
UCHWAŁA NR XX/114/2016
RADY GMINY KRAŚNIK

z dnia 28 czerwca 2016 r.

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 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446) 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. z 2016 r. poz. 250)
po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku, Rada Gminy Kraśnik 
uchwala, co następuje:

§ 1.  Przyjmuje się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.  Traci moc uchwała nr XXVII/160/2013 Rady Gminy Kraśnik z dnia 22 lutego 2013 roku w sprawie 
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kraśnik (Dz. Urz. Woj. Lub.  z dn. 21 
marca 2013 r. poz. 1523).

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraśnik.

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi

w życie w terminie 14 dni od daty opublikowania.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Andrzej Hanaj

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 13 lipca 2016 r.

Poz. 3097
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Załącznik do  

Uchwały Nr XX/114/2016  

Rady Gminy Kraśnik 

z dnia 28 czerwca 2016 

 

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU 

NA TERENIE GMINY KRAŚNIK 

 

Rozdział 1 

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 2 

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, tekturę, 

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) popiół. 

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.  

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 „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.  

3. Odpady biodegradowalne wymienione w § 2, ust. 1, pkt 1), lit. f) i g), 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. 
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4. Popiół wymieniony w § 2, ust. 1, pkt 1), lit. n), gromadzony jest w osobnym pojemniku metalowym 

ocynkowanym. 

§ 3. 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zbierania i przekazywania do odbioru wskazanych poniżej 

odpadów w następujący sposób: 

1) w zabudowie jednorodzinnej:  

a) odpady surowcowe „suche” -  do osobnego worka foliowego, przeznaczonego na  odpady 

surowcowe „suche”, 

b) odpady komunalne zmieszane - do osobnego pojemnika, przeznaczonego na odpady 

komunalne zmieszane, 

c) odpady biodegradowalne - do osobnego pojemnika przeznaczonego na odpady 

biodegradowalne, 

d) popiół – do pojemnika metalowego ocynkowanego; 

2) w zabudowie wielorodzinnej: 

a) odpady surowcowe „suche” - do osobnego pojemnika lub do osobnego worka foliowego, 

przeznaczonych na odpady surowcowe „suche”, 

b) odpady komunalne zmieszane - do osobnego pojemnika, przeznaczonego na odpady 

komunalne zmieszane, 

c) odpady biodegradowalne - 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 „suche” - do osobnego pojemnika lub do osobnego worka foliowego, 

przeznaczonego na odpady surowcowe „suche”, 

e) odpady komunalne zmieszane - do osobnego pojemnika przeznaczonego na odpady 

komunalne zmieszane, 

f) odpady biodegradowalne - do osobnego pojemnika przeznaczonego na odpady 

biodegradowalne, 

g) popiół - do pojemnika metalowego ocynkowanego; 

§ 4. 

Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, 

opadłych liści i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.  

§ 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, 

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 3 

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 m
3
, 
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5) pojemniki metalowe ocynkowane. 

2. Dla poszczególnych rodzajów odpadów należy zastosować:  

1) pojemniki lub worki przeznaczone na odpady surowcowe „suche”, wymienione w § 2, ust. 1, pkt 

1), lit. a) do e), 

2) pojemniki przeznaczone na zmieszane odpady komunalne, z wyłączeniem odpadów 

wymienionych w § 2, 

3) pojemniki przeznaczone na odpady biodegradowalne, wymienione w § 2, ust. 1, pkt 1), lit. f) i lit. 

g),   

4) pojemniki metalowe ocynkowane przeznaczone na popiół, wymieniony w § 2, ust. 1, pkt 1), lit. n). 

3. Wskazane w ust. 1 i 2 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.  

§ 8. 

Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na terenie nieruchomości, do której posiadają 

tytuł prawny kompostowanie odpadów biodegradowalnych w przydomowych kompostownikach.  

§ 9. 

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. 

§ 10. 

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), 

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 „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) pojemniki o pojemności powyżej 1100 l powinny być ustawione tak, aby umożliwić dojazd do 

nich samochodu przystosowanego do odbierania odpadów komunalnych, 

 

Rozdział 4 

CZĘSTOTLIWOŚĆ I SPOSÓB POZBYWANIA SIĘ ODPADÓW KOMUNALNYCH  
I NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH Z TERENU NIERUCHOMOŚCI ORAZ Z TERENÓW 
PRZEZNACZONYCH DO UŻYTKU PUBLICZNEGO 

§ 11. 

Minimalna częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w zależności od 

rodzaju odpadów wynosi: 

1) odpady surowcowe „suche” –  nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, 

2) odpady komunalne zmieszane – nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu. 

§ 12. 

Kosze uliczne należy opróżniać z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, jednak 

nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie. 
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§ 13. 

Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, należy przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

§ 14. 

Odpady baterii i akumulatorów należy przekazać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 15. 

Odpady przeterminowanych leków i termometrów rtęciowych należy dostarczyć: 

1) do specjalistycznych pojemników ustawionych w aptekach, 

2) do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 16. 

Odpady środków chemicznej ochrony roślin  i opakowań po nich, powstałych w związku z bytowaniem 

człowieka, należy dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 17. 

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 do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

§ 18. 

Zużyte opony, wymienione w § 2, ust. 1, pkt 1), lit. l) należy przekazać do punktu selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

§ 19. 

Meble i odpady wielkogabarytowe wymienione w § 2, ust. 1, pkt 1), lit. j), w tym np. dywany, wykładziny, 

wózki dziecięce, drzwi, stolarka okienna, ceramika budowlana, beton i gruz betonowy, gruz ceglany, 

elementy wyposażenia, szkło okienne i inne odpady z budów i remontów należy przekazać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 20.  

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 zbierania 

odpadów komunalnych, 

2) odebrane z nieruchomości i przekazane do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych, przez przedsiębiorcę prowadzącego usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych na terenie gminy Kraśnik. 

2. 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 na terenie gminy Kraśnik.  

§ 21. 

Częstotliwość opróżniania zbiorników bezodpływowych na nieczystości ciekłe powinna uniemożliwiać 

przepełnienie zbiornika i wylewanie się nieczystości na powierzchnię terenu i nie może odbywać się rzadziej 

niż raz na pół roku. 

 

Rozdział 5 

INNE WYMAGANIA, W TYM WYNIKAJĄCE Z WOJEWÓDZKIEGO PLANU GOSPODARKI 
ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 

§ 22. 

Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę podlegają unieszkodliwieniu 

w następujący sposób:  

a) odpady zmieszane, odpady zielone – przedsiębiorca przekazuje do regionalnych instalacji 

przetwarzania odpadów komunalnych przewidzianych dla obsługi regionu wskazanego w 

obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami dla województwa lubelskiego, a w przypadku 

awarii do instalacji zastępczych; 
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b) odpady selektywnie zebrane - przedsiębiorca przekazuje podmiotom uprawnionym celem 

recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami.  

§ 23. 

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 6 

OBOWIĄZKI OSÓB UTRZYMUJĄCYCH ZWIERZĘTA DOMOWE, MAJĄCYCH NA CELU 
OCHRONĘ PRZED ZAGROŻENIEM LUB UCIĄŻLIWOŚCIĄ DLA LUDZI ORAZ PRZED 
ZANIECZYSZCZENIEM TERENÓW PRZEZNACZONYCH DLA WSPÓLNEGO UŻYTKU 

§ 24. 

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. 

§ 25. 

Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych są zobowiązani do utrzymywania tych zwierząt  

w sposób nie stwarzający uciążliwości dla osób znajdujących się w sąsiednich lokalach lub nieruchomościach. 

§ 26. 

Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy, natomiast psy ras 

agresywnych mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu. 

§ 27. 

Właściciele lub opiekunowie zwierząt są zobowiązani do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń 

spowodowanych przez zwierzęta w miejscach służących do użytku publicznego. 

 

Rozdział 7 

WYMAGANIA UTRZYMYWANIA ZWIERZĄT GOSPODARSKICH NA TERENACH 

WYŁĄCZONYCH Z PRODUKCJI ROLNICZEJ, W TYM TAKŻE ZAKAZU ICH 
UTZRYMYWANIA NA OKREŚLONYCH OBSZARACH LUB W POSZCZEGÓLNYCH 
NIERUCHOMOŚCIACH 

§ 28. 

1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane na 

prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego oraz w odpowiednio 

przystosowanych obiektach inwentarskich zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany: 

1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości,  

2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta gospodarskie, 

3) 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 np.: drobiu, pszczół, królików i szynszyli – wyłącznie na działkach 

zabudowanych budynkami jednorodzinnymi wolnostojącymi. 
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Rozdział 8 

WYZNACZANIE OBSZARÓW PODLEGAJĄCYCH OBOWIĄZKOWEJ DERATYZACJI  
I TERMINÓW JEJ PRZEPROWADZANIA 

§ 29. 

W celu zapobiegania powstawaniu chorób zakaźnych przenoszonych na ludzi i zwierzęta  przez szczury  

i myszy, właściciele nieruchomości w zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej zobowiązani są do 

przeprowadzania deratyzacji w następujących terminach: 

- wiosną: marzec – kwiecień, 

- jesienią: październik – listopad. 
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