
 

 

UCHWAŁA NR XXIII/190/2013 

RADY GMINY KRZYMÓW 

z dnia 21 marca 2013 r. 

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 i art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 

września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz.U. z 2012r. poz. 391) 

oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie Rada Gminy 

Krzymów uchwala, co następuje:  

§ 1. Ustala się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów zawarte 

w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów, stanowiącym załącznik do 

niniejszej uchwały.  

§ 2. Trcai moc Uchwała Rady Gminy Krzymów Nr X/53/07 z dnia 29 października 2007 roku w sprawie 

regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów.  

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krzymów.  

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Wielkopolskiego.  

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy 

(-) Danuta Mazur 

 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO

Poznań, dnia 16 kwietnia 2013 r.

Poz. 2994



Załącznik do Uchwały Nr XXIII/190/2013 

Rady Gminy Krzymów 

z dnia 21 marca 2013 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów  

Rozdział 1. 

Postanowienia ogólne  

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krzymów 

dotyczące:  

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

a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, w tym 

powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii 

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów 

zielonych.  

b) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi.  

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego. 

2. Rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i utrzymania 

ich w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  

3. Częstotliwości i sposbu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości cieklych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

4. Innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.  

5. Obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 

uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku  

6. Wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 

także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach.  

7. Obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji oraz terminów jej przeprowadzania. 

Rozdział 2. 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach nieruchomości  

§ 2. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku poprzez:  

1. Prowadzenie zbiórki odpadów komunalnych oraz nieczystości ciekłych. Zbiórka odpadów komunalnych 

na terenie nieruchomości może być prowadzona w sposób:  

a) selektywny-polegający na wydzieleniu ze strumienia odpadów następujących frakcji: papier, metale, 

tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji 

oraz nie mieszania ich ze zmieszanymi odpadami komunalnymi. Rada Gminy Krzymów określi nizszą 

stawkę opłaty w przypadku selektywnego zbierania odpadów.  

b) jako zmieszane odpady komunlane bez wydzielenia frakcji określonych w §2 ust.1 pkt a. 
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2. Powstające na obszarze nieruchomości odpady komunalne w przypadku prowadzenia selektywnego 

zbierania odpadów przez właściciela nieruchomości, przed ich zgromadzeniem na terenie nieruchomości 

w pojemnikach lub workach na odpady należy poddać sortowaniu w celu oddzielnego gromadzenia 

przeterminowanych leków i chmikaliów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych 

akumulatorów i zużytych opon i baterii (przenośnych, samochodowych, przemysłowych), mebli i innych 

odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanychi rozbiórkowych, zużytych opon, odpadów zielonych. 

Należy również przeprowadzić selektywną zbiórkę do transportu, do miejsca dalszego odzysku lub 

unieszkodliwiania.  

3. Wyposażenie nieruchomości w opisane w niniejszym Regulaminie w Rozdziale III, pojemniki służące do 

zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym.  

4. Prowadzenie zbierania i przekazywanie odpadów komunalnych, w sposób opisany w niniejszym 

Regulaminie.  

5. Zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość w sposób opisany w niniejszym Regulaminie.  

6. Przekazywanie odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych przedsiębiorcy w terminach 

wyznaczonych w harmonogramie dostarczanym właścicielom nieruchomości.  

7. Zagwarantowanie bezkolizyjnego dojazdu do wyznaczonego punktu zbierania odpadów.  

8. Utrzymywanie w czystości miejsca gromadzenia odpadów i jego najbliższego otoczenia.  

9. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami wyłącznie w miejscach dozwolonych, a więc:  

a) na terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki 

odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, 

w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do 

ziemi,  

b) na terenach służących do użytku publicznego tylko w miejscach do tego przygotowanych i specjalnie 

oznaczonych. 

10. Drobne naprawy, a więc wymiana kół, świec zapłonowych, żarówek, uzupełnianie płynów, regulacje, 

pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi, na terenie nieruchomości dozwolone sa tylko 

za zgodą właściciela nieruchomości i tylko, gdy nie są one uciążliwe dla sąsiednich nieruchomości, 

a powstające odpady są gromadzone w sposób umozliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy.  

11. Prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów:  

a) odpady opakowaniowe z podziałem na:  

 szkło ( w tym odpady opakowaniowe ze szkła) 

 tworzywa sztuczne,  

 papier i tektura  

 metale (w tym aluminium) 

b) odpady komunalne ulegające biodegradacji ( w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradcji oraz 

odpady zielone z ogrodów i parków) 

c) odpady wielkogabarytowe  

d) odpady niebezpieczne (zuzyte baterie, świetlówki, farby i inne) 

e) odpady pochodzące z remontów  

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
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12. Prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w tym 

odpadów zielonych z ogrodów i parków jest obowiązkowe we wszytskich rodzajach zabudowy. Właściciele 

nieruchomości mogą korzystać z przydomowego kompostwonika pod warunkiem, że jego wielkość pozwala na 

co najmniej dwuletni okres przetrzymywania w nim kompostowanego materiału przekładanego warstwą gleby 

i dojrzałego kompostu. Pozostali właściciele nieruchomości przekazują przedsiębiorcy odpady ulegające 

bidegradacji w workach koloru brązowego. Właściciele gospodarstw rolnych mogą wykorzystywać odpady 

biodegradowalne do skarmiania zwierząt hodolanych.  

13. Dopuszca się zagospodarowanie drobnego gruzu budowlanego do utwardzenia lub naprawy 

zniszczonych dróg o nawierzchni gruntowej po wcześniejszym uzyskaniu uzgodnienia z właścicielem lub 

zarządcą drogi  

14. Własciciele nieruchomości, znajdujących się na terenie gminy zobowiązani są do uprzątania błota, 

śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego mając na 

uwadze konieczność ochrony istniejącej zieleni i infrastruktury w sposób niepowodujący zakłóceń w ruchu 

pojazdów oraz pieszych umożłiwiając bezpieczne ich poruszanie się 

Rozdział 3. 

Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 

terenie nieruchomości i drogach publicznych oraz warunki rozmieszczania tych pojemników i ich 

utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.  

§ 3. Do zbierania odpadów komunalnych na nieruchomościach oraz na drogach publicznych przeznaczone 

są pojeminki, worki z folii i kosze na śmieci.  

§ 4. Właściciel nieruchomości ma obowiązek wyposażyć nieruchomość w pojemnik do zbiórki mieszanych 

odpadów komunalnych. Niniejsze pojemniki mogą zostać wyposażone/wydzierżawione lub udostępnione prze 

przedsiebiorcę, który wygra przetarg za ustraloną opłatą. Worki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

wydaje przedsiębiorca w liczbie odpowiadającej liczbie zapełnionych worków oddanych w cyklu miesięcznym 

przez własciciela nieruchomości.  

§ 5. Przewiduje sie nastepujące urządzenia do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy 

Krzymów:  

a) kosze uliczne o pojemności minimum 20l  

b) kosze na odpady o pojemności minimum 120l  

c) kosze na odpady o pojemności minimum 240l  

d) worki z folii LDPE o pojemnosci minimum 60l  

e) kontenery o pojemności minimum 1100l  

f) kontenery KP7 o pojemności 6800l 

§ 6. Ustala się minimalną pojemność urządzeń przeznaczoną do zbierania odpadów komunalnych:  

a) w zabudowie jednorodzinnej zagrodowej najmniej 20l na mieszkańca, jednak niemniej niż jeden pojemnik 

o pojemności minimum 120l na każdą nieruchomość. Jeżeli nieruchomość zamieszkiwana jest przez siedem 

lub więcej osób należy ja wyposażyć w drugi pojemnik o pojemności minimum 120l lub jeden o pojemności 

minimum 240l  

b) segregowane odpady komunalne 20l na mieszkańca, jednak co najmniej jeden worek na każdy rodzaj 

odpadu o pojemności minimum 60l na każda nieruchomość. 

§ 7. Odpady komunalne, które są zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w workach z folii LDPE 

wyłącznie do tego celu przeznaczonych, o ujednoliconych kolorach i pojemnosciach uwzględniających 

następujace normy:  

a) niebieski-przeznaczony na papier i odpady opakowaniowe z papieru,  

b) żółty-przeznaczony na tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe  

c) biały-przeznaczony na szkło bezbarwne i kolorowe  
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d) brązowe-przeznaczone na odpady ulegające biodegradacji 

§ 8. 1. Pojemniki i worki na odpady komunalne należy ustawić w miejscach łatwodostępnych dla ich 

użytkowników i pracowników prowadzących działalność w zakresie usuwania dopadów, w sposób 

niepowodujący uciążliwości dla mieszkańców i osób trzecich  

2. W dniach odbioru odpadów komunalnych, zgodnie ze sporządzonym harmonogramem pojemnik oraz 

worki należy ustawić do granicy posesji z drogą publiczną  

3. Przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do 

specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie gminy Krzymów  

4. Zużyte baterie należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je do specjalistycznych 

pojemników znajdujących się w gminnym punkcie zbiórki odpadów problematycznych przy gminnej 

oczyszczalni ścieków komunalnych w m. Brzezinskie Holendry lub szkołach i swietlicach 

§ 9. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych i zbiorniki bezodpływowe muszą być 

eksploatowane zgodnie z ich przeznaczeniem, z zachowaniem zasad bezpieczeństwa.  

2. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gruzu, gorącego popiołu, 

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

resztek farb, rozpuszczalników, lakierów i innych odpadów niebezpiecznych oraz odpadów innych aniżeli 

komunalne pochodzących z działalności gospodarczej.  

3. Zabrania się spalania w pojemnikach i koszach na odpady, jakichkolwiek odpadów.  

4. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki makulatury, metali, opakowań wielomateriałowych 

nie wolno wrzucać:  

a) kalki technicznej,  

b) opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu, prospektów, foliowanych i lakierowanych 

katalogów,  

c) matali łączonych z innymi materiałami, np. gumą,  

d) opakowań ani materiałów innych aniżeli opakowania wielomateriałowe, np. tetrapark. 

5. Do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła opakowaniowego i nieopakowaniowego 

nie wolno wrzucać:  

a) ceramiki (porcelana, naczynia typu arco, talerze, doniczki) 

b) luster,  

c) szklanych opakowań farmaceutcznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,  

d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),  

e) szyb samochodowych, 

6. Do worków przeznaczonych do selektynwej zbiórki tworzyw sztucznych nie można wrzucać:  

a) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrych folii,  

b) opakowań i butelek po olejach i smarach, puszek i pojemników po farbach i lakierach,  

c) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych. 

7. Do przydomowych kompostowników oraz worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów 

ulegających biodegradacji nie można wrzucać:  

a) odpadów innych aniżeli bioodpady i odpady zielone. 

Rozdział 4. 

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

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego  

§ 10. Ustala się nastepującą czestotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów 

przeznaczonych do użytku publicznego:  
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1. Odpady nieselekcjonowane (zmieszane) odbierane sa w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej co 

najmniej dwa razy w miesiącu, zgodnie z harmonogramem.  

2. Odpady selektywnie zbierane (makulaturę, tworzywa sztuczne, szkło, odpady biodegradowalne) i odpady 

opakowaniowe odbierane są co najmniej dwa razy w miesiącu  

3. Odpady niebezbieczne odbierane są nabierząco w Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów 

problematycznych przy Gminnej Oczyszczalni Ścieków Komunalnych w m. Brzezińskie Holendry.  

4. Odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elekryczny i elektroniczny zbierane sa dwa razy do roku 

w określonych punktach na terenie gminy Krzymów, zgodnie z harmonogramem sporządzonym przez 

przedsiębiorcę uprawnionego do odbioru odpadów na terenie gminy, lub na bierząco przy Gminnej 

Oczyszczalni Ścieków komunalnych w m. Brzezinskie Holendry.  

5. Odpady budowlnao-remontowe i rozbiórkowe, muszą zostać załadowane do odpwiedniego pojemnika 

przeznaczonego na tego typu odpady. Przedsiębiorca odbiera odpady budowlano-remontowe od właściciela 

nieruchomości tylko i wyłącznie wówczas gdy ten prowadzi remont sam, bez udziału firmy remontowo-

budowlanej. Jeśli odpady budowlano-remontowe powstają na nieruchomości w wynkiu prac prowadzonych 

przez wyspecjalizowaną w tym zakresie firmę wówczas włascicielem opadu jest przedmiotowa firma, której 

obowiązkeim jest zagospodarowanie wspomnianych odpadów zgodnie z przepisami prawa w tym zakresie.  

6. Pojemnik na odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe zamawiać należy telefoniczne 

u przedsiębiorcy uprawnionego do odbioru odpadów na terenie gminy Krzymów. Koszt zamówienia 

powyższego pojemnika ponosi zamawiający, jako dodatkową opłatę za wykonanie usługi dodatkowej. 

Dodatkowe usługi oraz ich koszty określone zostaną w odrębnej uchwale Rady Gminy Krzymów. 

§ 11. Właściciel nieruchomosci, na której prowadzona jest działalność handlowa, usługowa, 

gastronomiczna lub inna działalność gospodarcza, zobowiązany jest do:  

1. Wyposażenia nieruchomości w odpowiednią liczbę koszy, pojemników lub kontenerów do gromadzenia 

odpadów oraz w szczególności w okresie sezonu letniego codziennego ich opróżniania.  

2. Bieżącego sprzątania terenu nieruchomości, w szczególności niezwłocznie po zakończeniu działalności 

w danym dniu.  

3. Skutecznym zapobieganiu zanieczyszczeniu terenów przyległych odpadami powstającymi w wyniku 

funkcjonowania działalności gospodarczej. 

Rozdział 5. 

Opróżnianie zbiorników bezodpływowych  

§ 12. Ustala się następujące zasdy w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych:  

1. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właścicela 

nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę  

2. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji ekspoloatacji.  

3. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń do gromadzenia 

nieczystości cieklych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na nieruhomości.  

4. Zanieczyszczenia powstające w wynki załadunku i transportu odpadów komunalnych oraz nieczystości 

płynnych pracownicy uprawnionego podmiotu mają obowiązek natychmiast usunąć.  

5. Przedsiębiorca ma obowiązek tak zorganizować odbiór i transport odpadów oraz opróżnienie zbiorników 

bezodpływowych, aby nie zagrażały one bezpieczeństwu ruchu drogowego i odbywały się według tras i w 

terminach zgodnych z harmonogramem. 

Rozdział 6. 

Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami  

§ 13. Podmioty prowadzące działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych zobowiązane są 

w miarę możliwości rejestrować masę odbieranych poszczegółnych rodzajów segregowanych odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości.  
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§ 14. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do zmniejszenia ilości 

odpadów w szczególności poprzez rozważanie ponownego wykorzystania naprawy lub odnowienia produktu 

Rozdział 7. 

Utrzymanie zwierząt domowych  

§ 15. Do obowiązków właścicieli utrzymujacych zwierzęta domowe oraz zwierzęt nieudomowionych, 

utrzymywanych w charakterze zwierząt domowych należy:  

1. Opiekunowie psa zobowiązani są do ich wyprowadzania na smyczy, a psy zaliczane do ras agresywnych 

na smyczy i w kagańcu zgodnie z Rozporządzeniem MSWiA z dn. 28 kwietnia 2003r. w sprawie wykazu ras 

psów uznawanych za agresywne. 9Dz.U. z 2003r. Nr 77, poz. 687 z późn. zm.).  

2. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do należytej opieki nad posiadanymi zwierzętami, 

przestrzegania przepisów sanitarnych i epizootycznych, a w szczególności terminów szczepień.  

3. Właściciel zwierzęcia, które padło zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia zwłok z terenu 

nieruchomości przy pomocy podmiotu gospodarczego zajmującego się zbieraniem i unieszkodliwianiem zwłok 

zwierzęcych.  

§ 16. Obowiązek unieszkodliwienia zwłok zwierzęcych nalezy do:  

1. właściceli zwierząt.  

2. zarządcy drogi , gdy padłe zwierzę znajduje się na jezdni.  

3. gminy w odniesieniu do pozostałych terenów. 

§ 17. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie Gminy Krzymów reguluje odrębna 

uchwała Rady Gminy Krzymów w sprawie uchwalenia "programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krzymów".  

Rozdział 8. 

Zwierzęta gospodarskie  

§ 18. Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolnej:  

1. Właściciel zwierzęcia, które padło, zobowiązany jest do natychmiastowego usunięcia zwłok zwierzęcych 

z terenu nieruchomości przy pomocy podmiotu gospodarczego zajmującego się zbieraniem 

i unieszkodliwianiem zwłok zwierzęcych.  

2. Zabrania się utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach osiedli mieszkaniowych jednorodzinnych 

i wielorodzinnych oraz na nieruchomościach, na których usytuowane są budynki użyteczności publicznej.  

3. Pszczoły winny być trzymane w ulach ustawionych w odległości co najmniej 5 metrów od granicy 

nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie zakłociły korzystania z nieruchomości 

sąsiednich. Ule od strony działek sąsiednich powinny posiadać ekran zabiezpieczający. 

Rozdział 9. 

Deratyzacja  

§ 19. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:  

1. Obszary wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej  

2. Obszary zabudowy zagrodowej. 

§ 20. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana co najmniej raz w roku-w drugiej 

połowie października oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości. 
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