
 
 

UCHWAŁA NR XXXII/262/06 

RADY MIEJSKIEJ CHEŁM ŻY 

z dnia 12 września 2006 r. 

 
 
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chełmży. 
 
 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r., Nr 236, poz. 2008), art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 
ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r., Nr 142,  poz. 1591, 
z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, 
poz. 1806,  z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, 
Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759 oraz z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457), 
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, uchwala się, 
co następuje: 
 
 

Rozdział 1 
Postanowienia ogólne 

 
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Chełmża, zwany 

dalej „Regulaminem” określa szczegółowe zasady czystości i porządku na terenie miasta 
dotyczące: 
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

obejmujących: 
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych, odpadów 
niebezpiecznych, odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów,  

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

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

2) rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych urządzeń i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 
a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź 

w innych źródłach,  
b) liczby osób korzystających z tych urządzeń; 

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

4) maksymalnego poziomu odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych 
do składowania na składowiskach odpadów; 

5) innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami; 
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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) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania. 

 
§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o: 

1) ustawie - rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r.,Nr 236, poz. 2008); 

2) mieście - rozumie się przez to Gminę Miasto Chełmża; 
3) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach 

domowych, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące 
od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter lub skład są podobne 
do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; 

4) odpadach komunalnych drobnych - należy przez to rozumieć odpady powstające 
w związku z bytowaniem człowieka takie jak: resztki spożywcze, odpady z papieru, 
opakowania towarów codziennego użytku, resztki poopałowe (popiół), uszkodzone 
naczynia, tekstylia, puszki i temu podobne odpady zbierane do typowych pojemników; 

5) odpadach komunalnych dużych - należy przez to rozumieć odpady, które nawet 
po rozdrobnieniu nie mogą być swobodnie umieszczane w typowych pojemnikach ze względu 
na swoje rozmiary lub masę np. stare meble, wózki dziecięce, deski, materace, gruz itp.;  

6) odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to wszystkie opakowania, w tym 
opakowania wielokrotnego użytku wycofane z ponownego użycia, stanowiące odpady 
w rozumieniu przepisów o odpadach, z wyjątkiem odpadów powstających w procesie 
produkcji opakowań; 

7) selektywnej zbiórce odpadów - należy przez to rozumieć segregację odpadów na takie ich 
rodzaje, które można umieścić w urządzeniach przeznaczonych do selektywnej zbiórki; 

8) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone 
do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich powstawania; 

9) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo 
w zbiornikach bezodpływowych; 

 10) obiektach unieszkodliwiania i recyklingu odpadów komunalnych (obiektach 
unieszkodliwiania) - należy przez to rozumieć obiekty służące do obróbki odpadów, 
powodującej zmianę ich cech fizycznych, chemicznych lub biologicznych. Należą do nich 
kompostownie, składowiska, sortownie odpadów, zakłady przetwarzania surowców 
wtórnych i pozostałe zakłady utylizacji odpadów komunalnych; 

 11) stacjach zlewnych - należy przez to rozumieć instalacje i urządzenia zlokalizowane przy 
kolektorach sieci kanalizacyjnej lub przy oczyszczalniach ścieków służące 
do przyjmowania nieczystości ciekłych dowożonych pojazdami asenizacyjnymi z miejsc 
gromadzenia; 

 12) jednostkach wywozowych - należy przez to rozumieć przedsiębiorców prowadzących 
działalność gospodarczą polegającą na usuwaniu odpadów komunalnych, dysponujących 
odpowiednim zezwoleniem wydanym przez Burmistrza Miasta; 

 13) odpadach roślinnych - należy przez to rozumieć odpady powstające na terenach zieleni 
i obszarach zajętych przez uprawy roślinne. Należą do nich trawa, liście, gałęzie, chwasty 
itp.; 

 14) pojemnikach - należy przez to rozumieć również kosze przyuliczne i kontenery; 
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15) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 
lub w użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością; 

 16) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz 
z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim pomieszczeniu, utrzymywane przez 
człowieka w charakterze jego towarzysza; 

 17) osoby utrzymujące zwierzęta domowe – należy przez to rozumieć także opiekunów tych 
zwierząt; 

 18) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta gospodarskie 
w zrozumieniu przepisów ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o organizacji hodowli 
i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz.U. z 2002r., Nr 207, poz. 1762 oraz z 2004r. Nr 91, 
poz. 866); 

19) drodze – należy przez to rozumieć wydzielony pas terenu składający się z jezdni, pobocza, 
chodnika, drogi dla pieszych lub drogi dla rowerów, łącznie z torowiskiem pojazdów 
szynowych znajdującym się w obrębie tego pasa, przeznaczony dla ruchu lub postoju 
pojazdów, ruchu pieszych, jazdy wierzchem lub pędzenia zwierząt; 

 20) nieruchomości – należy przez to rozumieć część powierzchni ziemskiej, stanowiącą 
odrębny przedmiot własności (grunty), jak również budynki trwale z gruntem związane lub 
części takich budynków, jeżeli na mocy przepisów szczególnych stanowią odrębny 
od gruntu przedmiot własności (art. 46 § 1 Kodeksu cywilnego); 

 21) obiektach użyteczności publicznej i obsługi ludności – należy przez to rozumieć obiekty, 
w których wykonuje się zadania o charakterze użyteczności publicznej, w szczególności 
urzędy organów administracji publicznej, zakłady opieki zdrowotnej i opieki społecznej, 
szkoły i placówki w rozumieniu przepisów o systemie oświaty, placówki kulturalno-
oświatowe oraz jednostki więziennictwa. 

 
 

Rozdział 2 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości  

i porządku na terenie nieruchomości 
 
 

§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości 
w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych. 
 

§ 4.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zawarcia umowy na odbieranie 
odpadów komunalnych z jednostką wywozową oraz udokumentowania korzystania z usług 
wykonywanych przez tę jednostkę. 

2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek okazania funkcjonariuszom Straży 
Miejskiej lub osobom upoważnionym przez Burmistrza Miasta Chełmży aktualnej umowy, 
o której mowa w ust. 1, oraz dowodów płacenia za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych. 
 

§ 5.1. Na właścicieli nieruchomości nakłada się obowiązek prowadzenia selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych, w tym wydzielenia odpadów opakowaniowych, odpadów 
wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 
z remontów, odpadów niebezpiecznych oraz odpadów biodegradalnych. 
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2. Odpady niebezpieczne powinny być segregowane i gromadzone oddzielnie, a następnie 
powinny być przekazywane do jednostek zajmujących się ich dalszym przetwarzaniem lub 
utylizacją.  

3. Selektywna zbiórka odpadów opakowaniowych polega na oddzielnym gromadzeniu 
odpadów w oznakowanych pojemnikach. Dotyczy to następujących odpadów: 
1) szkła; 
2) tworzyw sztucznych; 
3) makulatury. 
 

§ 6.1. W celu zagospodarowania odpadów opakowaniowych właściciele nieruchomości 
stwarzają warunki do selektywnej zbiórki odpadów. 

2. Zbieranie odpadów opakowaniowych może odbywać się w systemie workowym, 
w pojemniki ustawione na terenie posesji oraz w oparciu o pojemniki zlokalizowane 
w miejscach publicznych – worki i pojemniki powinny być oznakowane według odrębnych 
przepisów. 

3. Na terenach zabudowy jednorodzinnej postulowane jest zbieranie odpadów 
opakowaniowych w systemie workowym. 

4. Zbiórkę odpadów opakowaniowych w oparciu o pojemniki zlokalizowane w miejscach 
publicznych dopuszcza się jedynie w sytuacji, gdy brak jest możliwości wprowadzenia 
workowego systemu zbiórki lub zbiórki w oparciu o pojemniki zlokalizowane na terenie 
nieruchomości. 

5. Wyselekcjonowane odpady winny być odbierane według harmonogramu ustalonego 
przez jednostkę wywozową i właścicieli nieruchomości. 
 

§ 7.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do usuwania zanieczyszczeń i odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości, w tym z miejsc wokół urządzeń do zbierania odpadów 
lub osłon śmietnikowych, a także z chodników położonych wzdłuż nieruchomości oraz 
do usuwania zanieczyszczeń z pomieszczeń i urządzeń budynków wielolokalowych 
przeznaczonych do wspólnego użytku.  

2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są także do systematycznego ich koszenia 
uniemożliwiającego rozsiewanie się chwastów na działki sąsiednie oraz usuwania nawisów 
(sopli) z okapów, rynien i innych części elewacji budynku. 
 

§ 8.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu 
i innych zanieczyszczeń i umieszczenia ich przy krawężniku chodnika od strony jezdni, 
a także do usunięcia śliskości z chodników położonych wzdłuż nieruchomości. 

2. Obowiązek określony w ust. 1 nie dotyczy chodników, na których pobiera się opłaty 
z tytułu postoju lub parkowania pojazdów samochodowych. 

 
§ 9. Wykonywanie obowiązków, o których mowa w § 3-8, na terenie budowy należy 

do wykonawcy robót budowlanych. 
 
§ 10. Wywóz gruzu z rozbiórki lub remontu obiektu oraz gruntu z wykopów należy 

do obowiązków wykonującego roboty budowlane. Odpady budowlane muszą być 
posegregowane poprzez oddzielne gromadzenie gruzu, styropianu, papy, stolarki budowlanej. 

 
§ 11. Zabrania się spalania na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, tworzyw 

sztucznych, gumy, odzieży, mebli, zaolejonych szmat oraz innych materiałów i substancji, 
których spalanie może powodować powstanie substancji szkodliwych lub uciążliwych dla 
środowiska. 
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§ 12. Na terenie nieruchomości, z wyjątkiem nieruchomości przeznaczonych do użytku 

publicznego, dopuszcza się: 
1) mycie samochodów, pod warunkiem odprowadzania ścieków do kanalizacji lub szczelnego 

zbiornika; 
2) dokonywanie drobnych napraw pojazdów mechanicznych nie powodujących 

zanieczyszczenia środowiska i uciążliwości dla sąsiadów. 
 

Rozdział 3 
Zasady zbierania i wywozu odpadów komunalnych 

 
§ 13.1. Właściciele nieruchomości mogą gromadzić odpady komunalne drobne wyłącznie 

w pojemnikach na ten cel przeznaczonych, z zastrzeżeniem ust. 5. 
2. Stosowane mogą być wyłącznie pojemniki znormalizowane, przystosowane 

do wywozu pojazdami specjalistycznymi – rodzaj pojemnika powinien być uzgodniony 
z jednostką wywozową. 

3. Do zbierania zwiększonych przejściowo ilości odpadów komunalnych drobnych 
oprócz pojemników stałych można używać worków jednorazowego użytku. 

4. Termin wywozu odpadów, o których mowa w ust. 3, właściciel nieruchomości 
uzgadnia z jednostką wywozową. 

5. Worki na odpady komunalne drobne mogą być także używane w miejscach gdzie 
nie ma możliwości technicznych usytuowania pojemników, po uzgodnieniu z firmą 
wywozową. 

6. Ustala się następujące średnie miesięczne ilości odpadów komunalnych wytwarzanych 
w następujących obiektach: 

 
 
 

Lp. 
 

Rodzaj obiektu Norma miesięczna 

1. 
Budynki 

wielomieszkaniowe 
Liczba osób zamieszkałych 

x 0,10 m3 (100 l) 

2. Domy jednorodzinne 
Liczba osób zamieszkałych 

x 0,10 m3 (100 l) – jednak nie mniej niż jeden pojemnik 
o poj. 110 l  

3. Gospodarstwa rolne 
Liczba osób zamieszkałych 

x 0,10 m3(100 l) – jednak nie mniej niż jeden pojemnik 
o poj. 110 l 

4. Szkoły wszelkiego typu 
Liczba uczniów 
i pracowników 

x 0,015 m3(15 l) 

5. Przedszkole 
Liczba dzieci 

i pracowników 
x 0,015 m3(15 l) 

6. Lokale gastronomiczne 
Jedno miejsce konsumpcyjne 

x 0,035 m3(35 l) 

7. Lokale handlowe 
0,15 m3(150 l) na każde 10 m2 powierzchni całkowitej - 

jednak nie mniej niż jeden pojemnik o poj. 110 l 
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Lp. 

 
Rodzaj obiektu Norma miesięczna 

8. 
Zakłady usługowe, 

rzemieślnicze, 
produkcyjne 

0,03 m3(30 l) na każdego zatrudnionego pracownika. 

 
 

§ 14.1. Do zbierania odpadów komunalnych na drogach publicznych służą kosze 
przyuliczne o pojemności od 20 dm3 do 60 dm3. 

2. Szczegółowe warunki rozmieszczania koszy przyulicznych na poszczególnych ulicach 
miasta oraz częstotliwość ich opróżniania zarządca drogi uzgadnia z Wydziałem Gospodarki 
Miejskiej Urzędu Miasta Chełmży 
 

§ 15. Zabrania się składowania odpadów komunalnych drobnych z lokali handlowych, 
gastronomicznych, usługowych i mieszkalnych w koszach przyulicznych. 

 
§ 16.1. Pojemniki mogą stanowić własność: 

1) jednostki wywozowej i być dzierżawione przez właściciela nieruchomości;  
2) właściciela nieruchomości. 

2. Pojemniki na odpady komunalne drobne służą wyłącznie do gromadzenia tego typu 
odpadów.  

3. Zabrania się wrzucania do pojemników, o których mowa w ust. 2, śniegu, lodu, 
gorącego popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów oraz substancji toksycznych, żrących 
i wybuchowych, a także odpadów przemysłowych, medycznych i środków ochrony roślin.  

 
§ 17. Właściciel nieruchomości ma obowiązek zapewnić utrzymanie pojemników 

w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  
 
§ 18.1. Odbiór odpadów komunalnych drobnych odbywa się z częstotliwością ustaloną 

przez właściciela nieruchomości z jednostką wywozową, a także na zgłoszenie właściciela 
nieruchomości. 

2. Częstotliwość, o której mowa w ust. 1, powinna być tak ustalona, aby nie dopuszczać 
do przepełnienia pojemników; częstotliwość ta nie może być mniejsza niż raz na dwa 
tygodnie. 

 
§ 19.1. Odbiór odpadów komunalnych dużych odbywa się po zgłoszeniu przez właściciela 

nieruchomości do jednostki wywozowej zlecenia na wywóz tych odpadów. 
2. Zlecenie powinno być zrealizowane w terminie uzgodnionym z właścicielem 

nieruchomości lecz nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania zgłoszenia. Koszty wywozu 
odpadów ponosi właściciel nieruchomości. 

 
§ 20.1. Niedozwolone jest składowanie odpadów komunalnych dużych przy pojemnikach 

na odpady komunalne drobne.  
2. W przypadku wytwarzania dużej ilości odpadów,  o których mowa w ust. 1, właściciel 

nieruchomości jest zobowiązany gromadzić je w specjalnie wydzielonym miejscu. 
 
§ 21.1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek gromadzenia odpadów roślinnych 

odrębnie w workach i przekazywania ich jednostce wywozowej celem ich odzysku. 
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2. Z obowiązku określonego w ust. 1 zwolnieni są właściciele nieruchomości, którzy 
wykorzystują odpady roślinne we własnym zakresie, tj. kompostują je, a w odniesieniu 
do drewna, wykorzystują je w celach opałowych w przystosowanych do tego piecach. 

3. Kompostowanie odpadów roślinnych musi odbywać się z zachowaniem odpowiednich 
warunków sanitarnych dla procesu fermentacyjnego, aby nie stwarzać uciążliwości 
dla otoczenia w szczególności w zakresie przykrych zapachów. 

4. Zabrania się spalania odpadów roślinnych, z zastrzeżeniem ust. 2. 
 
§ 22. Naklejanie reklam i plakatów w miejscach innych niż do tego przeznaczonych jest 

niedozwolone. 
  
§ 23.1. Organizator imprezy masowej lub zgromadzenia o charakterze publicznym oraz 

właściciel targowiska lub giełdy, zobowiązany jest zapewnić wystarczającą ilość pojemników 
do zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny oraz zapewnić dostępność 
do szaletów. 

2. Organizator lub właściciel zobowiązany jest uprzątnąć teren zajęty w sposób 
określony w ust. 1, z odpadów komunalnych bezpośrednio po zakończeniu imprezy, 
zgromadzenia, targowiska lub giełdy. 

3. Obowiązek, o którym mowa w ust. 2, dotyczy także terenów przyległych, jeżeli 
zanieczyszczenie odpadami komunalnymi objęło również te tereny. 

4. Wprowadza się obowiązek usunięcia odpadów komunalnych niezwłocznie 
po uprzątnięciu terenu, o którym mowa w ust. 2 i 3. 

 
Rozdział 4 

Lokalizacja i dostęp do pojemników na odpady 
 

§ 24.1. Pojemniki na odpady komunalne drobne należy ustawiać w miejscach łatwo 
dostępnych, zarówno dla mieszkańców jak i pracowników jednostki wywozowej, w taki 
sposób, aby nie były one przyczyną nadmiernych utrudnień i niedogodności dla właścicieli 
nieruchomości sąsiednich oraz użytkowników dróg.  

2. Pojemniki należy ustawić w miarę możliwości w granicach nieruchomości w miejscu 
trwale oznaczonym, na twardej, równej powierzchni zabezpieczonej przed zbieraniem 
się wody, błota i innych nawarstwień – zgodnie z obowiązującymi przepisami sanitarnymi. 

3. Lokalizacja miejsc czasowego gromadzenia odpadów stałych na terenie 
nieruchomości powinna być zgodna z warunkami określonymi w § 22-24 rozporządzenia 
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z 2003 r. Nr 33, poz. 
270 oraz z 2004 r. Nr 109, poz. 1156). 

4. Miejsce ustawienia pojemników, dróg dojścia i miejsca wystawienia pojemników 
do wywozu oraz warunki techniczne tych miejsc podlegają uzgodnieniu z jednostką 
wywozową. 
 

§ 25.1. Koszty przygotowania i utrzymania miejsca ustawienia pojemników ponosi 
właściciel nieruchomości. 

2. Właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie w czystości miejsc wystawienia 
i opróżniania pojemników. 

 
§ 26.1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić pracownikom jednostki 

wywozowej dostęp do pojemników w terminach ustalonych z tą jednostką.  
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2. Zabrania się parkowania pojazdów w sposób utrudniający dostęp do pojemników 
na odpady. 
 

Rozdział 5 
Zasady gromadzenia i usuwania nieczystości ciekłych 

 
§ 27.1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci 

kanalizacyjnej.  
2. W przypadku gdy budowa sieci kanalizacyjnej jest technicznie lub ekonomicznie 

nieuzasadniona albo sieć kanalizacyjna będzie budowana w terminie późniejszym, właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w zbiornik bezodpływowy 
nieczystości ciekłych lub w przydomową oczyszczalnię ścieków bytowych, spełniające 
wymagania określone w przepisach odrębnych.  

3. Przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe, jeżeli 
nieruchomość jest wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniająca wymagania 
określone w przepisach odrębnych. 

 
§ 28. Właściciel nieruchomości, o której mowa w § 27 ust. 2, jest zobowiązany 

do systematycznego opróżniania zbiorników do gromadzenia nieczystości ciekłych 
i niedopuszczania do ich przepełniania się i wylewania na powierzchnię gruntu. 

 
§ 29.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zawrzeć umowę z jednostką wywozową 

na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i wywóz nieczystości ciekłych. Przepis § 4 ust. 
2 stosuje się odpowiednio. 

2. Zabrania się opróżniania zbiorników bezodpływowych we własnym zakresie przez 
właścicieli nieruchomości. 
 

Rozdział 6 
Maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji dopuszczonych 

do składowania na składowiskach odpadów 
 

§ 30. Określa się maksymalne poziomy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
dopuszczonych do składowania: 
1) do dnia 31 grudnia 2010 r. – nie więcej niż 65% wagowo całkowitej masy odpadów 

ulegających biodegradacji; 
2) do dnia 31 grudnia 2013 r. – nie więcej niż 45% wagowo całkowitej masy odpadów 

ulegających biodegradacji; 
3) do dnia 31 grudnia 2020 r. - nie więcej niż 30% wagowo całkowitej masy odpadów 

ulegających biodegradacji,  
w stosunku do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 
 

Rozdział 7 
Inne wymagania wynikające z gminnego planu gospodarki odpadami 

 
§ 31. Odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych pochodzących z terenu miasta 

może być prowadzony w oparciu o międzygminne składowisko odpadów komunalnych 
w Kamionkach Dużych gmina Łysomice lub w oparciu o inne składowiska odpadów 
posiadające stosowne zezwolenia. 
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Rozdział 8 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

 
§ 32.1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe ponoszą pełną odpowiedzialność za ich 

zachowanie. 
2. Osoby, o których mowa w ust. 1, zobowiązane są do zachowania niezbędnych 

środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem oraz uciążliwością ze strony 
zwierząt domowych dla ludzi lub innych zwierząt domowych, w szczególności do stałego 
dozoru nad tymi zwierzętami. 

3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 
1) prowadzenia psów – w miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku ludzi lub 

do użytku publicznego – na uwięzi, a psów ras średnich i dużych albo w typie tych ras, 
a także psów wykazujących agresywność lub niebezpiecznych, dodatkowo w kagańcu; 

2) wyposażenia psa w identyfikator umożliwiający szybkie odszukanie właściciela 
zwierzęcia lub kontakt z nim; 

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 
na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych i innych terenach 
przeznaczonych do wspólnego użytku ludzi lub do użytku publicznego; 

4) corocznego poddawania psów szczepieniom ochronnym; 
5) systematycznego opłacania podatku lokalnego wynikającego z odrębnych przepisów. 

4. Obowiązek określony w ust. 3 pkt 3 nie dotyczy osób niewidomych i niedowidzących 
posiadających legitymację potwierdzającą ich niepełnosprawność z powodu stanu narządu 
wzroku, wydaną przez właściwy organ. 
  

§ 33.1. Uwolnienie od stałego dozoru zwierząt domowych jest dozwolone: 
1) na terenie należycie ogrodzonym uniemożliwiającym jego opuszczenie przez zwierzę, 

a także w pomieszczeniu zamkniętym; 
2) gdy są one na uwięzi, a psy dodatkowo posiadają założony kaganiec. 

2. Dopuszcza się zwolnienie psa z uwięzi, w miejscach nie przeznaczonych do użytku 
publicznego, pod warunkiem: 
1) założenia mu kagańca; 
2) pełnej kontroli jego zachowania przez osobę sprawującą nad nim pieczę. 
 

§ 34.1. Osobom utrzymującym zwierzęta domowe zakazuje się: 
1) wprowadzania zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 

przeznaczonych dla zwierząt (schroniska, lecznice, wystawy itp.); 
2) wprowadzania zwierząt na tereny placów gier i zabaw lub piaskownic dla dzieci oraz 

na inne tereny objęte takim zakazem z mocy odrębnych przepisów; 
3) dopuszczania do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta. 

2. Zakaz, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie ma zastosowania do psów będących 
przewodnikami osób wymienionych w § 32 ust. 4. 

 
§ 35.1. Wszystkie psy podlegają rejestracji. Rejestr psów prowadzi Urząd Miasta Chełmży. 
2. Właściciel psa zobowiązany jest zarejestrować psa w Urzędzie Miasta Chełmży 

poprzez wypełnienie druku wniosku w terminie miesiąca od nabycia psa. 
2. Wniosek o którym mowa w ust. 2 można pobrać w Urzędzie Miasta Chełmży a po 

jego wypełnieniu należy go złożyć w sekretariacie Urzędu. 
4. Postępowanie związane z rejestracją psa jest bezpłatne. 
5. W razie sprzedaży, zaginięcia lub padnięcia psa, jego właściciel zobowiązany jest 

zawiadomić o tym fakcie Urząd Miasta. 
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Rozdział 9 
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolnej 
 

§ 36. Wprowadza się zakaz utrzymania, hodowli i chowu zwierząt gospodarskich 
w sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej, w odległości mniejszej niż 50m od budynków 
mieszkalnych na terenach wyłączonych z produkcji rolnej. 

  
§ 37. Zezwala się na hodowlę gołębi na terenach wyłączonych z produkcji rolnej po 

spełnieniu następujących warunków: 
- pomieszczenie na hodowlę powinno mieć estetyczny wygląd, 
- hodowca winien posiadać aktualną zgodę właściciela nieruchomości na prowadzenie 

hodowli, 
§ 38. Zakaz zawarty w § 36 nie dotyczy osób utrzymujących do 5 sztuk drobiu, 

posiadających aktualną zgodę właściciela nieruchomości na takowy chów. 
 
§ 39. Właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek zachowania w czystości miejsc 

utrzymania w/w zwierząt. 
 

Rozdział 10 
Deratyzacja 

 
§ 40.1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania okresowej 

deratyzacji miejsc i pomieszczeń, w szczególności takich jak: 
1) węzły cieplne i przyłącza; 
2) korytarze piwniczne; 
3) zsypy i komory zsypowe; 
4) osłony śmietnikowe. 

2. Ustala się terminy przeprowadzenia deratyzacji: 
1) w terminie wiosennym od dnia 1 kwietnia do dnia 30 kwietnia; 
2) w terminie jesiennym od dnia 1 września do dnia 30 września. 

3. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni w innych terminach, Burmistrz Miasta 
Chełmży ustala i podaje do publicznej wiadomości w lokalnej prasie terminy przeprowadzania 
obowiązkowej deratyzacji. 
 

Rozdział 11 
Przepisy wprowadzające i końcowe 

 
§ 41. Traci moc uchwała nr XLIII/291/97 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 października 

1997r. w sprawie zasad utrzymania czystości i porządku na terenie gminy miasto Chełmża. 
  

§ 42. Uchwała podlega ogłoszeniu w sposób miejscowo przyjęty oraz w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 
 

§ 43. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

 
        Przewodniczący Rady Miejskiej 
 
         Krzysztof Zduński 
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Uzasadnienie 
 
 
 
do uchwały Nr XXXII/262/06 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 12 września 2006 r. w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chełmży. 

 
 
 

 W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1997r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz.U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008), zaistniała konieczność uchwalenia 

nowego regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chełmży. 

  Mając na uwadze powyższe przeprowadzono analizę starego regulaminu, który został 

uchwalony w dniu 23 października 1997r., oraz wymagań jakie powinien spełnić nowy 

regulamin, a które wynikają ze znowelizowanych zapisów ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. W ten sposób powstał zupełnie nowy regulamin odzwierciedlający 

w swych zapisach wszystkie wymagania wynikające z art. 4 ust.2 w/w ustawy oraz 

wymagania wynikające z doświadczeń jakich nabyto podczas obowiązywania 

dotychczasowego regulaminu.   

 Biorąc pod uwagę powyższe zatwierdzenie nowego regulaminu utrzymania czystości 

i porządku na terenie miasta Chełmży jest zasadne. 

 

 
 


