Załącznik do
Uchwały nr ……………/2012
Rady Gminy Kraśnik
z dnia …………….2012
ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kraśnik zwany dalej Regulaminem
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości porządku na terenie gminy Kraśnik.
ROZDZIAŁ II
WYMAGANIA W ZAKRESIE UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE
NIERUCHOMOŚCI
§ 2.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) Selektywne zbieranie wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych, co
najmniej w zakresie obejmującym:
a) papier, tektura,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji,
g) odpady z pielęgnacji terenów zielonych,
h) zużyte baterie i akumulatory,
i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
j) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
k) odpady budowlane i rozbiórkowe,
l) zużyte opony,
m) przeterminowane leki i chemikalia,
n) popioły.
2) Przekazywanie selektywnie zebranych, odpadów komunalnych uprawnionemu podmiotowi
prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości, który posiada podpisaną umowę z Gminą Kraśnik lub do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, lub przekazywanie odpowiednim
podmiotom w trybie określonym przez właściwe przepisy. Szczegółowy sposób i zakres
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów zawiera uchwała Rady Gminy Kraśnik
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych
odpadów.
3) Zbieranie zmieszanych odpadów komunalnych i przekazywanie ich uprawnionemu
podmiotowi prowadzącemu działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości, który posiada podpisaną umowę z Gminą Kraśnik.
2. Wyselekcjonowane z odpadów komunalnych odpady surowcowe (tzw. „suche”), wymienione
w § 2, ust. 1, pkt 1), lit. a) do e), m. in. makulatura, gazety, pojemniki po kosmetykach-czyste,
opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania wielomateriałowe typu „tetrapack”, szkło
opakowaniowe, materiały opakowaniowe żelazne i nieżelazne, nadające się do odzysku
i dalszego wykorzystania, gromadzone są w osobnych workach lub pojemnikach.
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3. Odpady biodegradowalne wymienione w § 2, ust. 1, pkt 1), lit. f) i g), m. in. odpady
organiczne (np.: resztki żywności, obierki i odpady roślinne pochodzące z warzyw,
z pielęgnacji kwiatów domowych i balkonowych oraz z przydomowego ogrodu – ścięte trawy,
gałęzie, liście), w pierwszej kolejności, gromadzone są w kompostowniku, a jeżeli nie ma
takiej możliwości w osobnym pojemniku przeznaczonym do zbierania odpadów
biodegradowalnych.
4. Popiół wymieniony w § 2, ust. 1, pkt 1), lit. n), gromadzony jest w osobnym pojemniku
metalowym ocynkowanym.
§ 3.
1. Właściciele nieruchomości zbierający odpady w sposób selektywny przekazują je do odbioru
w następujący sposób:
1) w zabudowie jednorodzinnej:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”), do osobnego worka foliowego, przeznaczonego
do odbioru odpadów surowcowych „suchych”,
b) odpady komunalne zmieszane – do osobnego pojemnika, przeznaczonego do
odbioru odpadów komunalnych zmieszanych,
c) odpady biodegradowalne, do osobnego pojemnika przeznaczonego na odpady
biodegradowalne,
d) popiół – do pojemnika metalowego ocynkowanego;
2) w zabudowie wielorodzinnej:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”), do osobnego pojemnika lub do osobnego
worka foliowego, przeznaczonych do odbioru odpadów surowcowych „suchych”,
b) odpady komunalne zmieszane – do osobnego pojemnika, przeznaczonego do
odbioru odpadów komunalnych zmieszanych,
c) do osobnego pojemnika przeznaczonego na odpady biodegradowalne,
d) popiół - do pojemnika metalowego ocynkowanego;
3) na terenie nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”), do osobnego pojemnika lub do osobnego
worka foliowego, przeznaczonych do odbioru odpadów surowcowych „suchych”,
e) odpady komunalne zmieszane – do osobnego pojemnika przeznaczonego do
odbioru odpadów komunalnych zmieszanych,
f) do osobnego pojemnika przeznaczonego na odpady biodegradowalne,
g) popiół - do pojemnika metalowego ocynkowanego;
§ 4.
1. Z zastrzeżeniem ust. 2 właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek
uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego.
2. Lód i śnieg niemożliwy do usunięcia i zalegający wzdłuż chodników położonych na częściach
nieruchomości służących do użytku publicznego właściciele nieruchomości mają obowiązek
posypać
piaskiem
lub
innym
stosownym
środkiem
chemicznym,
zgodnie
z obowiązującymi przepisami, w celu zlikwidowania jego śliskości.
3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na częściach
nieruchomości przeznaczonych do użytku publicznego poprzez wyposażenie tych miejsc
w odpowiednią liczbę zamocowanych na stałe koszy ulicznych na drobne odpady komunalne.
§ 5.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się po spełnieniu łącznie
następujących warunków:
1) niezanieczyszczania środowiska i odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji
sanitarnej lub zbiornika bezodpływowego,
2) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości
oraz przy użyciu środków ulegających biodegradacji,
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3) mycia wyłącznie nadwozia samochodu.
2. Zakazuje się napraw pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi, jeżeli naprawy te
mogą powodować zagrożenie dla środowiska; zakaz w szczególności dotyczy napraw związanych
z wymianą oleju silnikowego, oleju skrzyni biegów, płynów chłodniczych i hamulcowych.
ROZDZIAŁ III
RODZAJE I MINIMALNE POJEMNOŚCI POJEMNIKÓW PRZEZNACZONYCH DO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH NA TERENIE NIERUCHOMOŚCI
ORAZ NA DROGACH PUBLICZNYCH, WARUNKI ROZMIESZCZENIA TYCH
POJEMNIKÓW I ICH UTRZYMANIA W ODPOWIEDNIM STANIE SANITARNYM,
PORZĄDKOWYM I TECHNICZNYM
§ 6.
1. Do zbierania odpadów na terenie gminy stosuje się:
1) worki foliowe o pojemności do 120 l,
2) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l,
3) pojemniki na odpady o pojemności od 60 l do 3600 l,
4) kontenery o pojemności od 5 do 7 m3,
5) inne pojemniki specjalne do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów
niebezpiecznych, (m. in. pojemniki na baterie, pojemniki na przeterminowane leki),
6) przydomowe kompostowniki,
7) pojemniki metalowe ocynkowane.
2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować:
1) pojemniki lub worki w kolorze żółtym
- z przeznaczeniem na odpady surowcowe (tzw. „suche”), wymienione w § 2, ust. 1, pkt 1),
lit. a) do e),
2) pojemniki w kolorze czarnym lub szarym
- z przeznaczeniem na zmieszane odpady komunalne, z wyłączeniem odpadów
wymienionych w § 2,
3) pojemniki w kolorze brązowym,
- z przeznaczeniem na odpady biodegradowalne, wymienione w § 2, ust. 1, pkt 1), lit. f) i
lit. g)
4) pojemniki metalowe ocynkowane
- z przeznaczeniem na popiół, wymieniony w § 2, ust. 1, pkt 1), lit. n).
3. Wskazane w ust. 1, 2 i 3 pojemniki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania określone w
ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm oraz muszą być dostosowane
do samochodów odbierających odpady.
§ 7.
Wszystkie pojemniki, kontenery lub worki przeznaczone na zbieranie odpadów, muszą być
zaopatrzone w czytelne oznaczenie, określające rodzaj gromadzonych w pojemniku odpadów i adres
nieruchomości, której dotyczą.
§ 8.
1. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której
posiadają tytuł prawny kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych
kompostownikach, które muszą zapewnić prawidłowy proces kompostowania odpadów
w warunkach tlenowych w okresie całego roku i nie mogą stwarzać uciążliwości dla
nieruchomości sąsiednich. Uzyskany w wyniku kompostowania materiał może być wykorzystany
na własne potrzeby.
2. Właściciel nieruchomości, aby móc prowadzić selektywną zbiórkę odpadów komunalnych
biodegradowalnych do własnego kompostownika, deklaruje w Urzędzie Gminy prowadzenie
kompostownika.
§ 9.
1. Dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych, prowadzących zbiórkę odpadów w sposób selektywny, ustala się
następującą minimalną pojemność:
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1) pojemnika przeznaczonego na zmieszane odpady komunalne,
jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) 1 osoba - jeden pojemnik o pojemności 60 l,
b) 2-3 osoby - jeden pojemnik o pojemności 120 l.
c) 4 - 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l,
d) 7 - 12 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l,
e) 13-18 osób - trzy pojemniki o pojemności 240 l,
f) 19-24 osób - cztery pojemniki o pojemności 240 l,
g) 25-27 osób - jeden pojemnik 1100 l.
2) worka na odpady surowcowe „suche”, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a) – e),
jeżeli z takiego worka korzysta:
a) nie więcej niż 3 osoby - jeden worek o pojemności 120 l,
b) 4-6 osób - dwa worki o pojemności 120 l,
c) dla większej ilości osób należy zastosować odpowiednią wielokrotność worków.
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
jednorodzinnych, prowadzących zbiórkę odpadów w sposób nieselektywny, ustala się
następującą minimalną pojemność pojemnika na zmieszane odpady komunalne, jeżeli
z takiego pojemnika korzysta:
a) 1 osoba - jeden pojemnik o pojemności 60 l,
b) 2 osoby - jeden pojemnik o pojemności 120 l,
c) 3 - 4 osoby - jeden pojemnik o pojemności 240 l,
d) 5 - 8 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l,
e) 9 - 12 osób - trzy pojemniki o pojemności 240 l,
f) 13 - 16 osób - cztery pojemniki o pojemności 240 l,
g) 17 - 18 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l.
§ 10.
1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
wielorodzinnych, prowadzących zbiórkę odpadów w sposób selektywny, ustala się
następującą minimalną pojemność:
1) pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych,
jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
a) 1 osoba - jeden pojemnik o pojemności 60 l,
b) 2 - 3 osoby - jeden pojemnik o pojemności 120 l,
c) 4 - 6 osób - jeden pojemnik o pojemności 240 l,
d) 7 - 12 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l,
e) 13 – 18 osób- trzy pojemniki o pojemności 240 l,
f) 19 – 24 osób - cztery pojemniki o pojemności 240 l,
g) 25 - 30 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l.
2) pojemnika do zbierania odpadów surowcowych „suchych”, o których mowa w § 2 ust. 1
pkt. 1 lit. a) – e),
a) należy zastosować pojemniki według schematu podanego w § 10, ust. 1, pkt 1),
a) właściciele nieruchomości mogą stosować również, odpowiednią, ilość worków,
przeznaczonych na odpady surowcowe „suche” według schematu podanego w § 9,
ust. 1, pkt 2).
2. Dla właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy w budynkach
wielorodzinnych, prowadzących zbiórkę odpadów sposób nieselektywny, ustala się
następującą minimalną pojemność pojemnika na zmieszane odpady komunalne, jeżeli z
takiego pojemnika korzysta:
a) 1 osoba – jeden pojemnik o pojemności 60 l,
b) 2 - 3 osoby - jeden pojemnik o pojemności 120 l,
c) 3 - 4 osoby - jeden pojemnik o pojemności 240 l,
d) 5 - 8 osób - dwa pojemniki o pojemności 240 l,
e) 9 - 12 osób - trzy pojemniki o pojemności 240 l,
f) 13 – 16 osób - cztery pojemniki o pojemności 240 l,
g) 17 -18 osób - jeden pojemnik o pojemności 1100 l.
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§ 11.
1. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne (miejsca prowadzenia działalności gospodarczej, miejsca użyteczności publicznej)
oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części nie
zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady zbierane są
w sposób selektywny, ustala się następującą minimalną pojemność:
1) pojemnika przeznaczonego do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych, jeżeli
z takiego pojemnika korzysta:
a) 1 osoba – jeden pojemnik o pojemności 60 l,
b) 2 - 3 osoby – jeden pojemnik o pojemności 120 l,
c) 4 - 6 osób – jeden pojemnik o pojemności 240 l,
d) 7 – 12 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l,
e) 13 - 18 osób – trzy pojemniki o pojemności 240 l,
f) 19 - 24 osób – cztery pojemniki o pojemności 240 l,
g) 25 - 30 osób – jeden pojemnik o pojemności 1100 l,
h) dla większej ilości osób należy zwiększyć ilość pojemników zgodnie ze wskazaniami
wymienionymi w lit. a) - g).
2) pojemnika lub worka do zbierania odpadów surowcowych „suchych”, o których mowa w
§ 2 ust. 1 pkt. 1 lit. a) – e),
a) należy zastosować pojemniki według schematu podanego w § 11, ust. 1, pkt 1),
b) właściciele nieruchomości mogą stosować również, odpowiednią, ilość worków,
przeznaczonych na odpady surowcowe „suche” według schematu podanego w § 9,
ust. 1, pkt 2).
2. Dla właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne oraz nieruchomości, na których w części zamieszkują mieszkańcy, a w części
nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, jeżeli odpady zbierane są
w sposób nieselektywny, ustala się następującą minimalną pojemność pojemnika do
zbierania odpadów komunalnych zmieszanych:
a) do 2 osób – jeden pojemnik o pojemności 120 l,
b) 3 - 4 osoby – jeden pojemnik o pojemności 240 l,
c) 5 - 8 osób – dwa pojemniki o pojemności 240 l,
d) 9 - 12 osób – trzy pojemniki o pojemności 240 l,
e) 13 -16 osób – cztery pojemniki o pojemności 240 l,
f) 17 - 18 osób – jeden pojemnik o pojemności 1100 l.
§ 12.
Dopuszcza się inne niż wymienione w § 9, 10 i 11, ilości i wielkości pojemników i worków, jednakże
tylko ponad minimalne normy ustalone w regulaminie.
§ 13.
Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny
odpadów komunalnych na przystankach komunikacyjnych usytuowanych przy drogach publicznych
od 10 l do 50 l.
§ 14.
Średnie ilości odpadów komunalnych wytwarzanych przez właścicieli nieruchomości podano
w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu.

§ 15.
1. Pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać
w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, a w szczególności:
1) należy ustawiać je w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób korzystających
z pojemnika oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady, bez konieczności otwierania
wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu
odpadów z zastrzeżeniem pkt 2),
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2)

w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia
pojemników i worka, pojemniki i worki należy wystawić w dniu odbioru, na chodnik lub
drogę przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony
z przedsiębiorcą odbierającym odpady,
3) należy ustawiać je tak, aby nie stwarzały zagrożenia dla innych użytkowników ciągów
komunikacyjnych, bezpieczeństwu ruchu drogowego oraz aby uniemożliwiać rozrywanie
worków przez zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr,
4) należy ustawić je tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności
poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych oraz miejsc parkingowych,
5) pojemniki i worki na odpady surowcowe (tzw. „suche”) oraz pozostałe odpady zbierane
selektywnie należy umieszczać w takich miejscach, aby uniemożliwić przedostawanie się
do nich wód opadowych lub podsiąkowych do momentu ich odbioru,
6) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości
dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem
posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel,
7) pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd
do nich samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych,
2. Odpady należy przygotować do odbioru w terminie oraz w sposób zgodny ze wskazaniami
w harmonogramie, opracowanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady z terenu gminy
Kraśnik, na podstawie umowy zawartej z Gminą Kraśnik.
§ 16.
1. Przedsiębiorca odbierający odpady z nieruchomości ma prawo do sprawdzenia przekazanych do
odbioru odpadów pod kątem ich selektywnego zbierania z zastrzeżeniem ust. 2 niniejszego
paragrafu.
2. Przedsiębiorca odbierający odpady z nieruchomości ma prawo przekwalifikowania ww. odpadów
jako odpady zmieszane w przypadku, gdy w worku lub pojemniku znajdują się odpady niezgodne
z rodzajem worka lub pojemnika, zgłaszając jednocześnie ten fakt do odpowiedniej komórki
Urzędu Gminy Kraśnik.
§ 17.
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania odpadów
w należytym stanie sanitarnym i technicznym.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym stanie
porządkowym poprzez zapewnienie odpowiedniej wielkości i/ lub ilości pojemników, aby nie
dochodziło do ich przepełnienia oraz do porządkowania terenu wokół pojemników,
w szczególności poprzez usuwanie z otoczenia pojemnika odpadów, które z niego wypadły lub nie
zostały wrzucone do pojemnika.
ROZDZIAŁ IV
CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO
§ 18.
1. Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
w zależności od rodzaju odpadów wynosi:
1) Zabudowa jednorodzinna:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – 1 raz na miesiąc,
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na miesiąc,
2) Zabudowa wielorodzinna:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – 1 raz na miesiąc,
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na miesiąc,
3) Nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – 1 raz na miesiąc
b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 1 raz na miesiąc,
§ 19.
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Odpady komunalne należy odbierać od właścicieli nieruchomości w godzinach 6.30 – 22.00 w dni
robocze.
§ 20.
Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia,
jednak nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie.
§ 21.
Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy przekazywać do:
1) punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego zlokalizowanych w
obiektach handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie
przepisów odrębnych,
2) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) lub przedsiębiorcy prowadzącemu okresowe akcje zbierania tych odpadów.
§ 22.
Odpady baterii i akumulatorów należy przekazać do:
1) do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie
przepisów odrębnych,
2) punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych,
3) oraz do innych wyznaczonych punktów (np. w urzędach, szkołach).
§ 23.
Odpady przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych należy dostarczyć do:
1) specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach,
2) lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 24.
Odpady środków chemicznej ochrony roślin i opakowań po nich, powstałych w związku z
bytowaniem człowieka, należy dostarczyć:
1) do placówek handlowych zobowiązanych do prowadzenia zbiórki tych odpadów na podstawie
przepisów odrębnych,
2) lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 25.
Odpady, farb i lakierów, rozpuszczalników, klejów, żywic, środków czyszczących, preparatów do
pielęgnacji i ochrony drewna, przepracowanych olejów i opakowań po nich itp., wymienione w § 2,
ust. 1, pkt 1), lit m), powstałych w związku z bytowaniem człowieka, należy dostarczyć:
1) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 26.
Zużyte opony, wymienione w § 2, ust. 1, pkt 1), lit. l) należy przekazać:
1) przedsiębiorcy prowadzącemu działalność usługową w przedmiotowym zakresie,
2) przedsiębiorcy prowadzącemu okresowe akcje zbierania tych odpadów,
3) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
§ 27.
1. Meble i odpady wielkogabarytowe wymienione w § 2, ust. 1, pkt 1), lit. j), w tym np. dywany,
wykładziny, wózki dziecięce, drzwi, stolarka okienna i inne odpady z remontów, pochodzące
z prac nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia należy przekazać:
1) przedsiębiorcy prowadzącemu okresowe akcje zbierania tych odpadów,
2) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. Odpady wielkogabarytowe pochodzące z budów, remontów i rozbiórek (m.in. ceramika
budowlana, beton i gruz betonowy, gruz ceglany, elementy wyposażenia, szkło okienne) , na które
potrzeba uzyskać pozwolenie na budowę oraz które należy zgłosić do właściwego organu,
powinny być odbierane z terenu nieruchomości, w następujący sposób:
1) przez przedsiębiorcę realizującego roboty budowlane, w ramach prowadzonej działalności
gospodarczej,
2) przez przedsiębiorcę prowadzącego działalność w zakresie odbierania odpadów
komunalnych, na podstawie indywidualnie zawartej umowy, na własny koszt w ramach
usługi dodatkowej.
§ 28.
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1. Odpady biodegradowalne, wymienione w § 2, ust. 1, pkt 1), lit. f) i lit. g), w przypadku braku
kompostownika, mogą być:
1) przekazane przez właściciela nieruchomości, bezpośrednio do punktu selektywnego
odbioru odpadów komunalnych,
2) odebrane z nieruchomości i przekazane do punktu selektywnego odbioru odpadów
komunalnych, przez przedsiębiorcę prowadzącego usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych na terenie gminy Kraśnik, na podstawie indywidualne
zawartej umowy, na własny koszt w ramach usługi dodatkowej.
3. Popiół, w okresie od 15 października do 30 marca danego roku. może być:
1) przekazany przez właściciela nieruchomości, bezpośrednio do punktu selektywnego
odbioru odpadów komunalnych, lub
2) odbierany z nieruchomości i przekazany do punktu selektywnego odbioru odpadów
komunalnych, przez przedsiębiorcę prowadzącego usługi w zakresie odbierania
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości na podstawie indywidualnie
zawartej umowy, na własny koszt w ramach usługi dodatkowej.
§ 29.
Lokalizacja i regulamin korzystania z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostaną
określone odrębnie.
§ 30.
1. Nieczystości ciekłe odprowadzane są do sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych
i oczyszczalni przydomowych według zasad określonych w przepisach odrębnych.
2. Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna
uniemożliwiać przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu, do
gruntu lub wód.
3. Częstotliwość opróżniania z osadów lub innych odpadów, zbiorników oczyszczalni
przydomowych wynika z ich instrukcji eksploatacji.
4. Zbiornik bezodpływowy musi być zlokalizowany w taki sposób, aby możliwy był bezpośredni
dojazd do niego pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego, realizującego usługę wywozu
nieczystości ciekłych.
§ 31.
1. Mając na uwadze zasady utrzymania czystości i porządku zabrania się w szczególności:
1) umieszczania w pojemnikach i workach przeznaczonych do selektywnej zbiórki, odpadów
innych niż te, na jakie przeznaczony jest pojemnik lub worek,
2) umieszczania w pojemnikach na odpady komunalne zmieszane, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, odpadów z remontów i budowlanych, leków i chemikaliów,
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, baterii i akumulatorów, zużytych opon
oraz odpadów zielonych, ulegających biodegradacji,
3) umieszczania w pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
odpadów, które powinny być zagospodarowane zgodnie z rodzajem prowadzonej
działalności gospodarczej,
4) umieszczania w workach i pojemnikach plastikowych gorącego popiołu,
5) magazynowania na terenie nieruchomości odpadów poza miejscami do tego
wyznaczonymi,
6) odbierania i transportu odpadów zbieranych selektywnie w sposób pozwalający na ich
zmieszanie z innym rodzajem odpadów zbieranych selektywnie,
7) wywożenia i wysypywania odpadów w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych (tworzenia
tzw. dzikich wysypisk),
8) zakopywania odpadów,
9) spalania odpadów na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych, (za wyjątkiem
pozostałości roślinnych, jeżeli ich spalanie nie narusza przepisów odrębnych),
10) wypalania suchych traw,
11) samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe,
12) wprowadzania psów na tereny sportowe, place zabaw dla dzieci oraz obiekty użyteczności
publicznej.
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ROZDZIAŁ V
INNE WYMAGANIA, W TYM WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO
GOSPODARKI ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

PLANU

§ 32.
1. W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania, obejmujące:
1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym systemem
selektywnego odbioru odpadów 100% mieszkańców gminy,
2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez ich składowanie,
3) zwiększenie ilości zbieranych selektywnie odpadów niebezpiecznych występujących
w strumieniu odpadów komunalnych,
4) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym
zakresie,
5) upowszechnienie systemu zbierania przeterminowanych lekarstw z gospodarstw domowych
na obszarze całej gminy,
6) zmniejszenie masy składowanych odpadów oraz
7) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.
ROZDZIAŁ VI
OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA
CELU OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ
PRZED ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO
UŻYTKU
§ 33.
Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do sprawowania właściwej opieki
nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru, jeżeli zwierzę nie
znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie ogrodzonym w sposób uniemożliwiający
samodzielne wydostanie się z niego.
§ 34.
Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt
w sposób nie stwarzający uciążliwości ( hałas lub odory) dla osób znajdujących się w sąsiednich
lokalach lub nieruchomościach.
§ 35.
Utrzymujący inne zwierzęta w charakterze zwierząt domowych np. gady, ptaki i owady w lokalach
mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się
z pomieszczenia.
§ 36.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania w miejscu widocznym tabliczką ostrzegawczą
bramy lub furtki wejściowej na teren ogrodzonej posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące
stanowić zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
§ 37.
Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras
agresywnych mogą być wprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu.
§ 38.
Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez zwierzęta w pomieszczeniach służących do użytku publicznego, a także na
terenach użytku publicznego takich jak parki, chodniki, ulice, skwery i zieleńce.
ROZDZIAŁ VI
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WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH
WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH
UTZRYMYWANIA
NA
OKREŚLONYCH
OBSZARACH
LUB
W POSZCZEGÓLNYCH NIERUCHOMOŚCIACH
§ 39.
1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na
prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego.
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany :
1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak hałas, odory itp.,
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta
gospodarskie,
3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki
karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.
3. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:
1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy o podatku rolnym oraz działów
specjalnych produkcji rolnej, w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych.
2) przydomowego chowu drobiu, pszczół oraz królików i szynszyli – wyłącznie na działkach
zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi.
ROZDZIAŁ VII
WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI
I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA
§ 40.
1. W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta przez
szczury i myszy, właściciele nieruchomości zobowiązani są do przeprowadzania w miarę potrzeb
deratyzacji.
2. Właściciele nieruchomości przeprowadzają deratyzację miejsc oraz pomieszczeń nieruchomości,
w szczególności takich jak: węzły ciepłownicze i przyłącza, korytarze i inne pomieszczenia
piwniczne, pomieszczenia produkcyjne i magazyny.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do oznakowania miejsc wyłożenia preparatów (trutek)
napisem: „UWAGA: TRUCIZNA”.
4. Trutkę należy wykładać dwukrotnie w ciągu roku:
1) Pierwszy termin: marzec – kwiecień’
2) Drugi termin: wrzesień – październik’
w ilości i wg instrukcji stosowania danego preparatu.
5. Koszty przeprowadzenia deratyzacji ponoszą właściciele nieruchomości.
ROZDZIAŁ VIII
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
§ 41.
1. Pracownicy Urzędu Gminy Kraśnik upoważnieni przez Wójta Gminy Kraśnik oraz
pracownicy jednostek upoważnionych do kontroli na mocy odrębnych przepisów i w zakresie
określonym tymi przepisami – są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych
w zakresie stosowania postanowień regulaminu.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia
kontroli.
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