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Poz. 5912
UCHWAŁA NR XVI/131/19
RADY MIASTA CHEŁM
z dnia 30 października 2019 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ust. 1 – 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.), 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 XXXI/354/17 Rady Miasta Chełm z dnia 25 września 2017 r. w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Chełm (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2017 r.
poz. 4124).
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Chełm.
§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA CHEŁM
Longin Bożeński
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Załącznik do uchwały Nr XVI/131/19
Rady Miasta Chełm
z dnia 30 października 2019 r.

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm
§1
Postanowienia ogólne
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) uprawnionym podmiocie - rozumie się przez to przedsiębiorcę odbierającego odpady
komunalne od właścicieli nieruchomości posiadający wpis do rejestru działalności
regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości,
2) 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, przepisy niniejszego regulaminu dotyczące właściciela nieruchomości,
mają odpowiednie zastosowanie do mieszkańca,
3) zamieszkiwaniu/przebywaniu - rozumie się przez to rodzaj pobytu osoby
(mieszkańca) cechujący się zaspokajaniem codziennych potrzeb życiowych tej osoby
w mieszkaniu faktycznie zajmowanym, stanowiącym jej centrum życia domowego,
a w szczególności nocowaniem, stołowaniem się i wypoczynkiem po pracy czy nauce.
§2
Zasady utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
2. Ustala się frakcje odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych selektywnie
od właścicieli nieruchomości:
1) papier,
2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – łącznie,
3) szkło,
4) bioodpady,
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
6) popiół.
3. Ustala się frakcje odpadów komunalnych selektywnie przyjmowanych przez Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwanym dalej PSZOK, z nieruchomości
zamieszkałych:
1) papier,
2) metale,
3) tworzywa sztuczne,
4) opakowania wielomateriałowe,
5) szkło,
6) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
7) popiół,
8) bioodpady,
9) odpady zielone,
10) przeterminowane leki,
11) przeterminowane chemikalia,
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12) zużyte baterie i akumulatory,
13) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
14) zużyte opony,
15) odpady budowlane i rozbiórkowe,
16) stłuczka szklana, a także szkło okienne, szkło z witryn, półek meblowych oraz inne
szkło płaskie,
17) zużyte igły i strzykawki,
18) odpady tekstyliów i odzieży,
19) odpady inne niebezpieczne.
4. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mogą przekazywać do PSZOK następujące
frakcje odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, szkło.
5. Zużyte baterie i przeterminowane leki mogą być zbierane na terenie miasta:
1) w oznakowanych pojemnikach do selektywnej zbiórki zużytych baterii znajdujących się
w placówkach handlowych zajmujących się sprzedażą urządzeń elektrycznych
i elektronicznych, placówkach oświatowych, budynkach użyteczności publicznej,
2) w oznakowanych pojemnikach przeznaczonych do zbierania przeterminowanych leków
znajdujących się w aptekach i w wyznaczonych budynkach użyteczności publicznej.
6. Właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej oraz na terenach Rodzinnych
Ogrodów Działkowych mogą korzystać z przydomowego kompostownika, w celu
zagospodarowania bioodpadów i odpadów zielonych, o ile proces ten nie spowoduje
zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów i nie będzie naruszał
innych przepisów prawnych.
7. Kompostowanie polega na przetwarzaniu selektywnie zebranych odpadów zielonych
i innych bioodpadów oraz wytwarzanie z nich produktu o właściwościach nawozowych lub
środków wspomagających uprawę roślin, spełniających wymagania określone w przepisach
odrębnych.
§3
1. Szczegółowy sposób selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów:
1) do pojemników i worków na papier należy wrzucać:
a) opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą), katalogi, ulotki, prospekty,
b) gazety i czasopisma,
c) papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
d) zeszyty i książki,
e) papier pakowy,
f) torby i worki papierowe,
2) do pojemników i worków na metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe
należy wrzucać:
a) stal, żeliwo oraz metale kolorowe,
b) aluminiowe puszki po napojach i sokach,
c) puszki po konserwach,
d) folię aluminiową,
e) kapsle, zakrętki od słoików,
f) odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
g) nakrętki,
h) plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
i) opakowania wykonane z co najmniej dwóch różnych, trwale połączonych ze sobą
materiałów opakowaniowych jak kartony po mleku i sokach,
j) opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach, (np.
szamponach, paście do zębów),
k) plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie,
3) do pojemników i worków na szkło należy wrzucać:
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a) butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych
i olejach roślinnych),
b) szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych
kilku surowców),
4) do pojemników i worków na bioodpady należy wrzucać:
a) odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
b) rozdrobnione gałęzie drzew i krzewów,
c) skoszoną trawę, liście, kwiaty, chwasty,
d) trociny i korę drzew,
e) resztki żywności pochodzenia roślinnego,
f) odpady spożywcze,
g) opakowania biodegradowlane,
5) do pojemników na popiół należy wrzucać - popiół z palenisk domowych,
6) do pojemników na odpady niesegregowane (zmieszane) należy wrzucać - wszystko to,
czego nie da się ponownie wykorzystać, z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych:
zużyte chusteczki higieniczne, ręczniki papierowe, pieluchy, zatłuszczony papier,
zabawki, odpady pochodzenia zwierzęcego, worki z odkurzaczy,
7) do pojemników na zużyte baterie należy wrzucać - zużyte baterie przenośne lub
akumulatory przenośne do zasilania urządzeń,
8) do pojemników i worków na odpady budowlane i rozbiórkowe należy wrzucać – odpady
powstające przy drobnych robotach budowlanych w gospodarstwach domowych pod
warunkiem, że nie powstały w wyniku budowy, remontu lub rozbiórki, na które
wymagane jest pozwolenie lub zgłoszenie do właściwego organu administracji
architektoniczno-budowlanej; nie zawierającego papy, materiałów izolacyjnych (wełna
mineralna, styropian budowlany), azbestu lub innych materiałów niebezpiecznych:
a) gruz betonowy, gruz ceglany,
b) materiały i elementy ceramiczne,
c) usunięte tynki,
d) tapety, okleiny,
e) stolarka budowlana,
f) deski drewniane, belki, panele.
9) zbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych rozumie się przez to - odpady,
które ze względu na swoje rozmiary lub masę nie mogą być umieszczone w typowych
pojemnikach tj. w postaci używanych, wyłącznie w celach socjalno-bytowych, mebli
i wyposażenia mieszkań: dywany, deski do prasowania, stoły, krzesła, wózki dziecięce,
fotele, szafy, półki, biurka, z wyłączeniem: zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego, odpadów budowlanych i rozbiórkowych typu drzwi, okna, wanny,
umywalki itp.,
10) zbieranie odpadów z tekstyliów i odzieży rozumie się przez to - odzież, obuwie, firany,
inne tekstylia domowe,
11) zbieranie odpadów innych niebezpiecznych rozumie się przez to - odpady
problematyczne takie jak: tusze do drukarek, tonery, taśmy wideo, kasety
magnetofonowe, materiały fotograficzne, taśmy barwiące,
12) zbieranie przeterminowanych chemikaliów rozumie się przez to – rozpuszczalniki,
farby, lakiery, impregnaty, kleje, a także stosowane w ogródkach przydomowych oraz
przy pielęgnacji kwiatów doniczkowych środki ochrony roślin oraz opakowania po nich
itp.,
13) zbieranie odpadów niekwalifikujące się do odpadów medycznych, rozumie się przez to
- odpady powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
między innymi igły i strzykawki,
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14) zbieranie zużytych opon rozumie się przez to - zużyte opony samochodów osobowych,
rowerów, motocykli i skuterów, wózków inwalidzkich stanowiących własność osób
fizycznych, powstałych w gospodarstwie domowym,
15) zbieranie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego rozumie się przez to popsute, nieużywane, niepotrzebne urządzenia elektryczne i elektroniczne, działające
kiedyś na prąd lub na baterie powstałe w gospodarstwach domowych, w szczególności
sprzętu RTV i AGD w tym radia, telewizory, telefony, magnetofony, magnetowidy, pralki,
lodówki, zamrażarki, odkurzacze, kuchenki mikrofalowe, żelazka, prodiże, kuchenki
elektryczne, żarówki, świetlówki, itp. Przekazany zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny winien być kompletny (bez wymontowanych silników, zasilaczy,
sprężarek itp.).
2. Właściciele nieruchomości w tym zarządcy dróg publicznych i terenów przeznaczonych
do użytku publicznego, stwarzają warunki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
obejmujące co najmniej frakcje: papier, metale, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe, szkło oraz bioodpady.
3. Odpady, jeżeli rodzaj materiału na to pozwala np. odpady opakowaniowe z papieru i tektury,
metali, tworzyw sztucznych, przed wrzuceniem do pojemnika lub worka należy, w miarę
możliwości, zgnieść celem zmniejszenia ich objętości.
4. Opakowania po żywności i inne, które uległy zabrudzeniu, należy przed włożeniem
do właściwego pojemnika lub worka opróżnić z zawartości.
5. Posegregowane odpady komunalne, w szczególności bioodpady i szkło umieszczać luzem
w pojemnikach lub w workach (bez dodatkowych opakowań).
§4
Obowiązek selektywnego zbierania odpadów przez właścicieli nieruchomości, uznaje się
za spełniony, gdy właściciel selektywnie zbiera i gromadzi w osobnych pojemnikach lub workach,
usytuowanych na terenie swojej nieruchomości i oddaje do odebrania uprawnionemu podmiotowi,
co najmniej następujące frakcje odpadów:
1) papier,
2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe – łącznie,
3) szkło,
4) bioodpady.
§5
Do właścicieli nieruchomości należy uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:
1) niezwłoczne usunięcie przeszkód lub zagrożeń w sposób niezakłócający ruchu pieszych
i pojazdów,
2) usuwanie z części nieruchomości (podwórza, bramy chodniki, przejścia)
zanieczyszczeń i zabezpieczenie przed ich przemieszczaniem się na jezdnię,
3) 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,
4) formowanie pryzm na nieruchomości od strony jezdni lub na pasie zieleni przyulicznej,
z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji deszczowej, w sposób
niepowodujący zakłóceń w ruchu pieszym, umożliwiający ich uprzątnięcie przez
zarządcę drogi.
§6
1. Mycie i naprawa pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi jest
dozwolone wyłącznie w miejscach do tego przystosowanych.
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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.
4. Wykonywanie czynności, o których mowa w ust. 1-3 nie może naruszać powszechnie
obowiązujących przepisów, w szczególności nie może utrudniać komunikacji, ruchu
pieszych, zagrażać bezpieczeństwu i zakłócać spokoju, powodować zanieczyszczenia wód
lub gleby oraz uciążliwości dla sąsiadów.
§7
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego oraz na drogach publicznych
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są dostosować liczbę i pojemność pojemników
do liczby osób zamieszkujących/przebywających na terenie nieruchomości oraz do ilości
i rodzaju wytworzonych odpadów komunalnych lub w przypadku nieruchomości
niezamieszkałej - do potrzeb danej nieruchomości i charakteru prowadzonej na tej
nieruchomości działalności z uwzględnieniem cyklu wymienionego w § 10.
2. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników i worków
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
zamieszkałej w zabudowie jednorodzinnej:
1) pojemniki z tworzyw sztucznych lub z metali, o znormalizowanej pojemności od 110 l
do 240 l,
2) worki foliowe o znormalizowanej pojemności od 60 l do 120 l,
3) dopuszcza się zwolnienie z posiadania pojemnika lub worka na odpady
biodegradowalne w przypadku opisanym w § 2 ust. 6.
3. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych
do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości zamieszkałej w zabudowie
wielorodzinnej:
1) pojemniki z tworzyw sztucznych lub z metali, o znormalizowanej pojemności od 240 l
do 7,0 m3,
2) pojemniki podziemne i pojemniki pół podziemne o znormalizowanej pojemności
od 1,0 m3 do 5,0 m3, posiadające własny system wyciągania pojemników lub których
system opróżniania pozwala na stosowanie dźwigów samochodowych z uniwersalnym
pojedynczym zaczepem.
4. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników i worków
przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości
niezamieszkałej:
1) pojemniki z tworzyw sztucznych lub z metali, o znormalizowanej pojemności od 120 l
do 7 m3 ,
2) worki foliowe o znormalizowanej pojemności od 60 l do 120 l.
5. Pojemniki i worki powinny być odpowiednio oznakowane:
1) na papier - koloru niebieskiego oznaczone napisem "Papier",
2) na metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - koloru żółtego
oznaczone napisem "Metale i tworzywa sztuczne",
3) na szkło - koloru zielonego oznaczone napisem "Szkło",
4) na bioodpady - koloru brązowego oznaczone napisem "Bio",
5) na popiół – koloru innego niż określone w pkt 1-4, oznaczone napisem "Popiół",
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6) na odpady zmieszane – koloru innego niż określone w pkt 1-4 oznaczone napisem
„Odpady zmieszane”.
6. Ustala się następujące rodzaje i minimalne pojemności pojemników przeznaczonych
do selektywnego zbierania odpadów komunalnych z trenów przeznaczonych do użytku
publicznego np. drogi, place, skwery, przystanki autobusowe:
1) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metali, o znormalizowanej pojemności od 30 l
do 120 l, w tym kosze uliczne jedno i wieloprzegrodowe o znormalizowanej pojemności
od 30 l do 70 l,
2) worki o znormalizowanej pojemności od 60 l do 120 l, stosowane do selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych 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.
7. Do zbierania zużytych baterii stosuje się pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemności
od 30 l do 50 l.
8. Do przeterminowanych leków stosuje się pojemniki metalowe typu foka o pojemności
od 50 l do 60 l.
9. Do odbioru odpadów budowlanych i rozbiórkowych od mieszkańców, w ramach usług
dodatkowych, uprawniony podmiot udostępnia pojemniki metalowe (tzw. „gruzowniki”)
o pojemności od 3,5 m3 do 5,0 m3 lub worki typu big bag o pojemności od 1,0 m3.
§8
Warunki rozmieszczania pojemników i worków
1. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych wyznacza właściciel nieruchomości tj.:
1) w miejscach łatwo dostępnych dla wszystkich osób, dla których są przeznaczone,
2) na twardej i równej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody, błota
i innych zanieczyszczeń, w taki sposób, aby nie doszło do zanieczyszczenia odciekami
wód ani gruntu,
3) w sposób nieutrudniający komunikacji w ciągach komunikacyjnych, takich jak jezdnie,
chodniki, zatoki parkingowe.
2. Dla zabudowy wielorodzinnej, na których nie ma możliwości ustawienia wymaganej ilości
pojemników, dopuszcza się zlokalizowanie jednego miejsca gromadzenia odpadów
komunalnych, wspólnego dla kilku nieruchomości.
3. Wspólne miejsce gromadzenia odpadów komunalnych dla kilku nieruchomości należy
oznaczyć adresami nieruchomości, do której to miejsce jest przypisane.
4. Właściciel nieruchomości ustalając lokalizację miejsc powinien uwzględnić możliwość
korzystania z nich przez osoby niepełnosprawne, w szczególności poruszające się
na wózku inwalidzkim, niedowidzące.
5. Pojemniki na odpady komunalne na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych rozmieszcza się w szczególności przy oznakowanych przejściach
dla pieszych, przystankach komunikacyjnych, parkingach oraz w miejscach o dużym
natężeniu ruchu pieszego, w sposób niepowodujący zakłóceń ruchu pieszych.
§9
Utrzymanie pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
1. 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) porządkowym przez zapewnienie odpowiedniej liczy i pojemności pojemników, aby
nie dochodziło do ich przepełnienia.
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3) technicznym, poprzez dokonywanie przeglądów, konserwacji i wymiany uszkodzonych
pojemników lub ich części.
2. Pojemniki i worki na odpady powinny odpowiadać obowiązującym w Polsce normom.
3. Pojemniki powinny być zabezpieczone przed czynnikami zewnętrznymi poprzez zamykanie
pojemników pokrywami oraz przystosowane do mechanicznego załadunku przy użyciu
specjalistycznego sprzętu lub pojazdów przeznaczonych do odbioru odpadów
komunalnych.
4. Worki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych powinny być przezroczyste,
pozwalające zweryfikować ich zawartość, bez konieczności rozrywania worków, wykonane
z folii polietylenowej LDPE lub równoważnego materiału, o grubości zapewniającej
odporność na rozerwanie, odporne na działanie promieni UV, niskich temperatur oraz
środków chemicznych.
5. Miejsce gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w czystości.
§ 10
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych
z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, będzie odbywał się
z częstotliwością nie mniejszą niż:
1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej:
a) papier – raz na miesiąc,
b) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - raz na dwa tygodnie,
c) szkło - raz na miesiąc,
d) bioodpady - raz na dwa tygodnie,
e) meble i odpady wielkogabarytowe - raz na kwartał, na zasadzie wystawki,
f) popiół – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia,
g) odpady zmieszane - raz na dwa tygodnie;
2) z obszarów zabudowy wielorodzinnej:
a) papier – raz na dwa tygodnie,
b) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - raz na dwa tygodnie,
c) szkło - raz na dwa tygodnie,
d) bioodpady - raz na tydzień,
e) meble i odpady wielkogabarytowe - raz na kwartał, na zasadzie wystawki
w miejscach do tego wyznaczonych,
f) popiół – raz na dwa tygodnie w okresie od 1 października do 30 kwietnia,
g) odpady zmieszane - raz na tydzień;
3) z terenów, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne:
a) papier – raz na miesiąc,
b) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - raz na dwa tygodnie,
c) szkło - raz na miesiąc,
d) bioodpady - raz na dwa tygodnie,
e) popiół – raz na miesiąc w okresie od 1 października do 30 kwietnia,
f) odpady zmieszane - raz na dwa tygodnie.
2. Odpady budowlane i rozbiórkowe z nieruchomości zamieszkałych, stanowiące odpady
komunalne, odbierane są sprzed nieruchomości odpłatnie - w ramach usług dodatkowych
świadczonych przez uprawniony podmiot, po wcześniejszym zgłoszeniu przez właściciela
nieruchomości zapotrzebowania na odpowiedni kontener.
3. Odpady z nieruchomości, na których odpady komunalne powstają w sposób okresowy lub
nieregularny, są odbierane sprzed nieruchomości w terminie uzgodnionym z uprawnionym
podmiotem, stosując odpowiednio przepisy niniejszego regulaminu.
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4. Właściciele punktów handlowych i usługowych zlokalizowanych poza budynkami
zobowiązani są usuwać odpady codziennie do zbiorczych/wyznaczonych pojemników,
z zachowaniem zasad segregacji.
5. Odpady z koszy ulicznych opróżniane są na bieżąco, z częstotliwością uniemożliwiającą
przepełnienie koszy, zapewniającą zachowanie czystości i porządku.
6. Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których zorganizowano imprezy
i zgromadzenia - w ciągu 24 h po zakończeniu imprezy/zgromadzenia.
7. Zużyte baterie i akumulatory odbierane są z miejsc, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 1
raz w miesiącu.
8. Przeterminowane leki odbierane są z miejsc, o których mowa w § 2 ust. 5 pkt 2
raz w miesiącu.
9. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do odprowadzania nieczystości ciekłych do
kanalizacji sanitarnej lub jeżeli brak jest sieci kanalizacji sanitarnej, do zbiornika
bezodpływowego nieczystości ciekłych lub do przydomowej oczyszczalni ścieków
bytowych, które spełniają wymagania odkreślone w przepisach prawa.
10. W zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych ustala się następującą częstotliwość:
1) opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie umowy określającej
korzystanie z usług przedsiębiorcy posiadającego zezwolenie na prowadzenie
działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych,
2) częstotliwość opróżniania z nieczystości ciekłych zbiorników bezodpływowych wynika
z ich pojemności, nie rzadziej niż raz na pół roku,
3) opróżniania zbiorników należy dokonywać systematycznie, z taką częstotliwością by
nie dopuścić do ich przepełnienia i przelania się nieczystości na powierzchnię.
§ 11

1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek przekazać odpady komunalne uprawnionemu
podmiotowi w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku
na nieruchomości.
2. Odpady komunalne odbierane są od właścicieli nieruchomości zgodnie z harmonogramem
odbioru odpadów komunalnych.
3. Pojemniki i worki z odpadami komunalnymi powinny zostać wystawione w dniu ich odbioru,
w miejscu łatwo dostępnym dla podmiotu odbierającego odpady, bez konieczności
otwierania wejścia na teren nieruchomości, najpóźniej do godz. 7.00, w taki sposób aby
nie utrudniały ruchu pieszego i kołowego oraz nie stwarzały uciążliwości dla właścicieli
sąsiednich nieruchomości.
4. W przypadkach szczególnych (osoby niepełnosprawne samotnie mieszkające,
w szczególności poruszające się na wózku inwalidzkim, niedowidzące) dopuszcza się
wejście na teren nieruchomości celem odbioru odpadów komunalnych za uprzednim,
pisemnym zgłoszeniem do Urzędu Miasta Chełm. Miejsce ustawienia pojemników powinno
być widoczne i dostępne z ulicy - nie dalej niż 15 metrów od ulicy, w sposób gwarantujący
bezpośredni załadunek lub mechaniczne opróżnienie pojemników.
5. W przypadku niezastosowania się przez właściciela nieruchomości do wymogów
określonych w § 7 i § 11 ust. 3-4, uprawniony podmiot ma prawo odmówić odbioru
odpadów do czasu spełnienia przedmiotowych wymogów.
6. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych musi być zlokalizowany w sposób
umożliwiający dojazd uprawnionego podmiotu prowadzącego działalność w zakresie
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych.

7. Zanieczyszczenia powstające w wyniku załadunku i transportu nieczystości ciekłych
przedsiębiorca ma obowiązek usunąć natychmiast.
8. Przydomową oczyszczalnię ścieków należy eksploatować zgodnie z instrukcją użytkowania.
9. Na terenie miasta zabrania się:
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1) składowania lub magazynowania wszelkich odpadów w miejscach do tego
nieprzeznaczonych,
2) umieszczania odpadów pochodzących z działalności handlowych, gastronomicznych,
usługowych lub z targowisk w koszach ulicznych i pojemnikach przeznaczonych
dla nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
3) podrzucania odpadów komunalnych na teren innej nieruchomości i do pojemników
na odpady komunalne będące w użytkowaniu innego właściciela nieruchomości.
§ 12
nieruchomości, którzy nie są zobowiązani do ponoszenia opłat
za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz miasta, zobowiązani są
do przechowywania umowy z uprawnionym podmiotem oraz dowodów potwierdzających
wykonanie usługi odbioru odpadów komunalnych.
2. Właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości
ciekłych, zobowiązani są do przechowywania umowy z przedsiębiorcą oraz dowodów
potwierdzających wykonanie usługi opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu
nieczystości ciekłych.
3. Częstotliwość i sposób pozbywania się, w sposób zgodny z przepisami zebranych
na terenie nieruchomości, odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych, w tym umowy
i dowody uiszczania opłat za usługi, o których mowa w ust. 1 i 2, są przedmiotem kontroli
Prezydenta Miasta Chełm.

1. Właściciele

§ 13
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarowania odpadami
dla województwa lubelskiego
1. 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.
2. Odpady ulegające biodegradacji, powstające w gospodarstwach domowych w zabudowie
jednorodzinnej powinny być w miarę możliwości w pierwszej kolejności wykorzystywane
przez mieszkańców we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach.
3. Odpady komunalne zbierane selektywnie powinny być gromadzone i transportowane
w sposób zapobiegający ich zmieszaniu.
4. Miasto Chełm organizuje i prowadzi działania edukacyjno-informacyjne w zakresie
zwiększenia świadomości ekologicznej społeczeństwa i propagujące prawidłowy sposób
postępowania z odpadami oraz selektywne zbieranie odpadów komunalnych.
§ 14
Instalacją komunalną dla Miasta Chełm jest Zakład Przetwarzania Odpadów Komunalnych
Regionu Chełmskiego.
§ 15
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Chełm

strona 9 z 11

Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego

– 11 –

Poz. 5912

ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego,
ponoszą także pełną odpowiedzialność za zachowanie tych zwierząt.
2. Osoby będące właścicielami bądź opiekunami zwierząt domowych, w szczególności psów
zobowiązuje się do:
1) zachowania środków ostrożności przy ich wyprowadzaniu oraz przewożeniu środkami
komunikacji publicznej. Zasady przewożenia zwierząt określają przewoźnicy
świadczący usługi w zakresie transportu zbiorowego,
2) 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 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 udomowione zwierzę, winien niezwłocznie
zutylizować zwierzę na swój koszt.
12. Zakazuje się dokarmiania zwierząt i ustawiania budek/domków dla bezdomnych zwierząt
poza miejscami wyznaczonymi przez właściciela nieruchomości.
§ 16
Wymagania w zakresie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
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.
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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, w tym przestrzegając
obowiązków sanitarno – epidemiologicznych,
3) nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości w szczególności 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.
5. Przepisy ust. 1-4 nie mają zastosowania dla zwierząt pozostających we władaniu jednostek
lub instytucji wojskowych, organów policji, służb porządkowych i ratowniczych.
§ 17
Obszary podlegającej obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania
1. Terenami przeznaczonymi do deratyzacji są obszary położone w granicach
administracyjnych miasta, w szczególności: osiedla mieszkaniowe, zabudowa
jednorodzinna i wielorodzinna, placówki gastronomiczne, placówki oświatowe, zakłady
produkcyjne, składowiska.
2. Właściciele
nieruchomości
w
zabudowie
wielorodzinnej
zobowiązani
są
do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości co najmniej raz w roku lub
częściej w przypadku wystąpienia populacji gryzoni.
3. Obowiązek deratyzacji właściciele nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, realizują
w miarę potrzeby.
4. Obszar i termin obowiązkowej deratyzacji wyznacza Prezydent Miasta Chełm
w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym.
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