
 

 

UCHWAŁA NR XXXII/244/2017 

RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNIE 

z dnia 23 listopada 2017 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno 

Na podstawie art. 4 ust. l, 2 oraz 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289)  w związku z  art. 18 ust. 2 pkt 15  oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust.1 

ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Choszcznie, Rada Miejska w Choszcznie  uchwala się, 

co następuje: 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CHOSZCZNO 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, zwany dalej „regulaminem", 

określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Choszczno, dotyczące: 

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

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej takich 

odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone 

oraz odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

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

publicznego, 

c) mycie i naprawę pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników i worków 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 średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź 

w innych źródłach, 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 właściwą nad nimi opiekę, ochronę 

przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczaniem terenów przeznaczonych do 

wspólnego użytku; 

6) wymagań w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 

w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 
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7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

§ 2. Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 

1) gminie - należy przez to rozumieć Gminę Choszczno; 

2) harmonogramie - należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie 

Gminy Choszczno, sporządzany i ogłaszany przez zarządzającego; 

3) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć, specjalnie w tym 

celu przygotowane, wyposażone i dozorowane miejsce, zlokalizowane w miejscu dostępnym dla 

mieszkańców, w którym mieszkańcy mogą przekazywać nieodpłatnie odpady komunalne pochodzące 

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych zbierane selektywnie wymienione w § 3 ust. 1 pkt 2; 

4) zarządzającym systemem gospodarowania odpadami (dalej - zarządzający) -  rozumie się przez to 

Burmistrza Choszczna, jako realizującego zadania w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi na 

terenie Gminy Choszczno; 

5) przedsiębiorcy odbierającym odpady (dalej - przedsiębiorca) - rozumie się przez to podmiot lub 

podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości oraz przetwarzania tych odpadów, który został wybrany w drodze przetargu, o którym 

mowa w art. 6d ustawy i z którym zarządzający podpisał umowę; 

6) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2017 r. poz. 1289); 

7) czysty gruz budowlany - rozumie się przez to odpadowy materiał budowlany w postaci potłuczonych 

wyrobów ceramiki budowlanej (pustaków, cegieł, dachówek, kafli i in.), pokruszonego betonu, tynku, 

gipsu, cementu; 

8) odpady wielkogabarytowe - rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary 

i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach/workach przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych, między innymi; drzwi, okna, meble, sprzęt elektryczny i elektroniczny, sprzęt 

AGD, RTV, armatura sanitarna, materace, dywany, kołdry, donice, duże elementy dekoracyjne 

wyposażenia wnętrz, stolarka budowlana, opakowania i inne materiały o dużych rozmiarach; 

9) właścicielach nieruchomości - należy przez to rozumieć także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, 

a także inne podmioty władające nieruchomością; 

10) nieczystościach ciekłych - należy przez to rozumieć ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach 

bezodpływowych; 

11) zwierzętach domowych - należy przez to rozumieć zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 

z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka 

w charakterze jego towarzysza; 

12) zwierzętach gospodarskich - należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2007 r. 

Nr 133, poz. 921 ze zm.); 

13) zwierzętach innych niż gospodarskie - należy przez to rozumieć pozostałe inne nie wymienione 

zwierzęta pozostające pod opieka człowieka; 

14) zwierzętach bezdomnych -należy przez to rozumieć zwierzęta domowe lub gospodarskie, które uciekły, 

zabłąkały się lub zostały porzucone przez człowieka, a nie ma możliwości ustalenia ich właściciela lub 

innej osoby, pod której opieką zwierzęta dotąd pozostawały. 

Rozdział 2 

Wymagania dotyczące utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości 

w zakresie gospodarowania odpadami, poprzez: 

1) gromadzenie odpadów komunalnych powstałych na terenie nieruchomości, zgodnie z zasadami, o których 

mowa w Rozdziale 3 i przekazywanie zebranych odpadów komunalnych przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady komunalne; 

2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z wydzieleniem następujących frakcji 

odpadów: 

a) papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, 
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b) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła bezbarwnego i kolorowego, 

c) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe i typu tetrapak oraz  metal, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji i odpady zielone, 

e) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz  zużyte opony, 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

g) odpady remontowo-budowlane i rozbiórkowe, 

h) przeterminowane leki i opakowania po lekach, 

i) chemikalia i opakowania po chemikaliach, w tym farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe itp., 

j) zużyte baterie i akumulatory, 

k) wszelkiego rodzaju lampy żarowe, halogenowe, świetlówki; 

3) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych wymienionych w § 3 ust.1 pkt 2 lit. a-f 

przedsiębiorcy lub bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

4) przekazywanie bezpośrednio  do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych pozostałych 

odpadów zbieranych selektywnie,  wymienionych w § 3 ust.1 pkt 2 lit. g-k; 

5) umieszczanie selektywnie zebranych odpadów komunalnych w ogólnodostępnych pojemnikach służących 

do selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie odpowiednim podmiotom w trybie określonym przez 

właściwe przepisy; 

6) przekazywanie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych przedsiębiorcy odbierającemu 

odpady komunalne. 

2. Zbieranie odpadów na terenie nieruchomości poza pojemnikami lub workami do tego przeznaczonymi 

jest zabronione. 

3. Zastrzega się, że odpady komunalne zbierane selektywnie z nieruchomości zamieszkałych przekazywane 

do odbioru wykonawcy, nie mogą pochodzić z działalności gospodarczej i rolniczej. Do zbierania, 

gromadzenia, pozbywania się tych odpadów z terenu nieruchomości oraz ich zagospodarowania mają 

zastosowania przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.- o odpadach. 

4. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, zarządzający za pośrednictwem przedsiębiorcy, wyposaży nieruchomości w pojemniki służące 

do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych oraz worki/pojemniki służące do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, określonych w § 3 ust.1 pkt 2 lit. a, b, c, d. 

§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, 

lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego, poprzez 

odgarnięcie ich w miejsce niepowodujące zakłóceń ruchu pieszych lub pojazdów, tak by mogły je sprzątnąć 

służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię. 

2. Właściciele nieruchomości sąsiadujących bezpośrednio z chodnikiem mają obowiązek niezwłocznie go 

odśnieżać, usuwać lód, błoto i inne zanieczyszczenia. Jeśli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla 

pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy oczyszczać na całej szerokości. 

§ 5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może być dokonywane wyłącznie w części 

obejmującej nadwozie pojazdu oraz na terenie własnej posesji pod warunkiem, że wykonywane jest to na 

utwardzonej jej części, przy pomocy środków ulegających biodegradacji, a powstające ścieki odprowadzane są 

do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych; w szczególności ścieki 

takie me mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

§ 6. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie 

w zakresie obejmującym drobne naprawy związane z bieżącą eksploatację pojazdu oraz na terenie 

nieruchomości właściciela pod warunkiem, że nie spowoduje zanieczyszczenia wód, gleby, powietrza. 
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Rozdział 3 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania i utrzymania tych 

pojemników 

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

drogach publicznych, zlokalizowanych na terenie Gminy Choszczno, ustala się następujące rodzaje 

pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) worki i pojemniki o pojemności 60 l, 120 l stosowane do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

dostosowane do ilości i rodzaju odpadów, opatrzone nadrukiem na jaki rodzaj odpadu są przeznaczone; 

2) pojemniki na odpady  o pojemności 60 l, 80 l, 120 l, 240 l, 1100 l, wykonane z tworzywa sztucznego, do 

zbierania odpadów zmieszanych; 

3) kosze uliczne o pojemności 30-35 l stosowane do zbierania odpadów zmieszanych na drogach i w 

miejscach publicznych; 

4) pojemniki typu dzwon 2,5 m3: 

a) kolor niebieski- do gromadzenia papieru, tektury, czasopism i gazet itp., w tym opakowań z papieru 

i tektury, 

b) kolor żółty- do gromadzenia tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 

c) kolor zielony - do gromadzenia szkła. 

2. Ustala się następującą kolorystykę i oznaczenie pojemników i worków do selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych, określonych w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. a-d: 

1) NIEBIESKI oznaczony napisem „Papier" -  w przypadku worka/ pojemnika na odpady określone  w  

3 ust.1 pkt 2 lit. a; 

2) ZIELONY oznaczony napisem „Szkło - w przypadku worka/ pojemnika na odpady określone  w § 3 ust.1 

pkt 2 lit. b; 

3) ŻÓŁTY oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne" - w przypadku worka/ pojemnika na odpady 

określone w § 3 ust. 1 pkt 2 lit. c; 

4) BRĄZOWY oznaczony napisem „Bio" - w przypadku worka/ pojemnika na odpady określone  w    § 3 ust 

1 pkt 2 lit. d. 

3. Pojemniki z tworzywa sztucznego określone w ust. l, przeznaczone do gromadzenia odpadów 

zmieszanych powinny być utrzymane w kolorze czarnym i oznaczone napisem „ODPADY ZMIESZANE". 

4. Pojemniki, o których mowa w ust. l pkt 2, powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich opróżnianie 

grzebieniowym, widłowym lub hakowym mechanizmem załadowczym pojazdów przeznaczonych do odbioru 

odpadów. 

5. Odpady komunalne zmieszane należy gromadzić wyłącznie w pojemnikach i koszach do tego celu 

przeznaczonych. 

6. 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 §8 ust.1 pkt l. 

§ 8. 1. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinna 

być dostosowana do indywidualnych potrzeb właściciela, przy uwzględnieniu częstotliwości odbioru odpadów 

z nieruchomości oraz liczby osób korzystających z pojemników, jednakże opróżniane w jednotygodniowym 

cyklu odbioru powinny mieć pojemność odpowiadającą, co najmniej: 

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

2) 3 litrom na każdego pracownika i ucznia dla budynków i placówek oświatowych, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 60 l; 

3) 3 litrom na każdego pracownika i użytkownika budynków i obiektów użyteczności publicznej, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l; 

4)  l litr na każdy l m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l na lokal, 

dla lokali handlowych; 
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5) 10 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 120 litrów, przy czym do ustalenia liczby siedzących miejsc konsumpcyjnych, dolicza się 

miejsca konsumpcyjne usytuowane w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu; 

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

7) 5 litrom na każdą działkę dla ogrodów działkowych w okresie od l kwietnia do 31 października każdego 

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

8) 5 litrom na jednego pracownika dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, jednak co 

najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l; 

9) 10 litrom na jedno łóżko dla szpitali, domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości 

o podobnej funkcji, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l; 

10) tereny przeznaczone do użytku publicznego, w szczególności takie jak drogi publiczne (chodniki), 

przystanki komunikacyjne, parki, place zabaw powinny być wyposażone przez ich właścicieli w kosze 

uliczne o pojemności od 30 l do 35 l; 

11) dla innych nieruchomości niezamieszkałych niewymienionych powyżej - co najmniej jeden pojemnik 

o pojemności 60 l; 

12) w przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku, ustala się wyposażenie 

tych nieruchomości w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 60 l. 

2. Właściciel nieruchomości, na której będzie organizowana impreza masowa, ma obowiązek wyposażenia 

tej nieruchomości w pojemniki o pojemności dostosowanej do przewidywanej średniej liczby osób 

uczestniczących w imprezie, uwzględniając średnią ilość wytwarzanych odpadów litr na 1 osobę. 

3. Właściciel nieruchomości, który zamierza prowadzić selektywną zbiórkę odpadów ulegających 

biodegradacji do własnego kompostownika, ma obowiązek wykazać go w składanej do zarządzającego 

deklaracji, o której mowa w uchwale w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości, wraz ze zobowiązaniem, 

iż będzie realizował indywidualnie selektywne zbieranie odpadów ulegających biodegradacji oraz będzie 

wykorzystywał uzyskany materiał dla własnych potrzeb, w  przypadku nieposiadania kompostownika, 

właściciel nieruchomości gromadzi i przekazuje przedsiębiorcy odpady ulegające biodegradacji 

w odpowiednich pojemnikach lub workach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych, określonych 

w Rozdziale 3. 

4. W przypadku dróg, ulic, placów o charakterze publicznym właściciel nieruchomości zapewnia 

ustawienie koszy ulicznych, przy czym ich lokalizacja i liczba muszą zapewnić czystość i porządek na terenach 

przeznaczonych do ruchu pieszego. Rozmieszczenie pojemników będzie określane według potrzeb 

z uwzględnieniem natężenia ruchu pieszego. 

5. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych (zmieszanych i zbieranych selektywnie) oraz worki do 

zbierania odpadów selektywnie powinny spełniać wymagania określone w ustawie z 30 sierpnia 2002 r. 

o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2017 r. poz. 1226). 

§ 9. 1. Pojemniki, w których gromadzone są odpady przed odebraniem, powinny być utrzymane przez 

właściciela nieruchomości w odpowiednim stanie porządkowym, w szczególności: 

1) użytkowanie nie powinno prowadzić do przeciążenia lub uszkodzenia pojemników, niedopuszczalne jest 

gromadzenie odpadów komunalnych w pojemnikach uszkodzonych lub pozbawionych niezbędnych 

elementów, np. klapy; 

2) jeżeli uszkodzenie pojemnika nastąpiło z winy właściciela nieruchomości, wymiana uszkodzonego na 

nieruchomości pojemnika odbywa się na koszt właściciela; 

3) przy określaniu miejsc usytuowania pojemników właściciel nieruchomości zobowiązany jest uwzględniać 

przepisy prawa budowlanego, gwarantować dostęp dla pracowników przedsiębiorcy odbierającego odpady 

w dniu ich odbioru, w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia 

pojemników do zbierania odpadów, pojemniki należy udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą 

odbierającym odpady komunalne; 

4) w dniu odbioru odpadów pojemniki należy wystawić przy granicy posesji. 

2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek; 
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1) umieszczania w pojemnikach o określonych kolorach i oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich 

przeznaczonych; 

2) zamykania pojemników wyposażonych w mechanizm zamykający w sposób zabezpieczający przed 

dostaniem się do ich wnętrza wód opadowych; 

3) worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia 

pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z odbiorcą odpadów, wyłącznie w dniu wskazanym 

w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów. 

3. Z tytułu uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, obowiązek okresowego 

dezynfekowania pojemników, tj.  utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym oraz 

utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie technicznym przejmuje Gmina Choszczno. 

a) utrzymanie pojemników w stanie czystości zarówno zewnętrznej  jak i wewnętrznej, poprzez ich czyszczenie 

oraz dezynfekcję, następuje co najmniej jeden raz w roku. 

4. Jeżeli na terenie nieruchomości powstają także odpady inne niż komunalne, muszą być one zbierane 

w sposób wyodrębniony od odpadów komunalnych. Zasady gospodarowania takimi odpadami określają 

przepisy odrębne. 

5. Odpady inne niż komunalne powstające w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą na terenie 

danej nieruchomości, nie mogą być zbierane w pojemnikach służących do zbierania odpadów komunalnych, 

lecz w specjalnie do tego przeznaczonych pojemnikach. 

§ 10. 1. Do gromadzenia nieczystości płynnych na terenie nieruchomości, gdzie brak jest możliwości 

przyłączenia do kanalizacji sanitarnej, służą szczelne, bezodpływowe zbiorniki oraz przydomowe 

oczyszczalnie ścieków. 

2. Wielkość zbiorników bezodpływowych oraz przepustowość przydomowych oczyszczalni ścieków 

powinna być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo przebywających na nieruchomości. 

Rozdział 4 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości 

§ 11. 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: 

 

 

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  l raz 

w tygodniu 

 

papier  

 

nie rzadziej niż  l raz 

w miesiącu 

 

nie rzadziej niż  l raz 

w tygodniu 

 

nie rzadziej niż  l raz 

           w miesiącu tworzywa sztuczne, metale, 

opakowania 

wielomateriałowe 

 

szkło 

 

 

                                               nie rzadziej niż l raz w miesiącu 

biodegradowalne 

 

z uwzględnieniem potrzeb i warunków sanitarno-porządkowych 

meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyty 

sprzęt 

elektryczny i elektroniczny 

oraz zużyte opony 

 raz na 3 miesiące od  l marca do 30 listopada z uwzględnieniem 

potrzeb i warunków 

sanitarno- 

porządkowych 
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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 l raz na dwa tygodnie. 

4. Pojemniki usytuowane na drogach publicznych na terenie miejskim opróżniane są przez przedsiębiorcę 

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

regulowanej, wyłonionego w drodze przetargu z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia, jednak 

co najmniej dwa razy w tygodniu. 

5. Pojemniki usytuowane na drogach publicznych na terenie wiejskim opróżniane są przez przedsiębiorcę 

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

regulowanej, wyłonionego w drodze przetargu z częstotliwością, która nie powoduje ich przepełnienia, jednak 

co najmniej dwa razy w miesiącu. 

§ 12. 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: 

1) właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości; 

2) odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości może być dokonywany wyłącznie przez przedsiębiorcę, 

z zastrzeżeniem możliwości dowozu, przez właściciela nieruchomości zamieszkałej, odpadów zbieranych 

selektywnie, bezpośrednio do punktu selektywnego zbierania odpadów. 

3) w przypadku gdy termin odbioru odpadów komunalnych przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, 

dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień niebędący dniem ustawowo wolnym od pracy następujący po 

dniu wolnym. 

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 w jednym pojemniku lub worku; 

2) tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych w jednym pojemniku lub worku; 

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

4) 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: 

a) przekazanie odpadów zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 

domowych, może nastąpić również do punktów zbierania zorganizowanych przez sprzedawców tego 

sprzętu oraz podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

5) przekazanie we własnym zakresie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

wyznaczonego przez gminę, odpadów budowlanych i rozbiórkowych powstających w gospodarstwach 

domowych w ilości do 500 kg rocznie na jedną nieruchomość zamieszkałą: 

a) odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych można umieszczać 

w pojemnikach przeznaczonych do tego typu odpadów, które na zlecenie i koszt właściciela 

nieruchomości dostarcza przedsiębiorca odbierający odpady komunalne; 

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

pojemników, w tym: 

a) przeterminowane leki powstające w gospodarstwach domowych należy umieszczać wyłącznie 

w punktach do tego wyznaczonych, zlokalizowanych w aptekach lub do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów wyznaczonego przez gminę, 

b) zużyte baterie należy umieszczać w pojemnikach ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym 

i elektrycznym lub do punktu selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonego przez gminę, 
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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 elektryczny i elektroniczny, a także lampy fluorescencyjne i akumulatory, 

do punktu selektywnej zbiórki odpadów wyznaczonego przez gminę; 

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.  Odpady zielone właściciel nieruchomości może sam dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych (PSZOK), w godzinach pracy punktu. 

3. Obowiązkowe jest we wszystkich rodzajach zabudowy prowadzenie selektywnego zbierania 

powstających w gospodarstwach domowych: przeterminowanych leków i chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, 

oleje odpadowe, itd.), zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlano- remontowych i rozbiórkowych, zużytych 

opon, oraz powstających w rodzinnych gospodarstwach rolnych opakowań po środkach ochrony roślin. 

4. Częstotliwość i sposób opróżniania zbiorników bezodpływowych: 

1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych oraz transport nieczystości 

ciekłych, odbywa się na podstawie zgłoszenia właściciela nieruchomości, złożonego do uprawnionego 

podmiotu, z którym podpisał umowę; 

2) wielkość zbiorników bezodpływowych oraz przepustowość przydomowych oczyszczalni ścieków powinna 

być dostosowana do ilości osób stale lub czasowo przebywających na nieruchomości; 

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

instrukcji eksploatacji; 

4) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię 

terenu i gwarantującą zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

Rozdział 5 

Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami 

§ 13. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów 

zielonych i bioodpadów odebranych przez przedsiębiorcę z nieruchomości na terenie Gminy Choszczno, 

odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacjach zastępczych, 

wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 

z uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028" podjętym uchwałą Sejmiku Województwa 

Zachodniopomorskiego Nr XVIII/321/16 z dnia 27 grudnia 2016 roku. 

Rozdział 6 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 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 maję 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 agresywne lub jej mieszańca jest dopuszczone 

w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi pod warunkiem, że pies ma założony kaganiec i tylko wtedy gdy 

opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem. 
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5. Obowiązki określone w ust. 3 i 4 nie dotyczę oznakowanych psów przewodników i psów asystujących 

osoby niepełnosprawne, a także szczeniąt w wieku do 6 miesiąca życia, jeżeli osoba utrzymująca psa posiada 

dokument potwierdzający jego wiek. 

6. Osoba utrzymująca zwierzę domowe zobowiązana jest do: 

a) natychmiastowego uprzątnięcia zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzę w miejscu publicznym, a w 

szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych itp., a także 

nieruchomościach innych właścicieli;  przy czym nieczystości te, umieszczone w biodegradowalnych 

torbach, mogą być wrzucane do pojemników na odpady zmieszane, 

b) obowiązek określony w pkt a) nie dotyczy oznakowanych psów przewodników i psów asystujących osoby 

niepełnosprawne. 

Rozdział 7 

Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 

nieruchomościach 

§ 15. 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 l 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: 

1) właściciel nieruchomości, na terenie której utrzymywane są zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany: 

a) zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających w związku z hodowlą odpadów i nieczystości w sposób 

zgodny z prawem, w tym z wymogami niniejszego regulaminu, 

b) nie dopuszczać do zanieczyszczania terenu nieruchomości, 

c) nie dopuszczać do powstawania wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub 

nieruchomościach sąsiednich uciążliwości takich jak: hałas, odór. 

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

i rekreacyjnych oraz pszczół. 

Rozdział 8 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 16. 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 oraz w obrębie nieruchomości, na których 

utrzymywane są zwierzęta gospodarskie. Deratyzację należy przeprowadzać w następujących miejscach 

i pomieszczeniach: pojemniki na odpady, zsypy i komory zasypowe, korytarze piwniczne, węzły cieplne 

i przyłącza wodociągowe oraz pomieszczenia, w których prowadzona jest hodowla zwierząt. 

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: 

1) w przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne Burmistrz Choszczna określi 

dodatkowe terminy przeprowadzenia deratyzacji, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem 

Sanitarnym w Choszcznie; 

2) obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz termin jej przeprowadzenia podane zostanę do 

publicznej wiadomości, w drodze obwieszczenia. 
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Rozdział 9 

Postanowienia końcowe 

§ 17. Traci moc uchwała Nr XVI/141/2016 Rady Miejskiej w Choszcznie z dnia 28 czerwca 2016 r. (Dz. 

Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2016 r. poz. 2957). 

§ 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, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 r. 

  

 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

Bogusław Szymański 
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