UCHWAŁA NR XXVI/181/2013
RADY GMINY KRZYKOSY
z dnia 30 stycznia 2013 r.

w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy.

Na podstawie art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r. poz. 391 ze zmianami) oraz art. 18 ust. 2
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.
1591 ze zmianami) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego Rada Gminy Krzykosy uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXII/201/2006 Rady Gminy Krzykosy w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy ogłoszona w
Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z 2006 r. Nr 56, poz. 1486.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
Rady Gminy
Wiesław Zając

Załącznik
do Uchwały Nr XXVI/181/2013
Rady Gminy Krzykosy
z dnia 30 stycznia 2013r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY KRZYKOSY

Rozdział I.
Postanowienia ogólne.
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzykosy zwany dalej
„Regulaminem” określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krzykosy.
Rozdział II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości.
§ 2. Obowiązek utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości ciąży na ich
właścicielach.
§ 3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania odpadów
komunalnych i umieszczania poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w pojemnikach i
workach, według ich przeznaczenia, zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu.
§ 4. 1. Powstałe na terenie nieruchomości zmieszane odpady komunalne przed ich
umieszczeniem w przeznaczonych do tego pojemnikach i workach, należy poddać
segregacji mającej na celu wydzielenie ze strumienia odpadów komunalnych:
1) zużytych baterii i akumulatorów,
2) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
3) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
4) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
5) przeterminowanych leków i chemikaliów
6) zużytych opon,
7) odpadów, o których mowa w ust. 2.
2. Właściciel nieruchomości ma obowiązek selektywnego zbierania odpadów:
1) papieru i tektury,
2) butelek typu PET i opakowań po chemii gospodarstwa domowego,
3) szkła,
4) metali,
5) ulegających biodegradacji, w tym odpadów zielonych.
3. Na terenie nieruchomości zamieszkałych, frakcje odpadów komunalnych powstających
nieregularnie, takie jak:
1) zużyte baterie i akumulatory,
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

3) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
4) odpady budowlane i rozbiórkowe,
5) przeterminowane leki i chemikalia,
6) zużyte opony,
powinny być po zebraniu dowożone do punktu gromadzenia odpadów problemowych, z
zastrzeżeniem ust. 4 – 9.
4. Zużyte baterie należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu odpowiednio
oznaczonych pojemnikach, w wyznaczonych punktach (wykaz punktów opublikowany na
stronie internetowej Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy w
Krzykosach).
5. Akumulatory należy dostarczać do placówek handlowych prowadzących ich sprzedaż lub
wymianę.
6. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, a także meble i inne odpady wielkogabarytowe
mogą być wystawiane przed teren nieruchomości, z której pochodzą dwa razy w roku, w
terminach wyznaczonych przez uprawniony podmiot odbierający odpady komunalne.
7. Odpady budowlane i rozbiórkowe mieszkańcy pozbywają się na własny koszt i należy je
dostarczyć do punktu zbiórki takich odpadów lub oddać na podstawie indywidualnego
zamówienia u przedsiębiorcy posiadającego stosowny wpis do rejestru uprawniający go do
prowadzenia tego rodzaju działalności.
8. Przeterminowane leki należy umieszczać w przeznaczonych do tego celu, odpowiednio
oznaczonych pojemnikach, znajdujących się na terenie aptek.
9. Chemikalia i zużyte opony należy samodzielnie dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki
podanych na stronie internetowej Gminy Krzykosy.
10. W workach do selektywnej zbiórki odpadów należy umieszczać jedynie odpady należące
do frakcji opisanych na workach.
11. Wymóg selektywnego zbierania odpadów, o których mowa w ust. 2 pkt 5 spełniają
właściciele nieruchomości, którzy zbierają i gromadzą te odpady (usunięte chwasty, liście,
skoszona trawa, gałęzie drzew i krzewów oraz odpady kuchenne) na przydomowych
kompostownikach odpadów biodegradowalnych powstałych na terenie nieruchomości.
§ 5. Zabrania się zakopywania odpadów oraz ich pozbywania się poza punktami
gromadzenia.
§ 6. Właściciel nieruchomości, na której organizowana jest impreza o charakterze
publicznym zobowiązany jest do:
1) wyposażenia miejsca, w którym organizowana jest impreza w pojemniki lub worki na
odpady o minimalnej pojemności 120 l na każdych 100 jej uczestników,
2) oczyszczenia terenu, na którym odbywała się impreza i terenów przyległych
bezpośrednio po zakończeniu imprezy.

Rozdział III.
Uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
służących do użytku publicznego. Mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza
myjniami i warsztatami samochodowymi.
§ 7. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:

1) niezwłocznego uprzątnięcia śniegu, lodu błota oraz innych zanieczyszczeń z
chodnika położonego wzdłuż nieruchomości, w sposób nie powodujący zakłóceń w
ruchu pieszych i pojazdów,
2) uprzątnięcia z chodnika piasku lub kruszywa użytego do likwidacji śliskości
niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego stosowania.
2. Właściciele nieruchomości w części należącej do użytku publicznego mają obowiązek
niezwłocznego usuwania śniegu, lodu, błota i innych zanieczyszczeń, w sposób nie
powodujący zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.
§ 8. 1. Mycie pojazdów poza myjniami i warsztatami samochodowymi może odbywać się
wyłącznie pod warunkiem:
1) że odbywa się w obrębie nieruchomości,
2) że powstające ścieki zawierające szkodliwe substancje nie ulegające biodegradacji
nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do ziemi lub zbiorników wodnych.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może odbywać
się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w
pojemnikach do tego przeznaczonych,
2) że naprawa pojazdów samochodowych nie stwarza uciążliwości dla właścicieli
sąsiednich nieruchomości.
Rozdział IV.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, na drogach publicznych oraz warunki
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymywania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym.
§ 9. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz w miejscach publicznych:
1) pojemniki na odpady o pojemności od 80 L do 120 L,
2) pojemniki na odpady o pojemności 240 L,
3) pojemniki na odpady o pojemności 1100 L,
4) pojemniki (KP 5, KP 6, KP 7, KP 10) o pojemności od 5 m3 do 10 m3,
5) worek na gruz budowlany do 1 m3,
6) pojemniki siatkowe z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami w
stosunku do każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie od 1,5 m3 do 3 m3,
7) kosze uliczne o pojemności 35 litrów do 75 litrów,
8) pojemniki, w tym worki z folii LDPE o pojemności od 60 litrów do 120 litrów
oznaczone odpowiednimi kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu
zbieranego selektywnie z przeznaczeniem na :
a) papier i tekturę,
b) butelki typu PET i opakowania po chemii gospodarstwa domowego,
c) szkło,
d) metal,
e) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone.
2. Pojemniki, o których mowa w ust. 1 powinny spełniać wymagania Polskich Norm i być
przystosowane do odbioru automatycznego przez pojazdy specjalistyczne.

§ 10. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w pojemniki
na odpady komunalne, uwzględniając liczbę mieszkańców zamieszkujących na
nieruchomości.
2. Ilość oraz objętość pojemników musi być dostosowana do ilości osób zamieszkujących w
gospodarstwach domowych na danej nieruchomości uwzględniając minimalną ilość
wytwarzanych odpadów w ciągu 1 miesiąca przez jedną osobę:
1) 20 litrów odpadów przy zbiórce selektywnej,
2) 30 litrów odpadów przy zbiórce nieselektywnej,
3) 3 litry na jednego ucznia i pracownika wszystkich typów szkół i przedszkoli,
4) 120 litrów na każdych 10 pracowników w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i
socjalnych zakładów rzemieślniczych, usługowych, handlowych, produkcyjnych,
urzędów i instytucji użyteczności publicznej,
5) 20 litrów na jedno miejsce konsumpcyjne dla lokali gastronomicznych,
6) 20 litrów na jedno łóżko dla hoteli, pensjonatów itp..
3. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów
komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w
budynkach jednorodzinnych:
1) dla gospodarstwa domowego liczącego do 4 osób – pojemniki od 80 L do 120 L,
2) dla gospodarstwa domowego liczącego od 5 do 9 osób – pojemniki od 110 L do
240 L,
3) dla gospodarstwa liczącego 10 i więcej osób – pojemniki od 120 L do 240 L.
4. Ustala się minimalną pojemność pojemnika przeznaczonego do zbierania odpadów
komunalnych dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w
zabudowie wielorodzinnej:
1) dla nieruchomości zamieszkałej do 4 osób – pojemniki od 80 L do 120 L,
2) dla nieruchomości zamieszkałej od 5 do 9 osób – pojemniki od 110 L do 240 L,
3) dla nieruchomości zamieszkałej od 10 do 20 osób – pojemniki od 240 L do 1100 L,
4) dla nieruchomości zamieszkałej przez 21 i więcej osób – pojemniki od 240 L do
1100 L.
5. Dopuszcza się stosowanie innych pojemników spełniających wymagania z
uwzględnieniem ust. 1 i 2.
6. W przypadku, kiedy w nieruchomości prowadzona jest działalność gastronomiczna lub
handlowa spożywcza ,właściciel nieruchomości zobowiązany jest na zewnątrz poza lokalem
ustawić dostateczną ilość koszy, lub pojemników, by zapewnić porządek i swobodną
możliwość pozbywania się przez klientów opakowań zakupionych towarów.
§ 11. 1. Właściciel nieruchomości ma obowiązek utrzymania pojemników na odpady
komunalne we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, a w
szczególności utrzymania ich w czystości poprzez ich dezynfekcję, co najmniej dwa razy do
roku.
2. Pojemniki należy umieszczać na terenie nieruchomości, z której zbierane są odpady, w
granicach nieruchomości w miejscu specjalnie do tego wyznaczonym.
3. Pojemnik należy ustawić tak, aby nie powodować uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców sąsiednich nieruchomości i osób trzecich.

Rozdział V.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 12. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie
czystości i porządku na nieruchomości.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do
zbierania odpadów komunalnych, w dniu odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez
ich wystawienie poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające do nich dojazd.
3. Wystawienie pojemników i worków nie może powodować uciążliwości dla mieszkańców
oraz innych osób trzecich.
§ 13. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, co najmniej raz na miesiąc.
2. Właściciele nieruchomości wymienionych w ust. 1 zobowiązani są do pozbywania się z
terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 4 ust. 2:
1) pkt 1 – 4 co najmniej raz na miesiąc,
2) pkt 5 – co najmniej raz na dwa miesiące.
3. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny będzie odbierany w terminach wyznaczonych
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość
zbierania tej frakcji odpadów co najmniej dwa razy do roku.
4. Odpady wielkogabarytowe powinny być odbierane w terminach wyznaczonych przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, przy czym ustala się częstotliwość
zbierania tej frakcji odpadów co najmniej dwa razy do roku.
5. Odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych poza ustalonym
harmonogramem będzie realizowany na podstawie indywidualnego zgłoszenia właściciela
nieruchomości za oddzielną opłatą.
§ 14. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady
komunalne są zobowiązani do zawarcia indywidualnej umowy z przedsiębiorstwem
wpisanym do rejestru działalności regulowanej, której przedmiotem będzie odbiór odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa udostępnia
się na stronie internetowej Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Krzykosach.
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości, którzy nie mają możliwości przyłączenia się do sieci
kanalizacji sanitarnej zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości w sposób systematyczny, nie dopuszczając do przepełnienia się urządzeń
do gromadzenia nieczystości ciekłych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na
terenie nieruchomości.
2. Pojemność zbiornika bezodpływowego powinna być dostosowana do potrzeb osób
zamieszkujących na terenie nieruchomości i ilości wytwarzanych nieczystości ciekłych.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych
niezwłocznie po jego zapełnieniu.
4. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli
nieruchomości.

§ 16. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
1) pozbycia się odpadów komunalnych zebranych na terenie nieruchomości w
terminach określonych
w harmonogramie przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne,
2) pozbycia się nieczystości ciekłych zgromadzonych w zbiorniku bezodpływowym w
terminach określonych w niniejszym regulaminie i zgodnie z zawartą umową z
przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie Wójta Gminy Krzykosy na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych. Wykaz przedsiębiorców, o których mowa udostępnia się
na stronie internetowej Gminy Krzykosy oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu
Gminy w Krzykosach,
3) przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacyjnej:
a) w terminie 3 miesięcy – w przypadku oddania do użytku nowo wybudowanej sieci
kanalizacyjnej,
b) w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszego regulaminu – do istniejącej
sieci kanalizacyjnej.
Rozdział VI.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami.
§ 17. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są podejmować działania zmierzające do
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez:
1) używania toreb wielokrotnego użytku, w szczególności płóciennych, do codziennych
zakupów,
2) kupowanie produktów bez opakowania, minimalnie opakowanych lub w
opakowaniach zwrotnych,
3) zgniatanie butelek plastikowych, opakowań wielomateriałowych oraz tekturowych
przed wrzuceniem do pojemnika,
4) oddawanie odzieży organizacjom charytatywnym bądź wrzucanie do pojemników na
odzież,
5) kompostowanie odpadów zielonych w przydomowych kompostownikach odpadów
ulegających biodegradacji.
2. Odpady niebezpieczne, wysegregowane z odpadów komunalnych należy przekazywać do
uprawnionego przedsiębiorcy prowadzącego ich odzysk lub unieszkodliwianie.
3. Zwłoki zwierząt należy przekazywać do przedsiębiorcy zajmującego się ich
unieszkodliwianiem.
Rozdział VII.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku.
§ 18. 1. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do sprawowania
właściwej opieki nad tymi zwierzętami, w tym w szczególności niepozostawiania ich bez
dozoru, jeśli zwierzę nie znajduje się w pomieszczeniu zamkniętym lub na terenie
ogrodzonym w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się z niego.
2. Właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani są do utrzymywania tych
zwierząt w sposób nie stwarzający uciążliwości (hałas, odory) dla osób znajdujących się w
sąsiednich lokalach lub nieruchomościach.

3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek oznakowania tabliczką ostrzegawczą bramy lub
furtki wejściowej na teren posesji, na której utrzymywane jest zwierzę mogące stanowić
zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzkiego.
4. Na terenach użytku publicznego psy mogą być wyprowadzone tylko na smyczy, natomiast
psy niebezpieczne i należące do ras psów agresywnych mogą być wyprowadzone tylko na
smyczy i w kagańcu.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń
spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w miejscach
przeznaczonych do wspólnego użytku, w szczególności z terenu ulic, chodników, parków i
placów zabaw.
§ 19. Zabronione jest:
1) wpuszczanie psów i kotów do piaskownic i na place zabaw dla dzieci,
2) wprowadzanie psów do placówek handlowych, gastronomicznych, obiektów użytku
publicznego i innych, których administracje wprowadziły ten zakaz, z wyjątkiem psów
przewodników towarzyszących osobom niepełnosprawnym.
Rozdział VIII.
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z
produkcji rolniczej.
§ 20. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zakaz utrzymywania zwierząt
gospodarskich dotyczy terenów, na których znajdują się instytucje użyteczności publicznej.
2. Na terenach nie wymienionych w ust. 1 zwierzęta gospodarskie mogą być utrzymywane
na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa domowego z
zastrzeżeniem ust. 3.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie jest zobowiązany:
1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości, w szczególności hałasów,
odorów,
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta
gospodarskie,
3) usuwać odchody zwierzęce, resztki karmy lub ściółki pozostawione na ulicach,
placach i innych miejscach publicznych.

Rozdział IX.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania.
§ 21. Obowiązkowa deratyzacja na terenie całej gminy zostaje przeprowadzona w
następujących terminach: od 15 marca do 15 kwietnia oraz od 15 września do 15
października każdego roku.

