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UCHWAŁA NR XIV/238/2016
RADY GMINY W CHOJNICACH
z dnia 30 czerwca 2016 r.

w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.
Dz. U. z 2016 r. poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 250 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Chojnicach,
Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice, stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.
§ 3. Traci moc:
1. UCHWAŁA NR XLIV/584/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 3 października 2014 r. w sprawie
zmiany uchwały nr XLII/544/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23 maja 2014r. w sprawie uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice.
2. UCHWAŁA NR XLII/544/2014 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 23 maja 2014 r. w sprawie
uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chojnice.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Danuta Łoboda
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Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/238/2016
Rady Gminy w Chojnicach
z dnia 30 czerwca 2016 roku

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY CHOJNICE
Rozdział 1.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie nieruchomości w należytym stanie sanitarno porządkowym.
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
rodzajów odpadów komunalnych:
1) przeterminowanych leków;
2) chemikaliów;
3) zużytych baterii i akumulatorów innych niż przemysłowe i samochodowe;
4) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
5) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
6) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne;
7) zużytych opon;
8) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji oraz odpadów zielonych;
9) papieru i tektury;
10) szkła;
11) tworzywa sztucznego;
12) metali;
13) opakowania wielomateriałowe;
14) popiołu.
2. Firma odbierająca odpady zobowiązana jest do odbierania bezpośrednio od właścicieli nieruchomości
następujących rodzajów odpadów komunalnych:
1) zmieszanych odpadów komunalnych;
2) papieru i tektury;
3) szkła;
4) tworzywa sztucznego;
5) metali;
6) opakowań wielomateriałowych;
7) popiołu.
3. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić
z chwilą ich powstania, uprzednio poddając je segregacji.
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4. Papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe należy gromadzić
i przekazywać łącznie w jednym pojemniku.
5. Szkło należy gromadzić w osobnym pojemniku.
6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe należy wystawić przed posesję do krawężnika lub przy pergolach
śmietnikowych w terminach podanych w powszechnie udostępnionym harmonogramie, w sposób
nieutrudniający przejścia lub przejazdu i odbierania odpadów.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne należy zbierać i gromadzić w osobnych
kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów i przekazywać firmie wpisanej do rejestru
działalności regulowanej lub do Punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
8. Odpady niebezpieczne należy przekazywać do punktów ich zbiórki lub rozmieszczonych na terenie
gminy pojemników, w tym:
a) przeterminowane leki, do pojemników ustawionych w przychodniach wiejskich, których adresy są dostępne
na stronach internetowych Urzędu Gminy lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Nowym Dworze;
b) zużyte baterie, do pojemników ustawionych w sklepach ze sprzętem oświetleniowym, elektrycznym,
urzędach, placówkach oświatowych itp. lub do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Nowym Dworze;
c) pozostałe odpady niebezpieczne, m.in. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, aerozole, środki
czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, ,
a także lampy fluorescencyjne i akumulatory do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
(PSZOK) w Nowym Dworze.
9. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych należy przekazywać:
a) do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowym Dworze;
b) podmiotom zbierającym zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
c) w sklepach w wymianie stary produkt za nowy;
d) podczas organizowanych zbiórek objazdowych tzw. „wystawek” w terminach podanych w powszechnie
udostępnionym harmonogramie.
10. Odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji oraz
odpady zielone powinno się w pierwszej kolejności poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości na której
powstały, przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości lub
jeżeli kompostowanie jest niemożliwe należy gromadzić w workach lub innych pojemnikach i przekazać
przedsiębiorcy świadczącemu usługi odbioru odpadów komunalnych na terenie gminy lub do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowym Dworze;
1) Odpady zielone (np. trawa, liście, słoma) oddawać można również w Oczyszczalni Ścieków „Igły" w
Chojnicach.
11. Zużyte opony należy dostarczyć samodzielnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych (PSZOK) w Nowym Dworze;
12. Powstający w gospodarstwach domowych popiół paleniskowy należy gromadzić w miesiącach
październik-kwiecień w osobnym ocynkowanym pojemniku, natomiast w pozostałym okresie w pojemniku na
odpady zmieszane.
13. Dopuszcza się przekazanie wymienionych w ust. 1 pkt 1-14 grup odpadów do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Nowym Dworze na warunkach określonych przez zarządcę
punktu w regulaminie funkcjonowania gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
poprzez:
1. Ustawienie i opróżnianie koszy ulicznych, przy głównych ciągach pieszych na terenach:
a) osiedli mieszkaniowych - przez zarządców tych osiedli;
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b) obiektów użyteczności publicznej - przez zarządców tych obiektów;
c) placówek handlowych - przez prowadzących działalność w tych placówkach;
d) dróg - przez zarządców tych dróg.
2. Uprzątnięcie i utrzymanie dróg wewnętrznych, pieszojezdni i chodników na terenach osiedli
mieszkaniowych należy to do obowiązków zarządców (np. spółdzielni mieszkaniowych, administracji, itp.).
§ 4. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego poprzez:
1) uprzątnięcie mechaniczne lub ręczne;
2) usunięcie za pomocą środków chemicznych, jeżeli środki te zostały do tego celu prawnie dopuszczone.
2. Jeżeli przy chodniku wyznaczone jest przejście dla pieszych, na wysokości tego przejścia chodnik należy
oczyszczać na całej szerokości.
3. Na częściach nieruchomości udostępnianych do użytku publicznego
w ust. 2 uprzątnięcie powinno nastąpić na chodnikach – do 2/3 szerokości.

innych

niż

opisane

4. Do usuwania śniegu lub lodu na części nieruchomości udostępnionej do użytku publicznego, przy której
występują tereny zieleni lub zadrzewienia, ust. 1 pkt 2 nie stosuje się.
5. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątnąć zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób
nie zanieczyszczający jezdni lub ścieżek rowerowych, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem
środków określonych w ust. 1 pkt 2, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków do korzeni
roślin.
§ 5. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na własnej posesji wyłącznie
przy użyciu środków ulegających biodegradacji lub czystej wody bez detergentów.
2. Mycie pojazdów na własnej posesji może być dokonywane wyłącznie w części obejmującej nadwozie
pojazdu.
3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać się wyłącznie
w zakresie obejmującym drobne naprawy własnych samochodów oraz pod warunkiem:
1) nie powodowania uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości oraz negatywnego oddziaływania
na środowisko w tym emisji hałasu lub spalin;
2) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych;
3) zabezpieczenia przed przedostawaniem się płynów samochodowych do środowiska.
Rozdział 2.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 6. 1. W celu realizacji obowiązku utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
zlokalizowanych na terenie gminy stosować można:
1) worki o minimalnej pojemności 500 litrów wykonane z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej - do zbierania
odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
2) pojemnik 120 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami;
3) pojemnik 240 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami;
4) pojemnik 360 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 2 kółkami;
5) pojemnik 660 litrowy wykonany z tworzywa sztucznego z 4 kółkami;
6) pojemnik 1100 litrowy wykonany z metalu lub tworzywa sztucznego z 4 kółkami;
7) pojemnik 6000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty;
8) pojemnik 7500 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty;
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9) pojemnik 8000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty;
10) pojemnik 10000 litrowy wykonany z metalu, kryty lub odkryty;
11) pojemniki siatkowe i z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego
rodzaju odpadu selektywnego zbieranego o pojemności od 1,5 m³ do 3 m³;
12) pojemnik 120 litrowy wykonany ze stali ocynkowanej z 2 kółkami.
2. Pojemniki określone w ust. 1, przeznaczone do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych oraz
przeznaczone do gromadzenia odpadów określonych w § 2 ust. 1 pkt 9-14 powinny być utrzymane w kolorze:
1) żółtym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia papieru i tektury, tworzywa sztucznego, metali
oraz opakowań wielomateriałowych;
2) zielonym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia szkła;
3) srebrnym, w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia popiołu;
4) czarnym w zakresie obejmującym pojemniki do gromadzenia komunalnych odpadów zmieszanych.
3. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 2-6 powinny posiadać konstrukcję umożliwiającą ich
opróżnianie grzebieniowym lub widłowym mechanizmem załadowczym pojazdów odbierających odpady.
4. Na pojemnikach o których mowa w ust. 1 umieszcza się w widocznym miejscu niezmywalną naklejkę
lub trwały napis o formacie minimalnym A5, w kolorze odpowiednim dla danego rodzaju odpadu określonym
w ust. 2, napis:
1) „PAPIER I TWORZYWA SZTUCZNE” – wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na
odpady określone w ust. 2 pkt 1;
2) „SZKŁO” - wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 2;
3) „POPIÓŁ” - wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone w ust. 2 pkt 3;
4) „ODPADY ZMIESZANE” – wykonany widoczną czcionką w przypadku pojemnika na odpady określone
w ust. 2 pkt 4.
5. Zbieranie komunalnych odpadów zmieszanych następuje w pojemnikach, o których mowa w ust. 1 pkt 210
6.1. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów
komunalnych oraz segregowanych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj.
1) Budynki jednorodzinne i wielorodzinne do 7 lokali mieszkalnych :
Liczba osób
zamieszkujących
daną
nieruchomość

Minimalna pojemność
czarnego pojemnika
przeznaczonego do
zbierania odpadów
zmieszanych

do 4 osób
5-8 osób
9-14 osób
powyżej 14 osób

120 l
240 l
480 l
720 l

Minimalna
pojemność żółtego
pojemnika
przeznaczonego do
zbierania odpadów
z papieru,
tworzywa, metali
120 l
240 l
480 l
720 l

Minimalna
pojemność
pojemnika
zielonego
przeznaczonego do
zbierania odpadów
szklanych
120 l

Minimalna
pojemność
pojemnika
srebrnego
przeznaczonego do
zbierania popiołu
120 l

2) W zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali mieszkalnych wchodzącej w skład spółdzielni
mieszkaniowej bądź wspólnoty mieszkaniowej , określa się minimalną pojemność pojemnika w wysokości
60 litrów na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość dla każdej frakcji odpadów określonych
w § 6 ust. 2 pkt 1,4 osobno. Natomiast dla frakcji odpadów określonych w § 6 ust. 2 pkt 2 i 3 ustala się
minimalną pojemność na 120l
6.2. Ustala się minimalne pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w przypadku
nieselektywnego zbierania odpadów komunalnych tj.
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1) Budynki jednorodzinne i wielorodzinne do 7 lokali mieszkalnych:

Liczba osób zamieszkujących
daną nieruchomość
Do 4 osób
5-8 osób
9-14 osób
powyżej 14 osób

Minimalna pojemność czarnego pojemnika przeznaczonego do
zbierania odpadów zmieszanych.
240
360
720
1100

2) W zabudowie wielorodzinnej powyżej 7 lokali mieszkalnych wchodzącej w skład spółdzielni
mieszkaniowej bądź wspólnoty mieszkaniowej , określa się minimalną pojemność pojemnika w wysokości
120 litrów na jednego mieszkańca zamieszkującego nieruchomość dla frakcji odpadów określonych w § 6
ust. 2 pkt 4.
7. Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych z nieruchomości
niezamieszkałej, opróżniane w dwutygodniowym cyklu odbioru powinny mieć pojemność odpowiadającą co
najmniej:
1) 2 litrom na każdego pracownika i ucznia dla budynków użyteczności publicznej i placówek oświatowych;
2) 30 litrom na każde 10 m2 powierzchni użytkowej, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności
110 litrów na lokal, dla lokali handlowych;
3) 10 litrom na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych, jednak co najmniej jeden pojemnik
o pojemności 110 litrów; dotyczy to także miejsc w ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu;
4) 120 litrom, dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji;
5) 120 litrom na każdych 10 pracowników, dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych
w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych;
6) 20 litrom na jedno łóżko, dla domów opieki, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej
funkcji;
7) 120 litrom na każdy dom letniskowy w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku;
8) 30 litrom na każdą działkę ogródkową w okresie od 1 maja do 30 września każdego roku.
8. Pojemność pojemników, o których mowa w ust. 7 może być proporcjonalnie mniejsza pod warunkiem
opróżniania i wywozu odpadów w nich zgromadzonych częściej niż raz dwa tygodnie.
§ 7. 1. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie pojemników na odpady w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym poprzez:
1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich
przeznaczonych;
2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych;
3) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania do
przeciążania pojemników;
4) Zabrania się wrzucania: gruzu, ziemi, żużla, gałęzi, śniegu, lodu, substancji toksycznych, żrących
i wybuchowych, odpadów przemysłowych i medycznych do pojemnika na zmieszane odpady komunalne.
2. Obowiązkiem właściciela pojemnika jest poddawanie pojemników co najmniej jeden raz w roku
czyszczeniu preparatami usuwającymi drobnoustroje, owady oraz nieprzyjemne zapachy, z zachowaniem
przepisów ochrony środowiska.
Rozdział 3.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8. 1. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach i workach, a następnie odebranie ich przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady.
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2. Dopuszcza się przypadku zwiększonej ilości odpadów, ponad ustaloną normę pojemnika na odpady
określoną w § 6 ust. 6.1 oraz 6.2 i związanej z tym niewystarczającej pojemności użytkowanych pojemników,
odbieranie wystawionych powstających na terenie nieruchomości odpadów w workach.
3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów
komunalnych zgodnie z ustalonym harmonogramem od godz. 6.00, w szczególności poprzez ich wystawienie
przy granicy posesji, od strony wyznaczonej drogi dojazdowej, aby umożliwić firmie odbierającej odpady
komunalne bezproblemowy dostęp do posiadanych pojemników, w celu ich opróżnienia.
4. Właściciele nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej obowiązani są do pozbywania się zmieszanych
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej:
1) raz na dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października;
2) raz na trzy tygodnie w okresie od listopada do marca.
5. Właściciele nieruchomości zamieszkałej wielorodzinnej obowiązani są do pozbywania się zmieszanych
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa tygodnie.
6. Właściciele nieruchomości niezamieszkałej obowiązani są do pozbywania się zmieszanych odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej raz na dwa tygodnie.
1) Dopuszcza się w zabudowie letniskowej wywóz odpadów poza sezonem letnim (tj. od 1 października do 30
kwietnia) jeden raz w miesiącu.
7. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki pojemnika oznaczonego jako ”PAPIER I TWORZYWA
SZTUCZNE” co najmniej raz na miesiąc.
8. Ustala się minimalną częstotliwość zbiórki pojemnika oznaczonego jako ”SZKŁO”, co najmniej raz na
trzy miesiące.
9. Ustala się częstotliwość zbiórki pojemnika oznaczonego jako „POPIÓŁ”, co najmniej raz na trzy
tygodnie w okresie od października do kwietnia.
10. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe będą odbierane w terminach
wyznaczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość
zbiórki tej frakcji odpadów dwa razy w roku.
§ 9. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne są
zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem wpisanym do rejestru działalności
regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów komunalnych z terenu nieruchomości.
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia
nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości.
2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób zamieszkujących na
terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
3. Właściciele przydomowych oczyszczalni ścieków obowiązani są do ich eksploatacji w sposób opisany
w instrukcji eksploatacji takiej oczyszczalni oraz do pozbywania się wytworzonych w trakcie eksploatacji
osadów z częstotliwością wynikającą z instrukcji eksploatacji.
4. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości.
§ 11. Tereny przeznaczone do użytku publicznego wyposażone są w kosze na śmieci o pojemności
minimalnej 20 litrów i odbierane z częstotliwością co najmniej jeden raz na tydzień.
Rozdział 4.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do ograniczenia ilości
wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
1) używanie toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych zakupów;
2) kompostowanie odpadów zielonych w pryzmie kompostowej na przydomowym terenie;
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3) kupowanie produktów bez opakowania lub minimalnie opakowanych;
4) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych;
5) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych przed wrzuceniem do
pojemnika;
6) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na odzież.
Rozdział 5.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 13. 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 też pełną odpowiedzialność za
zachowanie tych zwierząt.
§ 14. Właściciele lub opiekunowie psów i innych zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania
właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli
zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający
samodzielne wydostanie się z niego.
§ 15. l. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, a w szczególności psy i koty, należy:
a) zaszczepiania psa przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa 3 miesiąca życia,
a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia;
b) prowadzenie psa na uwięzi, pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający otoczeniu
powinien mieć nałożony kaganiec;
c) prowadzić stały skuteczny dozór nad psami i innymi zwierzętami domowymi;
d) zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej,
z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, jak schroniska, lecznice, wystawy itp. (postanowienie
to nie dotyczy osób niewidomych korzystających z pomocy psów – przewodników);
e) zabrania się wprowadzania w okresie od 1 maja do 30 października zwierząt na kąpieliska i plaże publiczne.
Powyższe nie dotyczy psów przewodników towarzyszących osobom niewidzącym i niedowidzącym;
f) zabrania się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na teren placów gier i zabaw, piaskownic dla
dzieci, targowisk;
g) usuwanie zanieczyszczeń pozostawionych przez psy i inne zwierzęta w obiektach i na innych terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach,
terenach zielonych (zieleńcach, parkach, pasach drogowych itp.);
h) zwolnienie psów ze smyczy jest dozwolone wyłącznie na terenie nieruchomości należycie ogrodzonej,
w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez psa;
i) oznakowanie tabliczką ostrzegawczą oraz wyposażenie w dzwonek, bramy lub furtki wejściowej na teren
ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia
ludzkiego.
Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej
§ 16. Pod pojęciem utrzymywania i hodowli zwierząt gospodarskich należy rozumieć wszelkie formy
posiadania zwierząt gospodarskich, w tym również na potrzeby gospodarstwa domowego.
§ 17. 1. Na terenie gminy Chojnice dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich, na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej.
2. Hodowla zwierząt powinna być usytuowana i prowadzona w taki sposób, aby nie pogarszała warunków
zdrowotnych, sanitarnych i porządkowych otoczenia, nie powodowała zanieczyszczenia powietrza, gleby
i wody oraz innych uciążliwości dla ludzi zamieszkujących sąsiednie nieruchomości.
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3. Pomieszczenie dla zwierząt gospodarskich, teren hodowli i bezpośrednie jej otoczenie winno być
utrzymane w należytej czystości. Pomieszczenie winno być bielone i odszczurzane minimum raz do roku.
Ścieki z pomieszczeń dla zwierząt gospodarskich, winny być odprowadzane krytymi rowkami ściekowymi do
kompostowni lub zbiorników bezodpływowych, by nie dopuścić do skażenia wód gruntowych i gleby.
4. Wybiegi dla zwierząt gospodarskich winny być ogrodzone siatką drucianą lub innym odpowiednim
ogrodzeniem w sposób uniemożliwiający przedostanie się zwierząt poza obręb wybiegu.
Rozdział 7.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia
§ 18. l. Wyznacza się następujące obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji:
1) 2 razy w roku - składowiska odpadów komunalnych w Nowym Dworze;
2) 1 raz w roku - kanalizacja deszczowa i sanitarna na terenie gminy Chojnice;
2. Deratyzację przeprowadza użytkownik urządzeń (zarządzający mieniem).
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji w przypadku stwierdzenia
gryzoni.
Rozdział 8.
Przepisy końcowe.
§ 19. 1. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy
Chojnice.

