
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/137/2012 

RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 17 grudnia 2012 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku   

na terenie Gminy Krośnice  

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z  dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(t.j.: Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) 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. 2012, poz. 391) po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Miliczu, Rada Gminy Krośnice uchwala Regulamin utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Krośnice o następującej treści:  

Rozdział 1. 
Przepisy ogólne  

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krośnice 

obejmujące:  

1) wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;  

2) rodzaje i minimalną pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych;  

3) częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego;  

4) inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Dolnośląskiego;  

5) obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe;  

6) wymagania odnośne utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej;  

7) wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia.  

§ 2. Ilekroć w Regulaminie jest mowa o :  

1) ustawie - należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach ( tj.  Dz. U. z 2012 r., poz. 391),  

2) Regulaminie - należy przez to rozumieć niniejszy Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie 

Gminy Krośnice;  

3) odpadach zmieszanych − odpady komunalne nie zawierające odpadów, które podlegają selektywnej 

zbiórce;  

4) odpadach wielkogabarytowych − odpady charakteryzujące się tym, że ze względu na swoje rozmiary 

i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych  
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5) podmiocie uprawnionym – rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych 

i transportu nieczystości ciekłych na podstawie przepisów ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391);  

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku  

na terenie nieruchomości  

§ 3. 1. Na terenie Gminy Krośnice obowiązkowi selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości podlegają następujące rodzaje odpadów:  

1) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone;  

2) papier i tektura;  

3) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale,;  

4) opakowania ze szkła;  

5) odzież i tekstylia;  

6) przeterminowane leki i chemikalia;  

7) zużyte baterie i akumulatory;  

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;  

9) meble i inne odpady wielkogabarytowe;  

10) odpady budowlane i rozbiórkowe;  

11) zużyte opony.  

2. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: biodegradowalnych, papieru i tektury, metali, 

tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz opakowań ze szkła należy prowadzić systemem:  

1) indywidualnym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do 

tego celu pojemnikach indywidualnych lub workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, 

albo  

2) zbiorowym – polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego 

celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości lub zabudowy wielorodzinnej  

§ 4. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 

zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez:  

1) niezwłoczne przystąpienie do uprzątania błota, śniegu i lodu;  

2) systematyczne uprzątanie innych zanieczyszczeń, w tym chwastów;  

3) gromadzenie błota, śniegu i lodu uprzątniętego z części nieruchomości służących do użytku publicznego na 

skraju chodnika od strony jezdni, poza terenem przystanków komunikacyjnych, w sposób nie zagrażający 

bezpieczeństwu przechodniów i pojazdów, nie utrudniający ruchu oraz zatrzymywania się pojazdów, nie 

utrudniający wysiadania i wsiadania pasażerów, nie zagrażający istniejącej roślinności oraz umożliwiający 

odpływ wód do kanalizacji.  

2. Przez niezwłoczne lub systematyczne uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń należy 

rozumieć:  

1) w okresie zimowym:  

a) przypadku wystąpienia zanieczyszczeń w godzinach nocnych  tj. od godziny 22.00 do godziny 6.00 – 

najpóźniej do godziny  7.00;  

b) w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń w godzinach dziennych tj. od godziny 6.00 do godziny 22.00 – 

nie później niż 9 godzin od ustania zjawiska;  

2) w okresie letnim, w przypadku błota i innych zanieczyszczeń – nie później niż 12 godzin po ich powstaniu.  
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3. Do czasu uprzątnięcia warstwy lodowej w czasie określonym w ust. 2 lub w przypadku braku 

możliwości usunięcia lodu dopuszcza się posypywanie materiałem uszorstniającym.  

4. Zabrania się przemieszczania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 

służących do użytku publicznego, w przydrożny pas zieleni, do kratek ściekowych bądź koszy ulicznych.  

§ 5. 1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać 

wyłącznie jeżeli:  

1) mycie pojazdów samochodowych oraz innych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska,  

2) mycie odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości,  

3) ścieki z mycia pojazdów samochodowych odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej  lub szczelnego  

zbiornika bezodpływowego  

2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami zakazane jest na terenach przeznaczonych do użytku 

publicznego, w tym w pasach drogowych.  

§ 6. 1. Na terenie nieruchomości zakazuje się dokonywania napraw pojazdów samochodowych poza 

warsztatami naprawczymi, z zastrzeżeniem ust. 2- 4.  

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w przypadku 

wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających 

kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu.  

3. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w garażach lub na 

wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem, że:  

1) naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska,  

2) odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych 

i przekazywane do unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami odrębnymi,  

4. Dokonywanie napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi nie może stwarzać 

uciążliwości dla właścicieli i współwłaścicieli nieruchomości, na których dokonuje się napraw oraz właścicieli 

i współwłaścicieli sąsiednich nieruchomości.  

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się przeznaczone dla dzieci piaskownice do zabaw, 

mają obowiązek:  

1) ogrodzenia placu zabaw, na którym znajduje się piaskownica lub ogrodzenia samej piaskownicy w sposób 

zapewniający dzieciom bezpieczną zabawę oraz wykluczające przedostawanie się zwierząt mogących 

zanieczyścić piasek;  

2) umieszczenia przy każdym wejściu na teren ogrodzony, o którym mowa w pkt. 1 tabliczki informującej 

o zakazie wprowadzania zwierząt, palenia tytoniu i picia alkoholu;  

3) wymiany piasku z częstotliwością przynajmniej raz do roku (w miesiącach kwiecień lub maj) lub 

każdorazowo w przypadku stwierdzenia zanieczyszczenia piasku odchodami zwierzęcymi lub innymi 

zanieczyszczeniami zagrażającymi bezpieczeństwu korzystających;  

4) odrestaurowywanie urządzeń znajdujących się na placu zabaw co najmniej raz na 5 lat.  

2. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek utrzymania 

znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i estetyce oraz właściwym 

stanie technicznym.  

§ 8. Na terenie gminy, mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku, zabrania się:  

1) niszczenia lub uszkadzania urządzeń do zbierania odpadów;  

2) zakopywania odpadów oraz padłych zwierząt;  

3) indywidualnego wywożenia i wysypywania odpadów stałych w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych;  

4) indywidualnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości oraz 

wykorzystywania nieczynnych studni kopanych do gromadzenia odpadów, nieczystości ciekłych i wód 

opadowych spływających z powierzchni dachów, podjazdów, itp.;  
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Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń  

przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych i gromadzenia nieczystości ciekłych oraz ich 

rozmieszczenia na terenie nieruchomości  

§ 9. 1. Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, zamykanych i szczelnych, 

czystych i estetycznych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach wykonanych z materiałów 

trudnopalnych, przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne, z zastrzeżeniem ust. 6 i 7.  

2. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać 

oznaczenia określające:  

1) rodzaj gromadzonych w nich odpadów;  

2) w przypadku pojemników przeznaczonych do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych – oznaczenie 

nieruchomości, dla której zostały ustawione;  

3) w przypadku pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach 

niezamieszkałych– logo przedsiębiorcy lub nazwę firmy odbierającej odpady z nieruchomości.  

3. Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana do 

ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania.  

4. Ustala się, że pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinna 

wynosić od 110 l do 1100 l. Dopuszcza się stosowanie:  

1) pojemników pojemności 60 l w zabudowie jednorodzinnej dla maksymalnie jednoosobowych gospodarstw 

domowych;  

2) pojemników kontenerowych o pojemnościach od 1100 l do 10000 l tylko w przypadku, gdy ilość osób 

korzystających z tych pojemników oraz ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie 

nieruchomości nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników.  

5. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów: biodegradowalnych, papieru, metali, tworzyw 

sztucznych, opakowań ze szkła oraz opakowań wielomateriałowych:  

1) w systemie indywidualnym nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 120 l.  

2) w systemie zbiorowym nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 1100 l.  

6. W zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej oraz w budynkach wielorodzinnych, w których 

liczba lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie pięć, dopuszcza się stosowanie worków o pojemności 120 l 

z folii LDPE do selektywnej zbiórki odpadów: biodegradowalnych, papieru, metali, tworzyw sztucznych, 

opakowań wielomateriałowych oraz opakowań ze szkła.  

7. W budynkach wielorodzinnych, w których liczba lokali mieszkalnych przekracza pięć, stosowanie 

worków o pojemności 120 l z folii LDPE do selektywnej zbiórki odpadów: biodegradowalnych, papieru, 

metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych oraz  opakowań ze szkła dopuszczalne jest 

wyłącznie po zgłoszeniu tego faktu Wójtowi Gminy Krośnice oraz uzyskaniu stosownej zgody.  

§ 10. 1. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

zmieszanych na terenie nieruchomości powinna wynikać z następujących tygodniowych norm wytwarzania 

odpadów komunalnych zmieszanych:  

1) dla budynków mieszkalnych –15 l na jednego mieszkańca;  

2) dla szkół wszelkiego typu, przedszkoli i żłobków – 3 l na każdego ucznia, studenta, dziecko, pracownika;  

3) dla lokali i punktów handlowych – 5 l na każdy 1m
2 

powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden 

pojemnik na każdy punkt;  

4) dla stacjonarnych punktów handlowych, zlokalizowanych poza budynkami, typu kiosk, punktów szybkiej 

konsumpcji – 30 l na jednego zatrudnionego, jednak co najmniej jeden pojemnik na każdy punkt  

5) dla lokali gastronomicznych – co najmniej 20 l na każde miejsce konsumpcyjne  

6) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych – pojemnik 110 l na każdych 10 

pracowników;  
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7) dla szpitali, schronisk, hoteli, pensjonatów, domów pomocy społecznej, zakładów opieki itp. – co najmniej 

20 l na jedno łóżko;  

8) dla obiektów sportowych i obiektów użyteczności publicznej oraz urzędów – co najmniej 15 l na każdego 

pracownika;  

9) dla pozostałych, nie wymienionych wcześniej podmiotów – w zależności od potrzeb.  

2. Właściciele nieruchomości wskazanych w ust. 1 pkt. 3-5 i 9 zobowiązani są dobrać pojemność 

pojemników na odpady tak, aby zapewniona była możliwość gromadzenia w nich również odpadów 

komunalnych wytwarzanych przez klientów tych nieruchomości.  

§ 11. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do gromadzenia nieczystości ciekłych na 

terenie nieruchomości:  

1) właściciel nieruchomości zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez podłączenie 

nieruchomości do sieci kanalizacyjnej, a w przypadkach, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, 

wyposażenie nieruchomości w zbiornik bezodpływowy lub przydomową oczyszczalnię ścieków;  

2) właściciel nieruchomości zobowiązany jest dostosować wielkość zbiornika bezodpływowego do ilości osób 

stale lub czasowo przebywających na jej terenie, w taki sposób by opróżnianie było konieczne nie częściej 

niż raz w tygodniu bez dopuszczenia do przepełnienia i wylewania się ścieków na zewnątrz;  

3) przepustowość przydomowej oczyszczalni ścieków musi zostać dostosowana do ilości mieszkańców 

w sposób umożliwiający uzyskanie stopnia ich oczyszczania określonego w przepisach odrębnych.  

§ 12. Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych 

w miejscach i na drogach publicznych:  

1) w pasach dróg publicznych o dużej i średniej intensywności ruchu pieszego, przystankach 

komunikacyjnych, parkach należy instalować kosze uliczne wykonane z materiałów trudnopalnych, 

o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie, sprawne technicznie i estetyczne, których minimalna 

pojemność wynosi 35l,  

2) rozmieszczenie koszy ulicznych  należy dostosować do intensywności i specyfiki ruchu pieszego,  

3) kosze uliczne na przystankach komunikacji należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma – to 

w sąsiedztwie oznaczenia przystanku,  

4) organizatorzy imprezy masowej są zobowiązani do wyposażenia miejsca, na którym ona się odbywa, 

w jeden pojemnik o pojemności 110 l – 120 l na 50 osób uczestniczących w imprezie oraz w szalety 

przenośne w liczbie jeden szalet na 120 osób uczestniczących w imprezie, jeżeli czas jej trwania nie 

przekracza 4 godzin; jeśli jest on dłuższy – liczby te należy zwiększyć o 50% w stosunku do podanych 

wyżej, na każde następne 4 godziny trwania imprezy; organizatorzy imprezy są zobowiązani do zawarcia 

umowy z podmiotami uprawnionymi na dostarczanie pojemników i szaletów oraz ich opróżnianie 

i uprzątnięcie.  

§ 13. Zasady rozmieszczania urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów i gromadzenia nieczystości 

płynnych:  

1) każda nieruchomość musi być wyposażona w pojemniki na odpady o odpowiedniej pojemności zgodnie 

z niniejszą uchwałą, być podłączona do kanalizacji sanitarnej lub posiadać przydomową oczyszczalnię 

ścieków albo zbiornik bezodpływowy;  

2) pojemniki na odpady powinny być ustawione na terenie nieruchomości, w miejscu widocznym, na 

wyrównanej, w miarę możliwości utwardzonej powierzchni, zabezpieczonej przed zbieraniem się na niej 

wody i błota;  

3) na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami należy 

ustawiać w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla pracowników podmiotu uprawnionego bez 

konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości lub, gdy takiej możliwości nie ma, należy 

wystawiać je w dniu odbioru, zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulicę przed wejściem na teren 

nieruchomości; dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego 

w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach;  
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4) szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa muszą być 

zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego 

w celu ich opróżnienia;  

5) właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymywania pojemników na odpady w stanie czystości, dobrym 

stanie technicznym oraz ich okresowego dezynfekowania; usługi w tej mierze może wykonywać podmiot 

uprawniony.  

6) w celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w należytym stanie 

technicznym zabrania się w szczególności:  

a) gromadzenia w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, 

szlamów, substancji toksycznych, wybuchowych, żrących, przeterminowanych leków, zużytych olejów, 

resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, odpadów niebezpiecznych, gruzu i innych odpadów budowlanych oraz 

odpadów z działalności gospodarczej;  

b) wrzucania do pojemników na opakowania szklane: ceramiki, luster, kryształów, szklanych opakowań 

farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, szkła budowlanego, szyb 

samochodowych;  

c) wrzucania do pojemników na opakowania z tworzyw sztucznych: opakowań pochodzenia medycznego, 

mokrych, zabrudzonych piaskiem i ziemią folii, opakowań i butelek po olejach silnikowych i smarach, 

puszek i pojemników po farbach i lakierach, opakowań po środkach ochrony roślin, nawozach 

sztucznych i innych niebezpiecznych chemikaliach;  

d) spalania w pojemnikach do zbierania odpadów komunalnych jakichkolwiek odpadów.  

Rozdział 4. 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.  

§ 14. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych z terenów 

nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości.  

2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych 

zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:  

1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, 

spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie 

umowy zawartej z gminą;  

2) odpady biodegradowalne należy;  

a) umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych, 

spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na 

podstawie umowy zawartej z gminą lub  

b) przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub  

c) zagospodarowywać w sposób określony w §17 ust. 1.  

d) postępować z nimi na zasadach określonych odrębnymi przepisami;  

3) papier i tekturę należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania papieru 

i makulatury, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot 

uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych;  

4) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe należy umieszczać w pojemnikach lub workach 

do selektywnego zbierania metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, spełniających 

wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy 

zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

5) opakowania ze szkła należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania opakowań 

ze szkła, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na 
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podstawie umowy zawartej z gminą lub przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych;  

6) przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, które 

znajdują się w wyznaczonych aptekach, ośrodkach zdrowia na terenie gminy;  

7) chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych;  

8) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory, na 

zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych;  

9) odzież i tekstylia należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub umieszczać w wyznaczonych dniach w wyznaczonym miejscu, z którego zostaną 

odebrane przez podmiot uprawniony, wg ustalonego harmonogramu, na podstawie umowy zawartej 

z gminą;  

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub umieszczać w wyznaczonych dniach w wyznaczonym miejscu, z którego zostaną 

odebrane przez podmiot uprawniony, wg ustalonego harmonogramu, na podstawie umowy zawartej 

z gminą;  

12) odpady budowlane i rozbiórkowe należy przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych lub umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych, które 

zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela 

nieruchomości z tym podmiotem;  

13) zużyte opony należy przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  

3. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości nieobjętych 

zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych:  

1) odpady komunalne zmieszane należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów 

zmieszanych, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot 

uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;  

2) odpady biodegradowalne należy;  

a) umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania odpadów biodegradowalnych, 

spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na 

podstawie umowy zawartej z tym podmiotem lub  

b) przekazywać odpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub  

c) zagospodarowywać w sposób określony w §16 ust. 1  

d) postępować z nimi na zasadach określonych odrębnymi przepisami,  

3) papier i tekturę należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania papieru 

i makulatury, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot 

uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem lub 

przekazywać odpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

4) metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielo-materiałowe należy umieszczać w pojemnikach lub workach 

do selektywnego zbierania metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielo-materiałowych, spełniających 

wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy 

zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem lub przekazywać odpłatnie do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  

5) opakowania ze szkła należy umieszczać w pojemnikach lub workach do selektywnego zbierania opakowań 

ze szkła, spełniających wymagania regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na 

podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem lub przekazywać odpłatnie 

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  
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6) przeterminowane leki należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach do zbierania przeterminowanych 

leków, które znajdują się w wyznaczonych aptekach, ośrodkach zdrowia na terenie gminy;  

7) chemikalia należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez 

właściciela nieruchomości z tym podmiotem lub odpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych ;  

8) zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory, na 

zasadach określonych odrębnymi przepisami lub odpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych;  

9) odzież i tekstylia należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez 

właściciela nieruchomości z tym podmiotem lub odpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych;  

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt, na 

zasadach określonych odrębnymi przepisami podmiotem lub odpłatnie do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych;  

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie 

umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem lub odpłatnie do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych;  

12) odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach kontenerowych do 

zbierania odpadów budowlanych, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy 

zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;  

13) zużyte opony należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez 

właściciela nieruchomości z tym podmiotem lub odpłatnie do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych  

§ 15. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych:  

1. Zmieszane odpady komunalne:  

1) dla nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak do 

przepełnienia pojemników, w których są zbierane;  

2) w zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej, szeregowej, w budynkach wielorodzinnych w których liczba 

lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie 5 oraz w budynkach wielorodzinnych, w których liczba lokali 

mieszkalnych przekracza 5 ale właściciele poszczególnych lokali mieszkalnych posiadają indywidualne 

pojemniki na odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, nie dopuszczając jednak 

do przepełnienia pojemników, w których są zbierane;  

3) w budynkach wielorodzinnych w których liczba lokali mieszkalnych przekracza 5 - nie rzadziej niż dwa 

razy na miesiąc.  

2. Odpady biodegradowalne:  

1) w okresie od 1 maja do 30 września bez względu na rodzaj zabudowy- nie rzadziej niż dwa razy na miesiąc  

2) w okresie od 1 października do 30 kwietnia:  

a) dla nieruchomości niezamieszkałych - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, nie do  

puszczając jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane;  

b) w zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej, szeregowej, w budynkach wielorodzinnych w których liczba 

lokali mieszkalnych wynosi maksymalnie 5 oraz w budynkach wielorodzinnych w których liczba lokali 

mieszkalnych przekracza 5 ale właściciele poszczególnych lokali mieszkalnych posiadają indywidualne 

pojemniki na odpady komunalne zmieszane - nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, nie dopuszczając 

jednak do przepełnienia pojemników, w których są zbierane;  

c) w budynkach wielorodzinnych w których liczba lokali mieszkalnych przekracza 5 - nie rzadziej niż dwa 

razy na miesiąc;  
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3. Segregowane odpady komunalne – tworzywa sztuczne, opakowania ze szkła, papier i tektura, metale, 

opakowania wielomateriałowe – nie rzadziej niż jeden raz na miesiące, nie dopuszczając jednak do 

przepełnienia pojemników lub worków, w których są zbierane;  

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe – systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak niż 

po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych;  

5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, przeterminowane leki, chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 

odzież i tekstylia zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony − według potrzeb właścicieli 

nieruchomości;  

6. Odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego – nie 

rzadziej niż raz na dwa tygodnie, nie dopuszczając jednak do przepełniania koszy  

7. Odpady komunalne z cmentarzy- na bieżąco.  

8. Odpady komunalne powstałe w czasie zorganizowanych imprez masowych - systematycznie (w 

przypadku imprez dłuższych niż jednodniowe – codziennie), nie później niż:  

1) w sezonie wiosenno-letnim:  

a) dla imprez kończących się do godziny 20.00 − w ciągu dwóch godzin od zakończenia imprezy;  

b) dla imprez kończących się po godzinie 20.00 – w ciągu 10 godzin od zakończenia imprezy;  

2) w sezonie jesienno-zimowym:  

a) dla imprez kończących się do godziny 17.00 – w ciągu dwóch godzin od zakończenia imprezy;  

b) dla imprez kończących się po godzinie 17.00 – w ciągu 14 godzin od zakończenia imprezy.  

§ 16. Ustala się następujące częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków:  

1) właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani opróżniać je 

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na powierzchnię 

terenu; przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej niż raz 

w tygodniu;  

2) nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz na 

kwartał.  

3) częstotliwość opróżniania i czyszczenia zbiorników i innych urządzeń przydomowych oczyszczalni 

ścieków nie może być rzadsza niż opisana w instrukcji eksploatacji tej oczyszczalni.  

4) właściciel nieruchomości lub organizator imprezy masowej zobowiązany jest pozbywać się nieczystości 

ciekłych zgromadzonych w czasie zorganizowanych imprez masowych w szczelnych zbiornikach szaletów 

przenośnych systematycznie, nie dopuszczając do ich przepełnienia, jednak nie później niż w ciągu 24 

godzin od zakończenia imprezy.  

Rozdział 5. 
Inne wymagania wynikające z Planu gospodarki odpadami dla województwa Dolnośląskiego  

§ 17. 1. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone wytworzone na terenie nieruchomości, 

zaleca się zagospodarować we własnym zakresie i na własne potrzeby w kompostowniach przydomowych lub 

biogazowniach rolniczych.  

2. Zagospodarowywania odpadów ulegających biodegradacji w sposób określony w ust. 1 należy 

dokonywać w sposób nie powodujący uciążliwości zarówno na terenie nieruchomości, na której jest 

prowadzone oraz na terenie nieruchomości sąsiednich.  

§ 18. Właściciele nieruchomości, w celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 

obowiązani są do minimalizowania używania opakowań jednorazowych, oraz podejmowania działań 

zmierzających do ponownego wykorzystania lub naprawy użytkowanych przedmiotów.  
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Rozdział 6. 

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

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

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

ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby 

zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.  

2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w 

szczególności niepozostawiania ich bez dozoru.  

§ 20. Do obowiązków właścicieli utrzymujących zwierzęta domowe należy:  

1) w odniesieniu do psów:  

a) wyposażenie psa w obrożę, a w przypadku ras uznawanych za agresywne – w kaganiec,  

b) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną lub w inny sposób zagrażającego 

otoczeniu- w nałożonym kagańcu,  

2) w odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:  

a) stały i skuteczny dozór,  

b) niewprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów 

przeznaczonych dla zwierząt, takich jak lecznice, wystawy itp., postanowienie to nie dotyczy osób 

niewidomych, korzystających z pomocy psów- przewodników,  

c) niewprowadzenie zwierząt domowych na tereny placów gier i zabaw, piaskownic dla dzieci oraz tereny 

objęte zakazem na podstawie odrębnych uchwał rady gminy;  

d) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych do tego 

przeznaczonych i specjalnie oznakowanych , w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość sprawowania 

kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy ono psów ras uznanych za agresywne,  

e) zwolnienie przez właściciela nieruchomości psów ze smyczy na terenie nieruchomości może mieć 

miejsce w sytuacji, gdy nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający jej opuszczenie przez 

psa i wykluczający dostęp osób trzecich, odpowiednio oznakowanej tabliczką ze stosownym 

ostrzeżeniem;  

f) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe 

w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na 

chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp.: nieczystości te, umieszczone 

w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi torbach, mogą być deponowane w komunalnych 

urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających 

z psów- przewodników,  

g) niedopuszczanie do zakłócania ciszy i spokoju przez zwierzęta domowe.  

Rozdział 7. 

Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej  

§ 21. 1. Utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest zabronione na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, a w szczególności zajętych przez budownictwo wielorodzinne, jednorodzinne , instytucje 

użyteczności publicznej, hotele, ogrody działkowe.  

2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich pod 

następującymi warunkami:  

1) posiadania budynków gospodarskich przeznaczonych do hodowli zwierząt spełniających wymogi określone 

w odrębnych przepisach,  

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska, w tym emisje będące jej skutkiem zostaną ograniczone do 

granic nieruchomości, na której jest prowadzona.  
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3. Prowadzący chów zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zobowiązani są 

do przestrzegania przepisów niniejszej uchwały, a ponadto:  

1) przestrzegać obowiązujących przepisów sanitarno-epidemiologicznych;  

2) gromadzić i usuwać nieczystości, które nie są obornikiem i gnojówką, w sposób przewidziany dla ścieków;  

3) przeprowadzić przez podmiot uprawniony deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest hodowla 

zwierząt co najmniej raz w roku.  

4. Prowadzący chów pszczół zobowiązani są do trzymania ich w ulach ustawionych w odległości co 

najmniej 10 m od granicy nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły 

uciążliwości dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.  

5. Prowadzenie hodowli nie może powodować: uciążliwości zapachowych, emisji nadmiernego hałasu oraz 

zakłócenia spokoju współużytkowników oraz użytkowników nieruchomości sąsiednich.  

Rozdział 8. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania  

§ 22. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania, w miarę potrzeby, deratyzacji na 

terenie nieruchomości.  

§ 23. 1. Obowiązkowa deratyzacja przeprowadzana jest na następujących obszarach Gminy:  

1) obiekty użyteczności publicznej i obsługi ludności, , budynki  zamieszkania zbiorowego oraz budynki 

wielolokalowe,  

2) zabudowane miejsca na pojemniki i kontenery służące do gromadzenia odpadów komunalnych,  

3) pomieszczenia dla zwierząt gospodarskich.  

2. Obowiązkowa deratyzacja przeprowadzana jest na wskazanych w ust. 1 obszarach razy w roku 

w terminie od 1 października do 30 października.  

§ 24. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Wójt Gminy Krośnice 

w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Miliczu, określi obszary podlegające 

obowiązkowej deratyzacji oraz określi, przez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.  

Rozdział 9. 
Przepisy końcowe  

§ 25. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.  

§ 26. Traci moc uchwała Uchwały Rady Gminy Krośnice nr VII/49/2007 z dnia 25 lipca 2007 r. w sprawie 

Regulaminu Utrzymania Czystości i Porządku na terenie Gminy Krośnice.  

§ 27. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Dolnośląskiego.  

Przewodniczący Rady Gminy Krośnice: 

J. Dziekan 

Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego – 11 – Poz. 1284


		2013-02-22T15:32:12+0000
	Not specified
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




