
 

 

OBWIESZCZENIE 

RADY MIEJSKIEJ W CHRZANOWIE 

z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

o ogłoszeniu tekstu jednolitego uchwały o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie gminy Chrzanów 

Na podstawie art. 16 ust. 3 i ust. 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych 

i niektórych innych aktów prawnych (t.j. Dz.U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 ze zmianami) ogłasza się tekst 

jednolity Uchwały Nr XXVII/347/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012 r. o uchwaleniu 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 

z 2012 r. poz.7710) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) Uchwałą Nr XXXII/398/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany 

uchwały Nr XXVII/347/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012 r. o uchwaleniu 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 

z 2013 r. poz. 3564), zgodnie z brzmieniem załącznika do niniejszego obwieszczenia. 

  

  

  Przewodniczący Rady 

Krzysztof Zubik 
 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO

Kraków, dnia 6 maja 2014 r.

Poz. 2546



                       Załącznik 

                       do Obwieszczenia 

     Rady Miejskiej w Chrzanowie 

     z dnia 29 kwietnia 2014 r. 

Uchwała Nr XXVII/347/2012 

Rady Miejskiej w Chrzanowie 

                                                            z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 

o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów 

 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 

Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art.4 ust.1 i ust.2 pkt 1 lit.b i lit.c, pkt 3, pkt 6, pkt 7, 

pkt 8 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2012 r. 

poz. 391 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Chrzanowie, na wniosek Burmistrza Miasta Chrzanowa Rada Miejska w Chrzanowie 

 

uchwala: 

 

§ 1 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów w brzmieniu określonym 

w załączniku do niniejszej uchwały. 

 

§ 2 

Traci moc uchwała Nr LI/484/06 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 maja 2006r. w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów (opublikowana w Dz. Urz. Woj. 

Małopolskiego z 2006r. Nr 446 poz.2783). 

 

§ 3 

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chrzanowa. 

 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Małopolskiego. 
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                                                                                  Załącznik  

do Uchwały Nr XXVII/347/2012  

                                                                                                                   Rady Miejskiej w Chrzanowie 

                                                                                                               z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów 

 

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Chrzanów, 

dotyczące: 

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

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

publicznego; 

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

2. częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych na terenie nieruchomości; 

3. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem 

i uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

4. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej ; 

5. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 
 

§ 2 

Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania czystości i porządku na jej terenie poprzez: 

1. usuwanie zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego (podwórza, bramy, 

przejścia, itp.) systematycznie w miarę występujących potrzeb; 

2. likwidowanie błota, śniegu, lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 

niezwłocznie po ich wystąpieniu; 

3. pryzmowanie zgarniętego śniegu i lodu z części nieruchomości służących do użytku publicznego, 

w sposób nie utrudniający ruchu pieszych i pojazdów. 

 

§ 3 

1. Mycie pojazdów samochodowych na terenach publicznych, poza myjniami i warsztatami 

naprawczymi, dozwolone są wyłącznie w miejscach do tego przygotowanych i oznaczonych. 

2. Zezwala się na mycie pojazdów samochodowych na terenie nieruchomości nie służącej do użytku 

publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki odprowadzone są do kanalizacji sanitarnej lub 

gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, w szczególności ścieki te nie mogą być 

odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi. 

3. Na terenie nieruchomości dozwolone są drobne naprawy pojazdów samochodowych związanych z ich 

bieżącą eksploatacją pod warunkiem, że nie powodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz nie są uciążliwe 

dla 
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sąsiednich nieruchomości, a powstające odpady są gromadzone i usuwane zgodnie z obowiązującymi  

przepisami. 

4. Wykonywanie czynności wyszczególnionych w ustępie 1, 2 i 3 nie może naruszać praw określonych 

w powszechnie obowiązujących innych przepisach, a w szczególności nie mogą zagrażać bezpieczeństwu 

i zakłócać spokoju. 

 

Rozdział 3. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 4 

1. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych z nieczystości ciekłych należy dostosować 

do pojemności zbiornika bezodpływowego - nie dopuszczając do ich przepełnienia i wylewania 

się zawartości na powierzchnię terenu, oraz do ilości zużytej wody, jednak nie rzadziej niż: 

1) raz na 6 miesięcy w zbiornikach bezodpływowych o pojemności do 10 m
3
; 

2) raz na 9 miesięcy w zbiornikach bezodpływowych o pojemności powyżej 10 m
3
. 

2. Częstotliwość opróżniania przydomowych oczyszczalni ścieków z osadów ściekowych należy 

dostosować do zaleceń zawartych w instrukcji eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na 18 miesięcy. 

3. Nieczystości ciekłe muszą być usuwane z nieruchomości na podstawie zawartej umowy z podmiotem 

uprawnionym do wywozu nieczystości ciekłych. 

 

Rozdział 4. 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego 

użytku 

 

§ 5 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania bezpieczeństwa i środków 

ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem utraty zdrowia lub życia ludzi i zwierząt. 

2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do sprawowania nad nimi właściwej opieki, 

aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia oraz ponoszą pełną odpowiedzialność za zachowanie tych 

zwierząt. 

 

§ 6 

1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 

1) zapewnienia dozoru nad psami i innymi zwierzętami domowymi; 

2) prowadzenia psów na smyczy oraz wyposażenia psów rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób 

zagrażające otoczeniu w kaganiec; 

3) natychmiastowe usuwanie zanieczyszczeń spowodowanych przez psy i inne zwierzęta domowe 

w miejscach publicznych oraz w obrębie części wspólnych na nieruchomości - w szczególności na klatkach 

schodowych, windach i innych pomieszczeniach wspólnego użytku, jak również na chodnikach, ulicach 

i placach, parkingach, zieleńcach i innych miejscach publicznych i umieszczanie tych nieczystości 

w pojemnikach do zbierania odpadów; 

4) nie wprowadzania psów na teren placów gier i zabaw oraz piaskownic dla dzieci, kąpielisk, zdrojów, 

fontann miejskich; 
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5) nie wprowadzania psów do budynków użyteczności publicznej, w szczególności do urzędów, 

zakładów opieki zdrowotnej i społecznej, szkół i placówek wychowawczych, placówek kulturalno-

oświatowych ( nie dotyczy lecznic i wystaw), z wyjatkiem psów przewodników; 

6) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się z niej psa, odpowiednio oznakowanej 

tabliczką ze stosownym ostrzeżeniem; 

7) zabezpieczenia przed wydostaniem się z lokali mieszkalnych i użytkowych gadów, płazów, ptaków 

i owadów; 

8) nie pozostawiania psów i innych zwierząt domowych na terenach niezamieszkałych 

lub nieużytkowanych. 

2. Przewożenie zwierząt środkami komunikacji zbiorowej odbywa się na zasadach określonych przez 

przewoźników świadczących te usługi. 

 

§ 7 

Padłe zwierzęta gospodarskie i domowe, należy przekazać do unieszkodliwienia przedsiębiorcy 

prowadzącemu działalność w tym zakresie. 

 

Rozdział 5. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej 

 

§ 8 

1. Wprowadza się zakaz utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach: 

1) o zabudowie wielorodzinnej oraz o dużej intensywności - szeregowej; 

2) zabudowanych budynkami użyteczności publicznej i zamieszkania zbiorowego. 

2. Wprowadza się następujące wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich w zabudowie 

jednorodzinnej i zagrodowej na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej: 

1) posiadanie budynków gospodarczych przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi 

ustawy Prawo budowlane; 

2) przestrzeganie wymogów sanitarnych, weterynaryjnych, ochrony zwierząt i ochrony środowiska, 

określonych odrębnymi przepisami; 

3) gromadzenie i usuwanie nieczystości pochodzenia zwierzęcego zgodnie z przepisami odrębnymi. 
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§ 9 

Na terenach zabudowanych, pszczoły należy utrzymywać w ulach, które nie powinny stać bliżej niż 

10 metrów od granicy sąsiedniej nieruchomości lub uczęszczanej drogi publicznej. Odległość tę można 

zmniejszyć nawet do 3 metrów, jeżeli na granicy nieruchomości jest szczelny płot o wysokości minimum 

2,5 metra. 

 

Rozdział 6. 

Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

 

§ 10
1) 

 

Obowiązkowej deratyzacji na terenie gminy Chrzanów podlegają nieruchomości zabudowane budynkami 

wraz z infrastrukturą, a w szczególności następujące ich części: 

1) miejsca gromadzenia odpadów komunalnych; 

2) korytarze piwniczne; 

3) pomieszczenia gospodarcze; 

4) węzły cieplne; 

5) studzienki przyłączy wodociągowych lub kanalizacyjnych; 

6) kanalizacja sanitarna. 

                                                      
1) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 1 Uchwały Nr XXXII/398/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 kwietnia 

2013 r.w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/347/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012 r. 

o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 

z dnia 20 maja 2013 r., poz. 3564), która weszła w życie od 4 czerwca 2013 r. 
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§ 11
2) 

 

Obowiązkowa deratyzacja powinna być dokonana w każdym roku w terminach od 1 kwietnia do 31 maja 

oraz od 1 października do 30 listopada. 

§ 12 

(uchylony).
3) 

 

  

  

  Przewodniczący Rady 

Krzysztof Zubik 
 

                                                      
2) 

W brzmieniu ustalonym przez § 1 ust. 2 Uchwały Nr XXXII/398/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 kwietnia 

2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/347/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012 r. 

o uchwaleniu Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów ( Dz. Urz. Woj. Małopolskiego 

z dnia 20 maja 2013 r., poz.3564), która weszła w życie od 4 czerwca 2013 r. 
3) 

Uchylony przez § 1 ust. 3 Uchwały Nr XXXII/398/2013 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 30 kwietnia 2013 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XXVII/347/2012 Rady Miejskiej w Chrzanowie z dnia 20 grudnia 2012 r. o uchwaleniu 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Chrzanów (Dz. Urz. Woj. Małopolskiego z dnia 20 maja 

2013 r., poz. 3564), która weszła w życie od 4 czerwca 2013 r. 
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