
 
 

UCHWAŁA NR XVIII/121/2020 
RADY GMINY KRAŚNIK 

z dnia 24 lipca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Kraśnik z dnia 19 czerwca 2020 roku                     
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (tekst  jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a pkt 4 ustawy z dnia 
13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze 
zm.), Rada Gminy Kraśnik uchwala, co następuje: 

§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik stanowiącym załącznik do 
uchwały Nr XVII/109/2020 Rady Gminy Kraśnik z dnia 19 czerwca 2020 roku w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 2 ust. 10 otrzymuje nową treść w brzmieniu: 

„ 

„Odpady komunalne należy gromadzić w sposób bezpieczny dla życia i zdrowia ludzi.”.. 

2. § 4 otrzymuje nową treść w brzmieniu: 

„ 

„Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.”. 

3. W § 7 uchyla się w całości ust. 8 i ust. 9, a dotychczasowy ustęp 10 otrzymuje numer 8. 

4. § 9 otrzymuje nową treść w brzmieniu: 

„1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

z budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

1) pozostałe z procesu segregacji, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne tzw. odpady 
resztkowe – raz w miesiącu, natomiast w miesiącach od kwietnia do października nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie, 

2) bioodpady - raz w miesiącu, natomiast w miesiącach od kwietnia do października nie rzadziej niż raz 
na dwa tygodnie, 

3) metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz 
w miesiącu, 

4) papier  – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

5) szkło - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, 
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6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w miarę potrzeby w okresowych akcjach zbierania, 
w terminie określonym w harmonogramie. 

2. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli                                                 
nieruchomości z budynków wielolokalowych: 

1) pozostałe z procesu segregacji, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne tzw. odpady 
resztkowe – raz w miesiącu, natomiast w miesiącach od kwietnia do października nie rzadziej niż raz 
na tydzień, 

2) bioodpady - raz w miesiącu, natomiast w miesiącach od kwietnia do października nie rzadziej niż raz 
na tydzień, 

3) metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – nie rzadziej niż raz 
w miesiącu, 

4) papier  – nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

5) szkło - nie rzadziej niż raz na trzy miesiące, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w miarę potrzeby w okresowych akcjach zbierania, 
w terminie określonym w harmonogramie. 

3. Właściciele nieruchomości mogą dwa razy w tygodniu pozbywać się pozostałych odpadów 
komunalnych, wymienionych w § 2 ust. 2 dostarczając samodzielnie odpady do PSZOK. 

4. Odpady komunalne odbiera się od właścicieli nieruchomości według ustalonego harmonogramu 
w dni robocze w godzinach od 7.00 do 18.00. 

5. Odpady komunalne z terenów przeznaczonych do użytku publicznego usuwane są nie rzadziej niż 
raz na dwa tygodnie, przy czym zarządzający obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia 
koszy i wysypywania się z nich odpadów.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraśnik. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 września 2020 roku. 

  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Leszek Bańka 
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