
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/141/2020 
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU 

z dnia 13 listopada 2020 r. 

w sprawie uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15, 40 ust. 1 i 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), Rada Miejska w Chociwlu uchwala co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel, który stanowi 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXIX/176/17 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 16 listopada 2017 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel (Dz. Urz. Woj. 
Zachodniopomorskiego z 2018 r. poz. 301, zm. z 2018 r. poz. 302, zm. z 2019 r. poz. 2615). 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  
 Przewodniczący Rady Miejskiej 

 
 

Robert Kawa 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 17 grudnia 2020 r.

Poz. 5718



Załącznik do Uchwały nr XXIII/141/2020              

Rady Miejskiej w Chociwlu  

z dnia 13 listopada 2020 r. 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY CHOCIWEL 

 

Rozdział 1 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy określa szczegółowe zasady 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chociwel dotyczące: 

1) wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: 

papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz 

bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich 

mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych 

wymienionych w lit. a, odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, chemikaliów, 

odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych  w formie iniekcji i prowadzenia 

monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych 

baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli innych 

odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

oraz odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych 

pojemników i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarny, 

porządkowym i technicznym przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź                  

w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 

3) utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia 

odpadów; 

4) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych                       

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

5) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

6) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku; 

7) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

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

poszczególnych nieruchomościach;  

8) wyznaczenia obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 
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Rozdział 2 

 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

 

§ 2.1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie swoich 

nieruchomości poprzez: 

1)Prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych z podziałem na frakcje: 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym popiół) - frakcja obejmująca 

pozostałości po segregacji odpadów komunalnych wymienionych w lit. b lub zgłoszona przez 

podmiot odbierający odpady jako segregowane nieprawidłowo odpady zmieszane, 

b) selektywnie zbierane odpady komunalne: 

- papier i tektura oraz odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 

      - odpady metali i odpady opakowaniowe z metali, 

- tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

- szkło i odpady opakowaniowe ze szkła, z wyłączeniem opakowań po środkach ochrony roślin, 

środkach medycznych i truciznach, 

- odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

- bioodpady, 

- odpady niebezpieczne, 

- przeterminowane leki i opakowania po lekach, 

- przeterminowane chemikalia i opakowania po nich, 

- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym                 

w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

- zużyte baterie i akumulatory, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

- meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

- zużyte opony, 

- odpady budowlane i rozbiórkowe 

 

 2) Przekazywanie zebranych odpadów komunalnych: 

1) podmiotowi wykonującemu usługi odbierania odpadów komunalnych, 

2) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

3) do ogólnodostępnych punktów zbierania odpadów rozstawionych na terenie przestrzeni 

publicznej; 

 

3) Postępowanie z innymi odpadami, nie wymienionymi w pkt 1w sposób zgodny z 

powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

 

2. Wymóg selektywnego zbierania odpadów komunalnych uznaje się za spełniony, jeżeli: 

1) na terenie nieruchomości selektywnie zbierane frakcje odpadów komunalnych gromadzone 

są w sposób określony w § 5 ust. 6 niniejszego Regulaminu, w pojemnikach lub workach 

przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów; 

2) w pojemnikach przeznaczonych na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane),  

nie znajdują się odpady, które podlegają obowiązkowej segregacji, wymienione w ust. 1 pkt 

1.lit. b. 

 

§ 3.1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego, w tym z chodników 

położonych wzdłuż nieruchomości stanowiących ich własność. 
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2. Obowiązek określony w ust. 1 należy wykonać niezwłocznie po ustaniu opadów. 

3. Usuwanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń ręczne, mechaniczne lub za pomocą 

środków chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu ,nie powinno zakłócać ruchu 

pieszych i pojazdów. 

 

§ 4. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi 

może odbywać się wyłącznie: 

1) pod warunkiem, że jest prowadzone na utwardzonym, szczelnym podłożu, a powstające 

ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone są w szczelnych 

zbiornikach bezodpływowych. Ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do 

zbiorników wodnych lub do ziemi; 

2) w zakresie drobnych napraw pojazdów samochodowych , pod warunkiem niepowodowania 

uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania na 

środowisko i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych. 

 

 

Rozdział 3 

 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczenia tych 

pojemników i worków oraz utrzymania pojemników odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym 

 

§ 5.1. Niezależnie od rodzaju nieruchomości i rodzaju zabudowy minimalna pojemność 

pojemników lub worków na odpady komunalne, stanowiąca obowiązkowe wyposażenie  

każdej nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy lub powstają odpady komunalne 

wynosi 120 l. 

 

2. Do zbierania odpadów komunalnych dopuszcza się:   

1) pojemniki o pojemności od 120 l do 1100 l na odpady komunalne niesegregowane 

(zmieszane), 

2) kosze uliczne o pojemności od 35 l, 

3) pojemniki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności od 120 l, 

4) worki przeznaczone do selektywnej zbiórki odpadów o pojemności 120 l, 

5) worki typu BigBag na odpady budowlane i rozbiórkowe o pojemności od 1m3. 

 

3. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach, uwzględniając 

następujące średnie tygodniowe normy: 

       1) nieruchomości zamieszkałe: 

a) 15 l na 1 mieszkańca - odpady komunalne niesegregowane (zmieszane); 

b) 30 l na 1 mieszkańca – odpady komunalne segregowane frakcja bioodpady; 

c) 30 l na 1 mieszkańca – odpady komunalne segregowane frakcja metale i tworzywa sztuczne; 

d) 15 l na 1 mieszkańca – odpady komunalne segregowane frakcja szkło; 

e) 15 l na 1 mieszkańca – odpady komunalne segregowane frakcja papier; 

  2)  nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, 

niezależnie od rodzaju frakcji: 

a) dla szkół wszelkiego typu -3 l na każdego ucznia i pracownika; 

b) dla żłobków i przedszkoli -3 l na każde dziecko i pracownika; 

c) dla budynków przeznaczonych dla administracji publicznej, kultury i oświaty – 3 l na 
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każdego pracownika; 

d) dla lokali handlowych branża spożywcza - 3 l na każdy 1m2 powierzchni całkowitej handlu; 

      e) dla lokali handlowych innych niż wymienione lit. d) – 1 l na każdy 1m2 powierzchni 

całkowitej handlu; 

      f) dla lokali gastronomicznych, włącznie z tzw. „ogródkami”, zlokalizowanymi na zewnątrz 

lokalu - 10 l na każde miejsce konsumpcyjne;   

      g) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń 

biurowych i socjalnych – 10 l na każdego pracownika;   

      h) dla hoteli, pensjonatów, gospodarstw agroturystycznych i domów opieki - 20 l na jedno 

łóżko; 

      i) dla ogródków działkowych - 20 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października 

każdego roku i 5 l poza wskazanym okresem; 

      j) impreza masowa - 1 l na l osobę uczestnicząca w imprezie; 

   3) dla pozostałych nieruchomości – pojemnik o minimalnej pojemności 120 l. 

 

4. Niezależnie od minimalnej pojemności pojemników lub worków właściciel nieruchomości 

zobowiązany jest posiadać liczbę pojemników lub worków gwarantującą możliwość zbierania 

wszystkich odpadów.   

 

5.  Na terenie nieruchomości w części zamieszkałej i w części niezamieszkałej, minimalna 

pojemność pojemników lub worków na odpady komunalne powinna uwzględniać normy 

określone w ust.  2 i 3. 

 

6. Określa się rodzaje pojemników lub worków przeznaczonych do selektywnego zbierania 

odpadów przez właścicieli nieruchomości: 

 1) frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady 

opakowaniowe z papieru i tektury, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego 

oznaczonych napisem „Papier”; 

 2) frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe 

ze szkła, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem 

„Szkło”; 

3)  frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z 

metali, odpady z tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych 

oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe zbiera się w pojemnikach lub workach koloru 

żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”; 

4)  frakcję odpadów, w skład której wchodzą odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym 

uwzględnieniem bioodpadów, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego 

oznaczonych napisem „Bio”. 

 

7. Pojemniki i worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny spełniać 

wymagania określone w ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. 

z 2019 r., poz. 155) czyli normę PN-EN 840. 

§ 6.1. Określa się wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych, na terenie nieruchomości zabudowanych 

budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi: 

1) kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się w: 

a) gotowych kompostownikach ogrodowych lub, 

b) drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub 

zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu, 

c) w formie pryzmy, gdzie materiał biodegradowalny układa się warstwowo; 
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2) kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie prowadzi się w dołach 

lub zbiornikach betonowych ograniczających dostęp powietrza; 

3) kompostowaniu podlegają m.in.: miękkie części uprawianych roślin, ścięta trawa, liście, 

drobne gałęzie, chwasty, małe kawałki drewna, spadłe owoce, odpady po warzywach i 

owocach, obierki po owocach i warzywach, skórki z bananów, resztki owoców cytrusowych, 

resztki produktów mleczarskich, stary chleb, fusy po herbacie i kawie z filtrem, jeśli jest 

papierowy, herbata ekspresowa, skorupki od jajek; 

4) kompostowaniu nie powinny podlegać m.in.: kości, mięso, gotowane warzywa, zepsuta 

żywność, płynne resztki jedzenia, odchody zwierzęce, tkaniny, materiały nieorganiczne, papier, 

papierosy, materiały i substancje zawierające metale ciężkie lub toksyczne związki organiczne, 

resztki roślin porażone chorobami; 

5) zasady prawidłowego kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne                            

w kompostownikach przydomowych: 

a)  przydomowy kompostownik zakładamy w okresie od wiosny do jesieni, przy dodatnich 

temperaturach, 

b) miejsce przeznaczone na kompostownik powinno być osłonięte od wiatru i zacienione, co 

zapewnia mniejszą utratę wilgotności kompostu, 

c) pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być ułożone warstwowo, na dole powinna 

być warstwa podtrzymująca i zapewniająca przewietrzenie, np.: połamane gałęzie, następnie 

warstwa materiału, który będzie pochłaniać wodę wymywającą z górnych warstw substancje 

mineralne np.: torf, słoma lub stary, częściowo już rozłożony kompost, powyżej nakładamy 

odpady biodegradowalne, przekładane ziemią ogrodową, drobno rozkruszoną gliną lub iłem, 

d) gdy pryzma osiągnie wysokości około 120 cm (jednak nie więcej niż 1,5-2m) należy okryć 

ją ziemią lub słomą, 

e) pryzmę lub materiał w kompostowniku należy regularnie podlewać wodą lub gnojówką 

roślinną z pokrzywy, rumianku i krwawnika, 

f) klika razy w roku pryzma lub materiał w kompostowniku powinny być przerzucane, dzięki 

czemu proces rozkładu materii przyspiesza, 

g) na zimę pryzma lub materiał w kompostowniku należy okryć materiałem izolacyjnym, aby 

zapewnić dalszy rozkład materiału. 

 

2. Zwalnia się w całości z obowiązku posiadania pojemnika lub worka na bioodpady, w 

przypadku zadeklarowania przez właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostowania bioodpadów stanowiących odpady 

komunalne w kompostownikach przydomowych, spełniających wymagania określone w ust. 1 

niniejszego Regulaminu. 

 

§ 7. Warunki rozmieszczenia pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych: 

1) przy lokalizacji miejsca gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić przepisy 

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r, w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie; 

2) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności chodnikach, parkach, 

placach zabaw, przystankach odległość między koszami nie powinna przekraczać 150 m; 

3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli takiej nie ma to                   

w sąsiedztwie oznaczenia przystanku. 

 

§ 8. Standardy utrzymania pojemników i miejsc gromadzenia odpadów komunalnych                                

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym: 

1) gromadzenie określonych rodzajów odpadów komunalnych w wyłącznie do tego celu 
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przeznaczonych, oznaczonych kolorystycznie, opisanych pojemnikach lub workach; 

2) gromadzenie odpadów komunalnych w ilości niepowodującej ich wypadania oraz 

przeciążania i uszkadzanie pojemników lub worków; 

3) zamykanie pojemników; 

4) pojemnik nie powinien być uszkodzony lub pozbawiony pokrywy; 

5) mycie i dezynfekcja pojemników; 

6) zapobieganie wyciekom z pojemnika lub worka oraz zaleganiu odpadów na powierzchni 

gruntu. 

 

Rozdział 4 

 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z 

terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 9.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych                    

z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i 

porządku na nieruchomości. 

 

2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez: 

1) gromadzenie odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1.lit. a i lit. b tyre od 1 

do 6 - w odpowiednich pojemnikach lub workach w miejscu ich powstania i ich przekazanie 

przedsiębiorcy odbierającemu odpady komunalne u „źródła” z częstotliwością: 

a) odpady komunalne zmieszane i bioodpady: 

• w okresie od stycznia do marca i od listopad do grudnia – niezależnie od rodzaju 

nieruchomości i rodzaju zabudowy, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

• w okresie od kwietnia do października: 

              - zabudowa mieszkalna wielolokalowa - nie rzadziej niż raz na tydzień, 

              - zabudowa mieszkalna jednorodzinna - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

              - nieruchomość niezamieszkała - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

     - nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowe lub inna nieruchomość 

wykorzystywana na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b) odpady komunalne segregowane: 

• frakcja „Papier” - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

• frakcja „Szkło” - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

• frakcja „Metale i Tworzywa sztuczne” - nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie, 

2) gromadzenie odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1lit.b tyre 13 – nie 

wcześniej niż 24 godziny przed wyznaczonym terminem tzw. „mobilnych zbiórek”, przed 

wejściem na teren nieruchomości, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla przedsiębiorcy 

odbierającego odpady komunalne; 

3) gromadzenie odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1. lit. ob. tyre 15 -                                    

w odpowiednich pojemnikach lub workach typu big bag, w miejscu widocznym i łatwo 

dostępnym dla przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne; 

4) selektywne zbieranie odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust. 1 1 lit. b  w miejscu 

ich powstania i ich przekazanie we własnym zakresie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych; 

5) opróżnianie koszy ulicznych: 

a) na terenie miasta Chociwel - nie rzadziej niż raz na tydzień; 

b) na terenach wiejskich Gminy Chociwel - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie; 

        6) niezwłoczne usuwanie odpadów komunalnych po zakończeniu imprezy masowej. 
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3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych 

wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 1.lit a i lit b tyre od 1-6, do godz. 600, udostępnić pojemniki lub 

worki, przed wejściem na teren nieruchomości, w miejscu widocznym i łatwo dostępnym dla 

przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

 

4. W przypadku, gdy na terenie nieruchomości zlokalizowana jest altana śmietnikowa                                  

z bezpośrednim i udostępnionym w dniu odbioru wejściem od strony ulicy/drogi, odbiór 

odpadów komunalnych może być realizowany z tej altany, z wyłączeniem odpadów 

wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 

 

5. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi w celu realizacji 

usługi odbierania odpadów komunalnych mogą udostępnić uprawnionemu podmiotowi 

odbierającemu odpady komunalne klucze, kody lub piloty do furtki/bram altany śmietnikowej. 

 

6. W przypadku niewystawienia w dniu odbioru pojemnika lub worka, przed wejściem na teren 

nieruchomości lub pozostawienia zamkniętej furtki/bramy do altany śmietnikowej odpady nie 

będą odebrane. Odbiór takich odpadów nastąpi w najbliższym terminie określonym                                               

w harmonogramie odbierania odpadów komunalnych.    

 

7. Częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych: 

1) pozbywanie się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości powinno się odbywać zgodnie                     

z instrukcją eksploatacji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków, 

z częstotliwością gwarantująca nieprzepełnianie się tych urządzeń oraz zachowanie czystości                       

i porządku na terenie nieruchomości; 

2) opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa 

się na podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do przedsiębiorstwa 

świadczącego tego typu usługi; 

3) władający nieruchomością, na której będzie organizowana impreza masowa ma obowiązek 

zadbać o to, żeby jej organizator wyposażył miejsce, na którym ona się odbywa w szalety 

przenośne w liczbie jeden szalet na 100 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania 

nie przekracza 4 godzin. Jeżeli czas jest dłuższy liczbę tę należy zwiększyć o 50 % w stosunku 

do podanej wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy. Właściciel nieruchomości jest 

zobowiązany zawrzeć umowę z przedsiębiorcą na dostarczenie szaletów oraz ich opróżnienie i 

uprzątnięcie. 

 

Rozdział 5 

 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 10. Realizacja celów wskazanych w „Planie Gospodarki Odpadami dla Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2023-2028”, 

przyjętym przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 27 grudnia 2016r. 

Uchwałą Nr XVIII/321/16, mająca na celu dalsze i systematyczne zmniejszenie ilości odpadów 

komunalnych, w tym odpadów ulegających biodegradacji, kierowanych na składowiska 

odpadów poprzez: 

1) dokonywanie świadomych zakupów (kupowanie przedmiotów wielokrotnego użytku oraz                   

o dłuższym czasie użytkowania); 

2) kupowanie produktów w miarę potrzeby, nie zaś „na zapas”; 

3) kupowanie produktów, które nie są nadmiernie opakowane (np. warzywa i owoce luzem); 

4) stosowanie toreb wielokrotnego użytku; 

Dziennik Urzędowy Województwa Zachodniopomorskiego – 8 – Poz. 5718



5) kompostowanie we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostownikach 

przydomowych; 

6) zwiększenie udziału odpadów zbieranych selektywnie; 

7) wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów. 

 

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 

 

§ 11. Właściciele i opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do: 

1) sprawowania właściwej opieki nad zwierzętami, zwłaszcza niepozostawiania ich bez 

nadzoru, jeżeli zwierzęta nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie 

ogrodzonym: 

2) utrzymywania zwierząt w sposób niestwarzający uciążliwości (hałas, odór) dla osób 

znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach; 

3) wyprowadzanie zwierząt na tereny publicznie dostępne na smyczy, natomiast zwierząt 

agresywnych lub wzbudzających zagrożenie dla otoczenia na smyczy i w kagańcu; 

4) zwolnienie ze smyczy dozwolone jest tylko w tedy, gdy zwierzę jest w kagańcu, w miejscu 

mało uczęszczanym przez ludzi; 

5) oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej 

posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia 

ludzi; 

6) natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzęta w miejscach 

publicznych oraz innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku. 

 

Rozdział 7 

 

Wymagania odnośnie do utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 

wyłączonych z produkcji rolniczej 

 

§ 12.1. Na obszarze gminy Chociwel, na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta 

gospodarskie mogą być utrzymywane pod warunkiem przestrzegania zasad określonych                            

w niniejszym Regulaminie oraz pod warunkiem, że działalność ta nie będzie powodowała 

uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości i będzie prowadzona zgodnie z 

wymogami zawartymi w przepisach dotyczących prawa budowlanego, ochrony środowiska, 

ochrony zwierząt oraz z zachowaniem warunków higieniczno-sanitarnych. 

 

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenie miasta, w ścisłej zabudowie 

mieszkaniowej (dotyczy zabudowy wielorodzinnej, szeregowej i jednorodzinnej) oraz na 

terenie ogródków działkowych z wyłączeniem działek przydomowych w zabudowie 

jednorodzinnej wolnostojącej, w części miasta, obejmującej ulice: Piaskowa, Grunwaldzka, 

Polna, Kołat, Młyńska, Studzianki, Słowackiego - od strony rzeki Krąpiel; 

 

 3. Na terenach wiejskich chów zwierząt dozwolony jest za wyjątkiem terenów położonych: 

1) w odległości nie mniejszej niż 200 m od jeziora Starzyc; 

2) w odległości nie mniejszej niż 100 m od jeziora Woświn i Kamienny Most; 

3) na terenie parków zabytkowych (obszar porośnięty drzewostanem parkowym) w wioskach: 

Lisowo, Karkowo, Oświno, Wieleń Pomorski, Sątyrz Pierwszy, Starzyce, Kamienny Most. 
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 4. Na terenach dopuszczonych do utrzymywania zwierząt gospodarskich, obowiązują 

następujące warunki: 

1) wszelki drób i zwierzęta gospodarskie muszą być zabezpieczone przed wydostaniem się                      

z nieruchomości, na której są utrzymywane; 

2) utrzymywanie zwierząt nie może powodować uciążliwości dla osób trzecich; 

3) utrzymywanie nie może powodować zanieczyszczania powietrza, wody i powierzchni 

ziemi; 

4) z pomieszczeń, w których przebywają zwierzęta gospodarskie, gnojówka oraz odcieki 

pochodzące z miejsca składowania obornika muszą być odprowadzane za pomocą 

szczelnych urządzeń kanalizacyjnych do szczelnego zbiornika przeznaczonego na 

gnojowicę (gnojówka nie może zanieczyszczać wierzchniej warstwy gleby w obejściu 

gospodarskim oraz nie może powodować zawilgocenia ścian budynków); 

5) padłe zwierzęta oraz ich części należy dostarczyć do wyznaczonego miejsca ich 

składowania, wskazanego przez lekarza weterynarii, który określa warunki z tym 

związane. 

 

5. W zakresie nieuregulowanym w regulaminie hodowca zwierząt gospodarskich zobowiązany 

jest postępować zgodnie z zasadami określonymi w przepisach odrębnych. 

 

 

Rozdział 8 

 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

 

§ 13.1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają: budynki mieszkalne i gospodarcze, obiekty 

użyteczności publicznej, zakłady przemysłowe, handlowe i usługowe, sklepy, warsztaty, 

magazyny, altany, węzły cieplne. 

2. Wyznacza się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji: 

a) wiosenny – kwiecień każdego roku; 

b) jesienny – październik każdego roku. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzających zagrożenie sanitarne Burmistrz 

Chociwla w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym ogłasza tereny 

objęte obowiązkiem deratyzacji, termin i zasady jej przeprowadzania. 
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