działalność w zakresie odbioru 

odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności regulowanej lub działającym na podstawie 

zezwolenia na transport tego rodzaju odpadów, wybranemu przez Gminę w drodze przetargu;  

5) przekazanie odpadów niebezpiecznych do punktów ich zbiórki lub rozmieszczonych na terenie miasta 

pojemników, w tym:  

a) przeterminowane leki do punktu selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonego przez gminę  

b) zużyte baterie, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym i elektrycznym, lub 

do punktu selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonego przez gminę,  

c) pozostałe odpady niebezpieczne, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony 

roślin, aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania 

po tych substancjach, sprzęt elektroniczny i elektryczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, 

do punktu selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonego przez gminę,  
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6) przekazanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 

domowych może nastąpić również podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

7) poddanie odpadów biodegradowalnych kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, przy 

czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub gromadzenie 

tych odpadów w workach lub innych pojemnikach i przekazanie przedsiębiorcy wpisanemu do rejestru 

działalności regulowanej prowadzącemu działalność w zakresie transportu odpadów, wybranego w drodze 

przetargu lub do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych na warunkach 

określonych przez zarządcę instalacji.  

§ 11. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, niedopuszczający do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości ciekłych, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  

Rozdział 5 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami  

§ 12. 1. Według KPGO 2014 oraz Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, przyjęto następujące cele 

w gospodarce odpadami komunalnymi:  

1) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska 

odpadów, aby nie było składowanych:  

a) w 2013 r. więcej niż 50%,  

b) w 2020 r. więcej niż 35% , masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.,  

c) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max 60% wytworzonych odpadów do 

końca 2014 r.,  

d) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recyklingu materiałów odpadowych (papier, metal, 

tworzywa sztuczne i szkło) z gospodarstw domowych oraz odpadów innego pochodzenia podobnych do 

odpadów powstających w gospodarstwach domowych na poziomie minimum 50% ich masy do 2020 r.  

2) usuwanie i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest zgodnie z Krajowym Programem 

Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009 - 2032.  

2. Inne wymagania wynikające z nowelizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami to:  

1) objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych oraz 

systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do lipca 2013 roku;  

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów u „źródła”;  

3) prowadzenie właściwego sposobu monitorowania postępowania z odpadami komunalnymi;  

4) uszczelnienie systemu gospodarowania odpadami.  

Rozdział 6 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych oraz rodzaje i  

minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach  

przeznaczonych do użytku publicznego i ich rozmieszczenie  

§ 13. 1. Usuwanie błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń następuje niezwłocznie po ich pojawieniu się, 

poprzez użycie sprzętu mechanicznego lub ręcznie, z zastosowaniem środków chemicznych, przy czym 

powinno odbywać się w sposób gwarantujący bezpieczeństwo osób korzystających z tych terenów, 

z zachowaniem wymagań określonych w § 4.  

2. Tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone są w pojemniki o pojemnościach 

minimalnych:  

1) 30 litrów – wzdłuż chodników i na przystankach komunikacji lokalnej, w ilości uzależnionej od natężenia 

ruchu pieszego,  

2) zgodnej z § 6 ust. 1 – na targowiskach .  

3. Częstotliwość opróżniania pojemników o których mowa w ust. 2 musi być dostosowana do potrzeb, 

jednak nie może być mniejsza niż 1 raz na tydzień.  

4. Pojemniki usytuowane na drogach publicznych powinny być wykonane z materiału niepalnego, a ich 

konstrukcja powinna umożliwiać łatwe opróżnianie. Rozmieszczenie pojemników powinno być dokonywane 

z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego  
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5. Pojemniki usytuowane na drogach publicznych opróżniane są przez przedsiębiorcę prowadzącego 

działalność w zakresie odbioru odpadów komunalnych, wpisanego do rejestru działalności regulowanej, 

wyłonionego w drodze przetargu.  

Rozdział 7 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed  

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów  

przeznaczonych do wspólnego użytku  

§ 14. 1. Właściciel nieruchomości utrzymujący zwierzę domowe, przebywające na niej swobodnie, 

zobowiązany jest do zabezpieczenia tej nieruchomości w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się 

zwierzęcia poza jej obszar.  

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach 

publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz innych 

zwierząt.  

3. Osoba utrzymująca psa, wyprowadzając go poza teren własnej posesji, a w przypadku nieruchomości 

w której znajduje się więcej niż jeden lokal, także na nieruchomość wspólną, ma obowiązek prowadzenia psa 

na smyczy, a psa należącego do ras uznanych za agresywne lub mieszańca tych ras, prowadzenia także 

w kagańcu.  

4. Zwolnienie ze smyczy psa rasy innej niż uznanej za agresywną lub jej mieszańca jest dopuszczone pod 

warunkiem, że pies ma założony kaganiec.  

5. Na terenach oznaczonych jako wybiegi dla psów osoby je utrzymujące mogą zdjąć psu kaganiec oraz 

spuszczać je ze smyczy, z zastrzeżeniem przestrzegania regulaminu korzystania z wybiegów, jeżeli został 

ustanowiony przez zarządcę.  

6. Obowiązki określone w ust. 3 i 4 nie dotyczą oznakowanych psów przewodników i psów asystujących 

osób niepełnosprawnych, a także szczeniąt w wieku do 6 miesiąca życia, jeżeli osoba utrzymująca psa posiada 

dokument potwierdzający jego wiek.  

§ 15. 1. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do natychmiastowego uprzątnięcia 

zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, przy czym zanieczyszczenia winny być 

wyrzucane do pojemników na odpady zmieszane.  

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osób 

niepełnosprawnych.  

Rozdział 8 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z  

produkcji rolniczej  

§ 16. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, oznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego lub w studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

2. Odstępstwo od zakazu wymienionego w ustępie 1 dopuszczalne jest tylko wtedy, gdy utrzymywanie 

zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny, oraz w miejscach gdzie produkcja 

rolna prowadzona była przed zmianą planów zagospodarowania przestrzennego lub studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.  

3. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na terenie 

ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym wydostaniem się poza teren 

nieruchomości.  

4. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób 

zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.  

5. Wymogów określonych w ust. 2 nie stosuje się do utrzymywania koni w celach terapeutycznych 

i rekreacyjnych oraz pszczół.  
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Rozdział 9 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania  

§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji na terenie Gminy Choszczno podlegają nieruchomości obejmujące 

skoncentrowane budownictwo wielorodzinne, zespoły opieki zdrowotnej i opieki społecznej, placówki 

zbiorowego żywienia i kulturalno-oświatowe, szkoły oraz urzędy. Deratyzację należy przeprowadzać 

w następujących miejscach i pomieszczeniach: pojemniki na odpady zsypy i komory zasypowe, korytarze 

piwniczne, węzły cieplne i przyłącza wodociągowe.  

2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana w terminach od 15 kwietnia do 15 maja 

i od 15 października do 15 listopada oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie 

nieruchomości.  

Rozdział 10 
Postanowienia końcowe  

§ 18. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Choszczna.  

§ 19. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Zachodniopomorskiego.  

  

 Przewodnicząca Rady Miejskiej  

 

 

Mariola Kołodko 
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