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UCHWAŁA NR XXXI/354/17
RADY MIASTA CHEŁM
z dnia 25 września 2017 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku
w gminach
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1289), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chełmie, uchwala się, co następuje:
§ 1. Ustala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm w brzmieniu
stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały .
§ 2. Traci moc uchwała Nr XIII/135/15 Rady Miasta Chełm z dnia 16 listopada 2015 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chełm (Dz.Urz.Woj.
Lub. z 2015 r. poz. 5217).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CHEŁM
Zygmunt Gardziński
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Załącznik do Uchwały Nr XXXI/354/17
Rady Miasta Chełm
z dnia 25 września 2017 roku

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm
Rozdział 1
Postanowienia ogólne
§1
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm, zwany dalej
"regulaminem", określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Miasta Chełm.
2. Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o:
1) odpadach komunalnych - rozumie się przez to odpady komunalne
w rozumieniu przepisów o odpadach:
a) powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów
wycofanych z eksploatacji,
b) 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;
c) zmieszane odpady komunalne, nawet jeżeli odpady komunalne zostały
poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób
znaczący ich właściwości,
2) odpadach ulegających biodegradacji - rozumie się przez to odpady
komunalne, które ulegają rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale
mikroorganizmów,
3) bioodpadach - rozumie się przez to odpady komunalne ulegające biodegradacji;
w szczególności odpady spożywcze kuchenne z gospodarstw domowych, zakładów
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gastronomicznych i zbiorowego żywienia, a także przeterminowana żywność,
warzywa

i owoce w opakowaniach ulegających biodegradacji, itp., z wyjątkiem

mięsa i tłuszczów,
4) odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące
części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków
i cmentarzy; np. skoszona trawa, chwasty, drobne i rozdrobnione gałęzie, a także
z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów,
5) odpadach budowlanych i rozbiórkowych - rozumie się przez to odpady
komunalne powstające przy robotach budowlanych w mieszkaniach i budynkach
mieszkalnych, np. gruz betonowy, gruz ceglany, materiały i elementy
usunięte tynki, tapety, okleiny itp., pod warunkiem, że

ceramiczne,

nie powstały w wyniku

budowy, remontu lub rozbiórki, na które wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie
do właściwego organu administracji architektoniczno-budowlanej,
6) odpadach wielkogabarytowych - rozumie się przez to odpady komunalne
powstające w gospodarstwach domowych, które ze względu na swoje rozmiary lub
masę nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach, z wyłączeniem
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
7) przeterminowanych chemikaliach – rozumie się przez to powstające w
gospodarstwach domowych odpady komunalne w postaci przeterminowanych
produktów zawierających substancje niebezpieczne, takie jak rozpuszczalniki, farby,
lakiery, impregnaty, kleje, a także stosowane w ogródkach przydomowych oraz
przy pielęgnacji kwiatów doniczkowych środki ochrony roślin, itp. oraz opakowania
po nich,
8) zużytych oponach – rozumie się przez to odpady komunalne takie jak zużyte
opony samochodów osobowych,

rowerów, motocykli i skuterów, stanowiących

własność osób fizycznych, użytkowanych w gospodarstwie domowym,
9) opakowaniach wielomateriałowych – rozumie się przez to odpady komunalne,
w postaci opakowań nie zawierających substancji niebezpiecznych, wykonanych
z co

najmniej dwóch różnych, trwale

połączonych

ze sobą materiałów

opakowaniowych takich jak np.: szkło, papier, tektura, tworzywa sztuczne, drewno
i materiały drewnopochodne, stal, aluminium, itd., których nie można rozdzielić
ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych,
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10) papierze – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci suchego papieru
i tektury (w tym suchych opakowań papierowych i tekturowych) gazet, czasopism,
książek, zeszytów, ulotek, reklam, instrukcji, i innych rzeczy z papieru i tektury,
11) metalach – rozumie się przez to odpady komunalne takie jak stal, żeliwo oraz
metale kolorowe w dowolnej postaci, a także dowolne połączenie tych materiałów,
12) ) tworzywach sztucznych – rozumie się przez to odpady komunalne takie jak
wszelkiego rodzaju opakowania i pojemniki z tworzyw sztucznych,
13) szkle – rozumie się przez to odpady komunalne takie jak wszelkiego rodzaju
naczynia, butelki i inne opakowania szklane po produktach nie zawierających
substancji niebezpiecznych, za wyjątkiem stłuczki szklanej, szkła okiennego, szkła z
witryn, półek meblowych oraz innego szkła płaskiego,
14) meblach – rozumie się przez to odpady komunalne w postaci używanych
wyłącznie celach socjalno-bytowych mebli stanowiących wyposażenie budynków,
lokali i pomieszczeń mieszkalnych, z wyłączeniem zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych typu drzwi, okna, wanny,
umywalki itp.,
15) popiele – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące stałą
pozostałość po spaleniu substancji organicznych w piecach używanych na terenie
nieruchomości zamieszkałych,
16) odpadach problematycznych - tj. odpady niebezpieczne w rozumieniu ustawy
o odpadach,

powstające w gospodarstwach domowych, w tym m.in.: zużyte

baterie, zużyte

środków do impregnacji drewna, środków ochrony roślin

i nawozów,pojemniki po aerozolach, olejach mineralnych i syntetycznych,
tłuszczach,

benzynie,

środkach

chemicznych,

środkach

ochrony

roślin,

przeterminowane leki, stare kosmetyki, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
tusze do drukarek i tonery, taśmy wideo, kasety magnetofonowe, materiały
fotograficzne, taśmy barwiące,
17) przeterminowanych lekach - rozumie się przez to odpady komunalne
w postaci powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków,
18) zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym - rozumie się przez to
odpady komunalne w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
stanowiącego typowe wyposażenie gospodarstwa
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sprzętu RTV i AGD (radia, telewizory, telefony, magnetofony, magnetowidy, pralki,
lodówki, zamrażarki, odkurzacze, kuchenki

mikrofalowe, żelazka, prodiże,

kuchenki elektryczne, żarówki, świetlówki), itp.,
19) zużytych bateriach i akumulatorach - rozumie się przez to odpady komunalne
w postaci zużytych baterii i akumulatorów służących zasilaniu urządzeń w pkt.18,
20) odpadach zmieszanych - rozumie się przez to odpady komunalne zebrane
w

sposób nieselektywny oraz takie,

których nie można zaliczyć do

frakcji

wymienionych w pkt. 2-19, a co nie jest odpadem niebezpiecznym np. pieluchy
jednorazowe, pampersy, stłuczka ceramiczna, porcelanowa, itp.,
21) mieście - rozumie się przez to Miasto Chełm,
22) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych (w skrócie
„PSZOK”) - rozumie się przez to zlokalizowaną na terenie miasta instalację
selektywnego

zbierania

odpadów

komunalnych

wskazanych

w

niniejszym

regulaminie, w sposób zapewniający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców,
23) właścicielu nieruchomości - rozumie się przez to także współwłaścicieli,
użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością (zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 4 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach Dz. U. 2017 poz.1289), Przepisy niniejszego regulaminu
dotyczące

właściciela

nieruchomości,

mają

odpowiednie

zastosowanie

do

mieszkańca,
24) nieruchomości zamieszkałej - rozumie się przez to nieruchomość, na której
zamieszkują

mieszkańcy.

Przepisy

niniejszego

regulaminu

nieruchomości zamieszkałej, mają odpowiednie zastosowanie do

dotyczące

gospodarstwa

domowego,
25) nieruchomości niezamieszkałej - rozumie się przez to nieruchomość na której
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
26) mieszkaniu, lokalu lub pomieszczeniu mieszkalnym - rozumie się przez to
odpowiednio

budynek

mieszkalny

w

zabudowie

jednorodzinnej,

lokal

lub

pomieszczenie mieszkalne w budynku mieszkalnym wielorodzinnym, jak też
warunki mieszkaniowe i relacje między mieszkańcami a budynkami, lokalami lub
pomieszczeniami mieszkalnymi, zgodnie z art.2 lit. b rozporządzenia (WE) Nr
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763/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 9.07.2008 r. w sprawie spisów
powszechnych ludności i mieszkań – Dz. Urz. UE L 218 z dnia 13.08.2008 r.),
27) mieszkańcu - rozumie się przez to osobę fizyczną, deklarującą zamiar stałego
przebywania/zamieszkiwania
kalendarzowego,

w

w

okresie

mieszkaniu

na

co

danej

najmniej

jednego

nieruchomości

w

miesiąca
granicach

administracyjnych miasta,
28) zamieszkiwaniu - rozumie się przez to rodzaj pobytu osoby (mieszkańca)
cechujący

się

zaspokajaniem

codziennych

potrzeb

życiowych

tej

osoby

w mieszkaniu lub budynku faktycznie zajmowanym, stanowiącym jej centrum życia
domowego w okresie co najmniej szczególności nocowaniem, stołowaniem

się

i wypoczynkiem po pracy czy nauce,
29) gospodarstwie domowym - rozumie się przez to wszystkie osoby
spokrewnione

lub niespokrewnione, zamieszkujące w danym mieszkaniu lub

budynku, utrzymujące się lub nieutrzymujące się wspólnie
30) kolorze zastrzeżonym do zbierania odpadów w sposób selektywny rozumie się przez to kolor:
a) niebieski – do papieru,
b) zielony – do szkła,
c) żółty – do metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
d) brązowy – do odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym
bioodpadów oraz odpadów komunalnych opakowaniowych ulegających
biodegradacji. Dopuszcza się stosowanie worków i pojemników koloru
brązowego do gromadzenia odpadów zielonych.
Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§2
Do obowiązków właścicieli nieruchomości, należy:
1) zapewnienie czystości i porządku w zakresie określonym w art. 5 ustawy z dnia
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13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach;
2)

zbieranie

odpadów

komunalnych

zgodnie

z

wymogami

określonymi

w regulaminie;
3) usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku
publicznego (podwórza, bramy, chodniki, przejścia itp.);
4) likwidowanie śliskości i gołoledzi występującej na chodniku bezpośrednio
przyległym do nieruchomości, służącym do użytku publicznego, z wyłączeniem
chodników, na których obowiązek spoczywa na innych podmiotach określonych
przepisami

prawa

poprzez

stosowanie

środków

dozwolonych

zgodnie

z obowiązującymi przepisami;
5) pryzmowanie zgarniętego lodu i śniegu przy krawężniku chodnika w sposób
niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszym.
§3
1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi
jest dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przystosowanych.
2. Zezwala się na mycie nadwozi pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami
naprawczymi, jeżeli na nieruchomości są możliwości odprowadzenia powstałych ścieków
do kanalizacji sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego. Zabrania się odprowadzania
takich ścieków do kanalizacji deszczowej.
3. Naprawa pojazdów samochodowych związana z ich bieżącą eksploatacją jest
dozwolona na terenie nieruchomości własnej, a za zgodą właściciela nieruchomości także
na

nieruchomościach

osób

trzecich,

pod

warunkiem,

że

nie

spowoduje

to

zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów, a powstałe odpady będą
gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi przepisami o odpadach.
4. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1-3 nie może naruszać powszechnie
obowiązujących przepisów, a w szczególności nie może utrudniać komunikacji, ruchu
pieszych, zagrażać bezpieczeństwu i zakłócać spokoju.
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Rozdział 3
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego
§4
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na terenie nieruchomości.
2. Miasto Chełm zapewni następujące możliwości pozbywania się odpadów komunalnych:
1) odbieranie

sprzed

nieruchomości

odpadów

komunalnych

od

właścicieli

nieruchomości przez podmiot odbierający, wybrany przez miasto w postępowaniu
prowadzonym na podstawie przepisów o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz Prawa zamówień publicznych,
2) przyjmowanie dostarczonych przez mieszkańców wyselekcjonowanych odpadów
komunalnych

pochodzących

z

nieruchomości

zamieszkałych

do

punktów

selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
3) uzupełnienie systemu zbierania odpadów komunalnych na terenie miasta stanowi
selektywne zbieranie i przekazywanie przez mieszkańców zużytych baterii oraz
przeterminowanych leków do miejsc innych niż PSZOK.
Pojemniki do selektywnej zbiórki zużytych baterii są ogólnie dostępne i znajdują się:
a) w sklepach zajmujących się sprzedażą urządzeń elektrycznych i elektronicznych,
b) placówkach oświatowych,
c) budynkach użyteczności publicznej.
Pojemniki przeznaczone do zbierania przeterminowanych leków są ogólnie dostępne
i znajdują się w aptekach.
3. Ustanawia się selektywne zbieranie odpadów komunalnych na nieruchomościach
zamieszkałych i niezamieszkałych, a także ich selektywny odbiór lub selektywny

odbiór

i zagospodarowanie, obejmujące następujące rodzaje odpadów:
1) papier,
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm
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2) metale,
3) tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
4) szkło,
5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady oraz odpady
komunalne opakowaniowe ulegające biodegradacji,
6) odpady zielone,
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
8) popiół.
Postanowienia ust. 11 stosuje się odpowiednio.
4. Miasto

dokonuje

selektywnego

odbioru

odpadów

wymienionych

w

ust.3,

z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, za pośrednictwem podmiotu
odbierającego, wybranego w postępowaniu prowadzonym w oparciu o przepisy Prawa
zamówień publicznych.
5. Tworzy się na terenie Miasta Chełm punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych

(PSZOK),

w

sposób

zapewniający

łatwy

dostęp

dla

wszystkich

mieszkańców, które zapewniają przyjmowanie powstających w gospodarstwach
domowych:
1) odpadów problematycznych, do których zalicza się następujące odpady
komunalne:
a) przeterminowane leki,
b) przeterminowane chemikalia,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
e) zużyte opony,
f) odpady budowlane i rozbiórkowe ,
g) stłuczka szklana, a także szkło okienne, szkło z witryn, półek meblowych
oraz inne szkło płaskie.
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2) odpadów komunalnych wymienionych w ust. 3 oraz zużytej odzieży.
6. Z zastrzeżeniem ust. 7 ustanawia się łączny, 300 kilogramowy, roczny limit
następujących

rodzajów selektywnie zbieranych odpadów komunalnych powstających

w gospodarstwach

domowych, które mieszkańcy

danej nieruchomości zamieszkałej

(budynku, lokalu lub pomieszczenia mieszkalnego) mogą dostarczyć w ciągu danego
roku kalendarzowego do

PSZOK

indywidualnie,

w ramach wnoszonej opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi:
1) odpady zielone,
2) odpady wielkogabarytowe,
3) zużyte opony,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe .
7. W ramach limitu, o którym mowa w ust. 6, dla następujących rodzajów odpadów
komunalnych dostarczanych z budynku/lokalu/pomieszczenia mieszkalnego do PSZOK,
ustanawia się następujące limity szczegółowe:
1) odpady wielkogabarytowe – do 100 kilogramów rocznie,
2) zużyte opony – do 40 kilogramów rocznie,
3) odpady budowlane i rozbiórkowe – do 100 kilogramów rocznie.
8. Odpady komunalne

są dostarczane przez mieszkańców do PSZOK indywidualnie,

w sposób selektywny i odbierane oraz gromadzone w PSZOK w sposób selektywny.
Odpady komunalne gromadzone w PSZOK nie zawierające substancji niebezpiecznych,
są

przekazywane

do

właściwej

regionalnej

instalacji

przetwarzania

odpadów

komunalnych, a zawierające substancje niebezpieczne do utylizacji.

9. Uprawnieniem
problematycznych

do

umieszczania

odpadów

komunalnych

oraz

odpadów

przez mieszkańców w PSZOK jest łączne spełnienie następujących

warunków:
1) zamieszkiwanie na terenie miasta,
2) złożenie deklaracji,
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3) brak zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
10. Na wydzielonej funkcjonalnie i finansowo części PSZOK, wybrany przez miasto
podmiot odbierający odpady z nieruchomości, może świadczyć usługi dodatkowe,
polegające na odpłatnym przyjmowaniu od mieszkańców, na zasadzie odrębnego
stosunku cywilno-prawnego:
1) odpadów komunalnych innych niż wymienione w ust. 6, nie zawierających
substancji niebezpiecznych,
2) ponadlimitowych ilości odpadów komunalnych, wymienionych w ust. 6 i 7.
11. Właściciele
wybranemu

nieruchomości

zamieszkałych

i

niezamieszkałych

mogą

zlecać

przez miasto podmiotowi odbierającemu odpady, odbiór odpadów

komunalnych bezpośrednio sprzed nieruchomości. Odpady te podlegają przekazaniu
przez podmiot odbierający bezpośrednio do wskazanej przez miasto regionalnej instalacji
przetwarzanie odpadów komunalnych (RIPOK).

12. Do usług dodatkowych wymienionych w ust.10 i 11, podmiot odbierający odpady
stosuje ustalone przez miasto ceny jednostkowe odbioru odpadów w znormalizowanych
workach

i pojemnikach, właściwe dla odbioru odpadów komunalnych od

właścicieli

nieruchomości niezamieszkałych.

13. Właściciele oraz zarządcy dróg i placów publicznych, dróg wewnętrznych i innych
terenów przeznaczonych do użytku publicznego, stwarzają warunki do selektywnej zbiórki
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) papieru,
2) szkła,
3) metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych,
4) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów oraz
odpadów komunalnych opakowaniowych, ulegających biodegradacji.

14. Zasady i zakres funkcjonowania PSZOK określają przepisy odrębne.
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15. Właściciele nieruchomości mogą przekazywać odpady komunalne takie jak:
1) papier,
2) szkło,
3) tworzywa sztuczne,
4) metale,
5) meble,
6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
7) zużyte opony
do uprawnionych podmiotów zbierających te odpady, w szczególności do właściwych
punktów skupu surowców wtórnych, komisów, lombardów, itp.
16. Właściciele nieruchomości, którzy na nieruchomości gromadzą odpady komunalne
w sposób selektywny, wydzielają odrębnie, w odpowiednio oznakowanych workach lub
pojemnikach, następujące rodzaje odpadów:
1) papier - w pojemnikach (workach) koloru niebieskiego oznaczonych napisem
"Papier",
2) szkło - w pojemnikach (workach) koloru zielonego oznaczonych

napisem

"Szkło",
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - w pojemnikach
(workach) koloru żółtego oznaczonych napisem "Metale i tworzywa sztuczne",
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady oraz odpady
komunalne opakowaniowe ulegające biodegradacji - w pojemnikach (workach)
koloru brązowego oznaczonych napisem "Bio",
5) odpady zielone - w pojemnikach (workach) koloru brązowego lub w innym
kolorze, oznaczonych napisem "Zielone",
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - luzem,
7) popiół - w zabudowie wielorodzinnej w pojemnikach, a w jednorodzinnej
w

pojemnikach lub workach, w kolorze nie zastrzeżonym do

zbierania

odpadów w sposób selektywny, z napisem "Popiół",
8) przeterminowane leki – w dowolnym trwałym pojemniku, pudełku lub worku z
napisem „Leki”,
9) przeterminowane chemikalia - w dowolnym trwałym pojemniku, pudełku lub
worku z napisem „Chemikalia”,
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm

strona 11 z 24

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 13 –

Poz. 4124

10)zużyte baterie i akumulatory - w dowolnym trwałym pojemniku, pudełku lub
worku z napisem „Baterie”,
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – luzem lub w opakowaniu z
napisem „Sprzęt elektryczny”,
12)zużyte opony – luzem lub w workach z napisem „Opony”,
13)odpady budowlane i rozbiórkowe – w pojemnikach lub workach w kolorze nie
zastrzeżonym do zbierania odpadów w sposób selektywny, z napisem„Gruz”,
14)odpady zmieszane – w pojemnikach lub workach w kolorze nie zastrzeżonym
do zbierania odpadów w sposób selektywny, z napisem „Odpady zmieszane”.
17. Bezpośrednio sprzed nieruchomości odbierane są następujące rodzaje odpadów:
1) papier,
2) szkło,
3) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe,
4) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady oraz odpady
komunalne opakowaniowe ulegające biodegradacji;
5) odpady zielone
6) meble i odpady wielkogabarytowe,
7) odpady zmieszane
8) popiół.
18. Właściciele nieruchomości, którzy zbierają łącznie odpady wymienione w ust. 17,
gromadzą je w sposób nieselektywny, jako zmieszane odpady komunalne.

19. Właściciele nieruchomości wyposażają nieruchomości w worki i pojemniki, o których
mowa w ust.16. Pojemniki oraz worki zapewniają zabezpieczenie odpadów przed
pogorszeniem

jakości

zbieranej

frakcji

odpadów

dla

przyszłych

procesów

ich

przetwarzania.

20. Miasto zobowiązuje podmiot wybrany do odbioru lub odbioru i zagospodarowania
odpadów komunalnych, do świadczenia usług dodatkowych polegających na odpłatnym
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zaopatrzeniu nieruchomości (wynajem, dzierżawa, sprzedaż) w worki i pojemniki
wymienione w ust.16.

21. Miasto może wyposażyć nieruchomości w część worków i pojemników, w ramach
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

22. Właściciele nieruchomości w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej mogą korzystać
z przydomowego kompostownika, w celu zagospodarowania odpadów ulegających
biodegradacji i zielonych, o ile proces ten nie spowoduje zanieczyszczenia wód lub gleby
oraz uciążliwości dla sąsiadów i nie będzie naruszał praw określonych w innych
powszechnie obowiązujących przepisach.
§ 5.
1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, będzie odbywał się z
częstotliwością nie mniejszą niż:

1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej:
a) papier – raz na miesiąc;
b) szkło - raz na miesiąc;
c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - raz na dwa
tygodnie;
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady oraz odpady
komunalne opakowaniowe ulegające biodegradacji - raz na dwa tygodnie;
e) odpady zielone - raz na dwa tygodnie od 1 kwietnia do 30 listopada;
f) meble i odpady wielkogabarytowe - raz na kwartał, na zasadzie wystawki;
g) popiół – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia;
h) odpady zmieszane - raz na dwa tygodnie;
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
a) papier – raz na dwa tygodnie;;
b) szkło - raz na dwa tygodnie;
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c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - raz na dwa
tygodnie;
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady

- raz na

tydzień;
e) odpady zielone - raz na dwa tygodnie od 1 kwietnia do 30 listopada;
f) meble i odpady wielkogabarytowe - raz na kwartał, na zasadzie wystawki;
g) popiół – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia;
h) odpady zmieszane - raz na tydzień;
3) z terenów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne:
a) papier – raz na miesiąc;
b) szkło - raz na miesiąc;
c) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - raz na dwa
tygodnie;
d) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady - raz na dwa
tygodnie;
e) odpady zielone – raz na miesiąc od 1 kwietnia do 30 listopada;
f) popiół - raz na miesiąc w okresie od 1 października do 30 kwietnia;
g) odpady zmieszane - raz na dwa tygodnie.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałych, stanowiące odpady
komunalne, odbierane są sprzed nieruchomości odpłatnie (wg. cen ustalonych przez
miasto) w ramach usług dodatkowych świadczonych przez wybrany przez miasto
podmiot, po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości zapotrzebowania
na odpowiedni kontener.

3. Odpady z ogrodów działkowych, domków letniskowych lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe (zebrane selektywnie

metale,

tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, odpady komunalne ulegające
biodegradacji, w tym bioodpady, papier i szkło, odpady zmieszane) w okresie od 1 marca
do 31 października - raz na dwa tygodnie, w pozostałym okresie raz na miesiąc.
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4. Odpady z nieruchomości, na których odpady komunalne powstają w sposób okresowy
lub nieregularny, są odbierane sprzed nieruchomości w okresach uzgodnionych doraźnie
z miastem i podmiotem, z odpowiednim zachowaniem zasad wymienionych ust.1 oraz w §
4 ust.1.

5. Opróżnianie koszy ulicznych – codziennie, w tym na bieżąco w trakcie imprez
zgromadzeń publicznych lub bezpośrednio po nich.

§6

1. Na obszarze zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej odpady odbierane są w dni
robocze, sprzed nieruchomości, w dniach i godzinach określonych w rocznym
harmonogramie, o którym mowa w ust. 2.

2. Właściciel ma obowiązek w terminie określonym harmonogramem odbioru odpadów
komunalnych, najpóźniej do godz. 7.00, umieścić pojemniki i worki wypełnione odpadami
komunalnymi przy krawędzi drogi.

3. Gdy nie ma możliwości określonej w ust. 2, należy wystawić je w miejscu łatwo
dostępnym dla podmiotu odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na
teren nieruchomości.

4. W przypadku braku możliwości określonych w ust. 2 i 3 należy pozostawić otwartym
miejsce ustawienia pojemników dostępne z ulicy,
w

sposób

gwarantujący

bezpośredni

nie dalej niż 15 metrów od ulicy,

załadunek

lub

mechaniczne

opróżnienie

pojemników.

§7
1. Właściciele nieruchomości niemający możliwości odprowadzania nieczystości ciekłych
do zewnętrznej sieci kanalizacyjnej lub nieposiadający przydomowych oczyszczalni
ścieków

bytowych

mają

obowiązek

opróżniania
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z częstotliwością zapewniającą niedopuszczanie do ich przepełnienia i wylewania się
zawartości na powierzchnię terenu, jednakże nie rzadziej niż raz na pół roku.
2. Czynność opróżniania zbiorników bezodpływowych, o której mowa w ust.1, właściciele
nieruchomości powierzają podmiotom wpisanym do ewidencji udzielonych i cofniętych
zezwoleń na świadczenie usług w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości i na drogach publicznych oraz
warunki rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym
§8
1. Ustala się następujące pojemności oraz rodzaje worków i pojemników przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie

nieruchomości zamieszkałych

jednorodzinnych:
1) worki foliowe o znormalizowanej pojemności od 60 l do 120 l;
2) pojemniki z tworzyw sztucznych lub z metali, o znormalizowanej pojemności od
60 l do 240 l.

2. Ustala się następujące pojemności oraz rodzaje
zbierania

odpadów

komunalnych

na

terenie

pojemników przeznaczonych do
nieruchomości

zamieszkałych

wielorodzinnych i niezamieszkałych:
1) pojemniki z tworzyw sztucznych lub z metali, o pojemności znormalizowane od
120 l do 7 m3 (zależnie od zapotrzebowania lub treści deklaracji właściciela
nieruchomości),
2) dopuszcza się zbieranie wybranych frakcji odpadów w miejscu ich wytworzenia
w workach foliowych o znormalizowanej pojemności od 60 l do 120 l.
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3. Pojemniki i worki wymienione w ust. 1 i 2 powinny być odpowiednio:
a) na papier - koloru niebieskiego oznaczone napisem "Papier",
b) na szkło - koloru zielonego oznaczone napisem "Szkło".
c) na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - koloru
żółtego oznaczone napisem "Metale i tworzywa sztuczne"
d) na odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady oraz
odpady komunalne

opakowaniowe

ulegające

biodegradacji

-

koloru

brązowego oznaczone napisem "Bio".
e) na odpady zielone - koloru brązowego lub w innym kolorze, oznaczone
napisem "Zielone",
f) na popiół - w kolorze nie zastrzeżonym do zbierania odpadów w sposób
selektywny, z napisem "Popiół"
g) na odpady zmieszane – w kolorze nie zastrzeżonym do zbierania odpadów
w sposób selektywny, z napisem „Odpady zmieszane”.

4. Ustala się następujące pojemności oraz rodzaje pojemników przeznaczonych do
selektywnego zbierania odpadów komunalnych na drogach, chodnikach i innych terenach
publicznych oraz ogólnodostępnych drogach i terenach wewnętrznych :
1) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metali, o znormalizowanej pojemności od
30 l do 120 l, w tym śmietniczki uliczne jedno i wieloprzegrodowe
o znormalizowanej pojemności od 30 do 70 l), odpowiednio:

a) na papier - koloru niebieskiego oznaczone napisem "Papier",
b) na szkło - koloru zielonego oznaczone napisem "Szkło",
c) na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - koloru
żółtego, oznaczone napisem "Metale i tworzywa sztuczne",
d) na odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym bioodpady oraz
odpady komunalne

opakowaniowe

ulegające

biodegradacji

-

koloru

brązowego, oznaczone napisem "Bio".
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2) dopuszcza się stosowanie worków o znormalizowanej pojemności od 60 l do
120 l, przy selektywnej zbiórce odpadów komunalnych na drogach, chodnikach i
innych terenach publicznych oraz ogólnodostępnych drogach i terenach
wewnętrznych w trakcie zgromadzeń i imprez masowych lub bezpośrednio po
ich

zakończeniu, a także we wszelkiego rodzaju zorganizowanych akcjach

zbierania odpadów, np. „sprzątania świata” i podobnych.
5. Dla odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych z nieruchomości zamieszkałych
jednorodzinnych, a także od mieszkańców zamieszkujących lokale lub pomieszczenia
mieszkalne w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, w ramach usług dodatkowych,
o których mowa w § 4 ust.10 i 11, podmiot odbierający odpady udostępnia na zlecenie
pojemniki metalowe (tzw. „gruzowniki”) o pojemności do 3,5 m 3.
6. Dla przeterminowanych leków – stosuje się pojemniki metalowe typu foka, lub
równoważne o pojemności od 50 l do 60 l w miejscach wskazanych w § 4 ust.2 pkt.3.
7. Dla zużytych baterii – stosuje się pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności od
30 l do 50 l w miejscach wskazanych w § 4 ust.2 pkt.3.
8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym
stanie:
1) sanitarnym, w tym do przeprowadzania dezynfekcji i dezynsekcji stosownie do
potrzeb, nie rzadziej jednak, niż raz do roku,
2) technicznym, poprzez dokonywanie przeglądów, konserwacji i wymiany
uszkodzonych pojemników,
3) porządkowym przez zapewnienie odpowiedniej ilości i pojemności pojemników,
aby nie dochodziło do ich przepełnienia.
9. Użyte w ust.1-4, w stosunku do worków i pojemników, pojęcie „znormalizowanej
pojemności” oznacza, że worki i pojemniki na odpady powinny być zgodne z odpowiednią
Polską Normą przenoszącą normy europejskie lub równoważną, a pojemniki winny być
przystosowane do mechanicznego załadunku przy użyciu specjalistycznego sprzętu lub
pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów komunalnych.
10. Worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być przezroczyste,
wykonane z folii polietylenowej LDPE

lub

równoważnego materiału o grubości

zapewniającej odporność na rozerwanie.
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§9
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować ilość i pojemność worków i/lub
pojemników, do ilości i rodzaju odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomości,
z uwzględnieniem cyklu wymienionego w § 5.

2. Ustala się następujące miesięczne wskaźniki służące do ustalenia ilości i pojemności
worków i/lub pojemników przez właścicieli nieruchomości

z uwzględnieniem funkcji

realizowanych na tych nieruchomościach:
1) dla budynków użyteczności publicznej oraz urzędów i instytucji – 10 l na
każdego pracownika;
2) dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli – 3 l na każde dziecko, ucznia,
studenta i pracownika;
3) dla lokali z branży spożywczej 150 l na każde 10 m 2 powierzchni użytkowej,
jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 240 l na lokal;
4) dla pozostałych lokali handlowych użytkowej,

60 l

na każde 10 m 2

powierzchni

jednak nie mniej niż dwa pojemniki o pojemności 120 l na lokal;

5) dla punktów handlowych poza lokalem – 20 l na każde 10m 2 powierzchni
użytkowej, jednak nie mniej niż dwa pojemniki o pojemności 120 l na każdy
punkt;
6) dla lokali gastronomicznych - 10 l na każde miejsce konsumpcyjne, dotyczy to
także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych

na

zewnątrz lokalu; jednak

nie mniej niż dwa pojemniki o pojemności 120 l na lokal;
7) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji – nie mniej niż dwa pojemniki o
pojemności 120 l;
8) dla zakładów usługowych, rzemieślniczych i produkcyjnych, w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych
użytkowej,

– 20 l na każde 10 m 2 powierzchni

jednak nie mniej niż dwa pojemniki o pojemności 120 l;

9) dla domów opieki, hoteli, pensjonatów, szpitali, hospicjów itp. - 20 l na każde
miejsce przeznaczone do pobytu osób;
10)dla ogródków działkowych 20 l na każą działkę w okresie sezonu tj. od 1 marca
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do 31 października każdego roku, i 5 l poza tym okresem;
11) dla cmentarzy 10 l na każde 10 miejsc pochówku;
12)dla targowisk 240 l na każdy punkt handlowy;
13)dla pozostałych nieruchomości – dwa pojemniki o pojemności 120 l.
3. Właściciele nieruchomości uwzględniają okoliczności, o których mowa w ust.1 i 2,
w deklaracjach za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

4. Minimalna ilość i pojemność worków lub pojemników:
1) przy zbiórce selektywnej - co najmniej po 4 (cztery) pojemniki (worki)
o pojemności od 60 l na odpady segregowane;
2) przy zbiórce nieselektywnej - co najmniej

2 (dwa) pojemniki (worki)

o pojemności 120 l na odpady zmieszane.
§ 10
1. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości, która w części stanowi nieruchomość, na której zamieszkują
mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne, należy dostosować do liczby zamieszkałych osób oraz prowadzonej
działalności gospodarczej zgodnie z § 9.
2. W przypadku gdy posiadany pojemnik jest niewystarczający, należy wymienić go na
większy lub zwiększyć deklarowaną częstotliwość wywozu i złożyć korektę deklaracji.
Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 11
1. Podmiot wskazany przez Miasto Chełm do odbierania odpadów komunalnych
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zobowiązany jest do informowania właścicieli nieruchomości o obowiązku selektywnego
zbierania odpadów komunalnych
2. Właściciele

nieruchomości powinni

kierować

się

zasadami zmierzającymi

do

ograniczenia ilości powstawania odpadów komunalnych poprzez:
1) świadomy wybór produktów pod kątem ilości i zawartości;
2) wielokrotne używanie produktów i opakowań;
3) stosowanie odświeżania, renowacji i drobnych napraw;
4) unikanie

produktów

nienadających

się

do

recyklingu,

odzysku

lub

kompostowania;
5) unikanie produktów „nadmiernie” opakowanych;
6) zagospodarowanie odpadów ulegających biodegradacji, tam gdzie jest to
możliwe, poprzez kompostowanie na terenie nieruchomości.
3. Odpady komunalne zbierane selektywnie winny być gromadzone i transportowane
w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.
§ 12
Regionalną instalacją do przetwarzania odpadów komunalnych dla Miasta Chełm jest
Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych Regionu Chełmskiego.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 13
1. Osoby

utrzymujące

zwierzęta

domowe

są

zobowiązane

do

zachowania

bezpieczeństwa i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku
publicznego, ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
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2. Osoby będące właścicielami bądź opiekunami zwierząt domowych, w szczególności
psów zobowiązuje się do:

a) zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu
środkami komunikacji publicznej. Zasady przewożenia zwierząt określają
przewoźnicy świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego,
b) natychmiastowego

usuwania

zanieczyszczeń

z

każdego

miejsca

publicznego zanieczyszczonego przez zwierzę. Postanowienie to nie dotyczy
osób, korzystających z pomocy psów przewodników.
3. Właściciele lub opiekunowie zwierząt mają obowiązek towarzyszenia im na spacerze
oraz stałego, skutecznego nadzorowania ich zachowania. Osoby trzecie nie mogą być
narażone na bezpośredni kontakt ze zwierzęciem bez ich wyraźnej zgody, jak również nie
powinny z własnej inicjatywy nawiązywać bezpośredniego kontaktu z psem bez zgody
właściciela bądź opiekuna.
4. Psy ras uznanych według obowiązujących przepisów za agresywne oraz psy
zachowujące się agresywnie należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu. W miejscach
mało uczęszczanych dopuszcza się puszczanie psa luzem w kagańcu, winien on jednak
być w stałym kontakcie wzrokowym i głosowym właściciela.
5. Zabrania się wprowadzania zwierząt do miejskich obiektów użyteczności publicznej,
a w szczególności na place zabaw dla dzieci, tereny rekreacyjne i sportowe, przychodni,
szpitali, budynków placówek oświatowo – wychowawczych, sklepów - za wyjątkiem
imprez organizowanych z udziałem zwierząt, jak również na inne tereny objęte zakazem
wprowadzania psów. Postanowienie to nie dotyczy osób korzystających z pomocy psów
przewodników.
6. Właściciel

nieruchomości

gruntowej, po

której

pies porusza

się

swobodnie,

zobowiązany jest zabezpieczyć nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości
wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić w widocznym miejscu, wykonaną
z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą.
7. Zabrania się doprowadzania psów do stanu agresywności w szczególności poprzez
szczucie, drażnienie lub płoszenie.
8. Psy, które w miejscach publicznych biegają luzem bez dozoru właściciela bądź
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opiekuna będą wyłapywane przez przedsiębiorcę posiadającego wymagane zezwolenie
od Prezydenta Miasta Chełm i traktowane, jako zwierzęta bezdomne.
9. W przypadku ustalenia właściciela psa, który został wyłapany koszty poniesione przez
miasto Chełm związane z wyłapywaniem, sprawowaniem opieki nad zwierzęciem oraz
zapewnieniem mu w tym czasie opieki weterynaryjnej ponosi jego właściciel, niezależnie
od sankcji przewidzianych prawem z tytułu pozostawienia zwierzęcia bez właściwego
dozoru.
10. Zabrania się pozostawianie psa w miejscu publicznym na uwięzi w taki sposób, iż
zagrażał on będzie otoczeniu.
11. Właściciel posesji na terenie której padło bezdomne, udomowione zwierzę, winien
niezwłocznie zawiadomić administratora schroniska dla zwierząt, celem zutylizowania
tego zwierzęcia.
12. Zakazuje się dokarmiania zwierząt i ustawiania budek/domków dla tych zwierząt poza
miejscami wyznaczonymi przez właściciela nieruchomości
Rozdział 7
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 14
1. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej, z wyjątkiem nieruchomości:
1) o zabudowie wielorodzinnej;
2) na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej.
2. Hodowla zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej powinna być
prowadzona po uzyskaniu pisemnej zgody właścicieli tych nieruchomości oraz
nieruchomości sąsiadujących w sposób:
1) nie oddziaływający negatywnie na poszczególne elementy środowiska;
2) zgodny z wymogami zawartymi w przepisach szczegółowych;
3) nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości w szczególności
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm

strona 23 z 24

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 25 –

Poz. 4124

związanych z zapachem i hałasem;
4) zabezpieczający przed samowolnym wydostaniem się zwierzęcia poza teren
nieruchomości.
3. Zezwala się na chów pszczół na terenie miasta, pod warunkiem utrzymywania pasiek
w odległości minimum 100 m od granicy nieruchomości sąsiadujących.
4. Wymagania dotyczące chowu i hodowli zwierząt gospodarskich, nie dotyczą placówek
i zakładów utrzymujących zwierzęta do celów badawczych i naukowych, schronisk dla
zwierząt, cyrków oraz klubów sportowych utrzymujących zwierzęta gospodarskie.
Powyższe przepisy również nie mają zastosowania dla zwierząt pozostających we
władaniu jednostek lub instytucji wojskowych, organów policji, służb porządkowych
i ratowniczych.
Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 15
Właściciele

nieruchomości

w

zabudowie

wielorodzinnej

zobowiązani

są

do

przeprowadzania, co najmniej raz w roku, deratyzacji na terenie nieruchomości.
Obowiązek ten, w odniesieniu do właścicieli nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej,
może być realizowany tylko w miarę potrzeby .
§ 16
Termin i obszar przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji wyznacza Prezydent Miasta
w uzgodnieniu z państwowym powiatowym inspektorem sanitarnym.
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