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UCHWAŁA∗ NR XXXVII.210.2013
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 31 stycznia 2013 roku
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój
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 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:
§ 1. Ustala się „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój”, który
określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy, w brzmieniu określonym
w załączniku do uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr LIII/372/10 Rady Miejskiej
w Krynicy-Zdroju z dnia 28 lipca 2010 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krynica-Zdrój.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Małopolskiego.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek

∗
Publikacja niniejszej uchwały nie uwzględnia ewentualnych czynności nadzorczych podejmowanych przez Wojewodę
Małopolskiego.
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Załącznik
do Uchwały Nr XXXVII.210.2013
Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju
z dnia 31 stycznia 2013 r.
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. 1. W celu utrzymania czystości i porządku na nieruchomościach wchodzących terytorialnie w skład
Gminy Krynica-Zdrój, jak również dla zapewnienia ochrony jej terenów i środowiska naturalnego przed
zanieczyszczeniem odpadami komunalnymi wprowadza się do stosowania niniejszy Regulamin dotyczący
zasad gromadzenia, usuwania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych, prowadzenia
selektywnego zbierania i odbierania odpadów, w tym odpadów ulegających biodegradacji, rodzaju i minimalnej
wielkości pojemników oraz częstotliwości ich opróżniania, innych wymagań wynikających z wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami, utrzymania porządku i czystości, utrzymania zwierząt domowych
i gospodarskich.
2. Postanowienia Regulaminu powinny być interpretowane i stosowane w zgodzie w szczególności
z przepisami ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r.
poz. 391) oraz ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2010r. Nr 185 poz. 1243 z późn. zm.).
§ 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 2014 (dalej: KPGO 2014) – należy rozumieć przez to
dokument przyjęty przez Radę Ministrów uchwałą nr 217 z 24 grudnia 2010 r. (M. P. Nr 101, poz.1183);
2) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to nieczystości ciekłe w rozumieniu art. 2 ust. 1
pkt 1 ustawy;
3) nieruchomościach niezamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają w ich obrębie odpady komunalne, o których mowa w art. 6c ust. 2 ustawy, a więc
w szczególności: szkoły, przedszkola, żłobki, biblioteki, urzędy administracji rządowej i samorządowej,
domy oraz ośrodki kultury, muzea, kina, sportu i rekreacji, zajezdnie zbiorowej komunikacji pasażerskiej,
bazy służb komunalnych, ujęcia wody, stacje uzdatniania wody, oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, stacje
kolejowe, bazy postojowe i obsługowe kolei, dworce autobusowe, boiska i stadiony sportowe, posterunki
straży gminnych, policji i innych służb, areszty śledcze, parki, place, zieleńce i publiczne obszary zielone,
ogrody działkowe, garaże, ulice i drogi wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi, parkingi strzeżone,
bazy obsługi technicznej dróg, przychodnie lekarskie i weterynaryjne, restauracje, stołówki, bary, puby,
szpitale, hotele, gospodarstwa agroturystyczne, domy wycieczkowe, schroniska, pensjonaty, biura, sklepy,
wszelkiego rodzaju zakłady produkcyjne, usługowe, składowe, magazynowe i logistyczne itp.;
4) nieruchomościach zamieszkałych – należy przez to rozumieć nieruchomości, na których zamieszkują
mieszkańcy, o których mowa w art. 6c ust. 1 ustawy, a więc nieruchomości, na których człowiek bytuje
stale lub czasowo, spożywa posiłki, przechowuje majątek;
5) odpadach budowlano – remontowych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z remontów
i innych robót budowlanych, na wykonanie których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę,
lub na wykonanie których nie jest wymagane zgłoszenie do administracji budowlano – architektonicznej;
6) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady komunalne w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy
o odpadach; tj. odpady powstające w gospodarstwach domowych, a także odpady nie zawierające odpadów
niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój charakter
są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych;
7) odpadach komunalnych wielkogabarytowych – rozumie się przez to jeden ze strumieni odpadów
komunalnych wymienionych w ustawie, charakteryzujący się tym, że jego składniki, ze względu na swoje
rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego rodzaju odpadów
z budów i remontów;
8) odpadach niebezpiecznych - rozumie się przez to odpady niebezpieczne w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy
o odpadach w odniesieniu do frakcji składającej się na odpady komunalne, a więc np.: baterie, akumulatory,
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świetlówki, resztki farb, lakierów, rozpuszczalników, środków do impregnacji drewna, olejów mineralnych
i syntetycznych, benzyn, leków, opakowania po środkach ochrony roślin i nawozach, opakowania
po aerozolach, zużyte opatrunki pochodzące z gospodarstw domowych;
9) odpadach opakowaniowych – rozumie się przez to odpady opakowaniowe w rozumieniu art. 3
ust. 3 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 53, poz. 638
z późn. zm.);
10) odpadach problemowych – rozumie się przez to odpady wielkogabarytowe, budowlane i rozbiórkowe,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, chemikalia – w szczególności: farby, lakiery,
środki ochrony roślin,
11) odpadach ulegających biodegradacji – rozumie się przez to odpady ulegające biodegradacji
w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 7 ustawy o odpadach; tj. odpady, które ulegają rozkładowi tlenowemu
lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów;
12) opakowaniach wielomateriałowych - rozumie się przez to kartony wykorzystywane w przemyśle
mleczarskim i służące do rozlewania napojów,
13) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady zielone w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 8b ustawy
o odpadach; tj. stanowiące części roślin odpady komunalne pochodzące z pielęgnacji terenów zieleni oraz
targowisk, z wyjątkiem odpadów pochodzących z czyszczenia ulic i placów;
14) przedsiębiorcy – należy przez to rozumieć podmiot realizujący zadania w zakresie opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych prowadzący działalność w zakresie
wymienionym w art. 7 ustawy, na którą konieczne jest uzyskanie zezwolenia, lub gminna jednostka, która
nie ma obowiązku uzyskania zezwolenia, oraz zarejestrowany w rejestrze działalności regulowanej podmiot
odbierający odpady komunalne od właścicieli, zgodnie z zapisami art. 9 c ustawy;
15) punkcie zbiórki odpadów problemowych - należy przez to rozumieć zlokalizowany na terenie gminy
specjalnie w tym celu przygotowany i wyposażony punkt zbiórki, do którego mieszkańcy mogą dostarczać
wyselekcjonowane odpady problemowe;
16) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz.U. z 2012 r. poz. 391);
17) ustawie o odpadach – rozumie się przez to ustawę z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U.
z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 z późn. zm.);
18) Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami 2012 - należy rozumieć przez to dokument przyjęty przez
Sejmik Województwa Małopolskiego z dnia 2 lipca 2012 roku uchwałą nr XXV/397/12;
19) zbiornikach bezodpływowych – rozumie się przez to zbiorniki bezodpływowe w rozumieniu art. 2
ust. 1 pkt 5 ustawy;
20) zbieraniu odpadów – rozumie się przez to zbieranie odpadów w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 23 ustawy
o odpadach;
21) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta domowe w rozumieniu art. 4 ust. 17 ustawy
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U z 2003 r. Nr 106, poz. 1002 z późn. zm.);
22) zwierzętach gospodarskich – rozumie się przez to zwierzęta gospodarskie w rozumieniu art. 2
pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie zwierząt gospodarskich (Dz. U.
Nr 133, poz. 921 z późn. zm.).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 3. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości
oraz chodnikach położonych wzdłuż nieruchomości poprzez:
1) wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywanie tych
urządzeń w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym;
2) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów w sposób niżej opisany:
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a) indywidualne kompostowanie przydomowe odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów
kuchennych i odpadów zielonych powstających w domach jednorodzinnych oraz na działkach,
b) zbiórkę w przeznaczonych do tego celu pojemnikach, kontenerach i workach następujących frakcji
odpadów:
- papier,
- tworzywa sztuczne, w tym opakowania PET, wielomateriałowe,
- szkło i metal,
- odpady ulegające biodegradacji, jeżeli nie są kompostowane,
c) zbiórkę wytwarzanych na terenie nieruchomości następujących frakcji:
- przeterminowane leki i chemikalia,
- zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe,
- odpady budowlane i rozbiórkowe,
- zużyte opony,
3) zbieranie odpadów nie podlegających selekcji do pojemników o wielkości i liczbie uzależnionej od liczby
mieszkańców nieruchomości w sposób opisany w niniejszym Regulaminie,
4) przekazywanie przedsiębiorcy odpadów zebranych selektywnie i pozostałych zmieszanych w terminach
wyznaczonych harmonogramem i udostępnianym właścicielom nieruchomości,
5) uprzątanie przez właścicieli nieruchomości, niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu z powierzchni
chodników (tak aby umożliwić pieszym swobodne poruszanie się), przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy
nieruchomości; w tym z podwórzy, przejść, bram, itp. (przy czym należy to realizować w sposób nie
zakłócający ruchu pieszych i pojazdów); uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia należy
złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątnąć służby utrzymujące w stanie czystości jezdnię;
właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczalny płatny
postój lub parkowanie samochodów; piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po
ustaniu przyczyn jego zastosowania,
6) niezwłoczne uprzątanie odpadów powstałych w wyniku remontu lokali, np. gruzu,
7) wymianę piasku w piaskownicach zlokalizowanych na placach zabaw co najmniej raz w roku,
8) dbanie o utrzymanie urządzeń znajdujących się na placu zabaw w odpowiednim stanie technicznym oraz
w należytej czystości i estetyce,
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, poprzedzonej odpowiednią instalacją oczyszczającą
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) utrzymanie porządku i czystości oraz zbieranie odpadów powstałych w wyniku użytkowania
pomieszczenia garażu i eksploatacji pojazdu z podziałem na niebezpieczne i pozostałe niesegregowane
odpady komunalne,
11) usuwanie nieczystości powstających na nieruchomościach niezabudowanych,
12) stosowanie się właścicieli zwierząt domowych i gospodarskich do przepisów niniejszego Regulaminu,
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13) oznaczenie nieruchomości przez umieszczenie w widocznym z ulicy miejscu numeru porządkowego
nieruchomości oraz zadbanie o jego estetyczny i czysty wygląd,
14) utrzymanie czystości na przystankach, torowiskach, w przepustach, przejściach, pod mostami
i wiaduktami, itp.,
15) umieszczanie na terenach publicznie dostępnych, a więc w parkach, na targowiskach, placach zabawa itp.,
regulaminów korzystania z nich,
16) postępowanie z odpadami innymi niż komunalne, powstającymi na terenie nieruchomości w wyniku
prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z zasadami przewidzianymi w ustawie z dnia 27 kwietnia
2001 r. o odpadach.
§ 4. Na terenie gminy Krynica-Zdrój zabrania się:
1) zakopywania odpadów,
2) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego żużla i popiołu, gruzu
budowlanego, szlamów, substancji żrących i wybuchowych, a także odpadów z działalności gospodarczej,
3) spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów,
4) składowania odpadów komunalnych z lokali handlowych, lokali gastronomicznych, targowisk, lokali
usługowych i mieszkalnych w koszach publicznych,
5) składowania odpadów komunalnych na terenie innej nieruchomości i w pojemnikach będących
w posiadaniu innego właściciela bez jego zgody,
6) odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej
oraz pompowania ich na pola, łąki itp.,
7) umieszczania afiszy, reklam, nekrologów, ogłoszeń itp., na pniach drzew lub w innych miejscach do tego
niewyznaczonych;
8) malowania np. graffiti poza miejscami do tego celu wyznaczonymi,
9) spalania w instalacjach grzewczych budynków odpadów komunalnych i innych materiałów do tego
nieprzeznaczonych,
10) wrzucania do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru i tektury:
a) kalki technicznej,
b) opakowań z zawartością np. żywnością, wapnem, cementem,
c) prospektów foliowanych i lakierowanych katalogów,
11) wrzucania do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła:
a) ceramiki (porcelana, naczynia typu acro, talerze, doniczki),
b) luster,
c) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości,
d) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone),
e) szyb samochodowych,
12) wrzucania do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki tworzyw sztucznych:
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,
d) styropianu.
13) wrzucania do worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki metalu:
a) metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–6–

Poz. 1464

14) umieszczania w przydomowych kompostownikach i pojemnikach przeznaczonych do selektywnej zbiórki
odpadów ulegających biodegradacji:
a) odpadów innych niż ulegających biodegradacji,
b) odpadów pochodzenia zwierzęcego,
c) odpadów pochodzących z przyciętych lub ściętych krzewów i drzew
do kompostowania (ze względu na swoje rozmiary długo rozkładające się).

nienadających

się

§ 5. Na terenie Gminy Krynica-Zdrój dopuszcza się:
1) spalanie na powierzchni ziemi oraz w instalacjach grzewczych budynków wyłącznie odpadów z drewna
niezawierającego substancji niebezpiecznych, w sposób niepowodujący uciążliwości, z zachowaniem
przepisów przeciwpożarowych,
2) dokonywanie doraźnych napraw samochodów wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych przez
właściciela nieruchomości, a powstające odpady będą gromadzone w odpowiednich pojemnikach.
§ 6. Prowadzący uliczne akcje reklamowe i promocyjne oraz osoby bezpośrednio wykonujące na ich rzecz
takie czynności zobowiązani są do usunięcia wydanych ulotek, reklam, gazet itp. rozrzuconych w miejscach
ich rozdawnictwa.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych. Warunki rozmieszczania tych pojemników
i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 7. 1. Dopuszcza się następujące pojemniki do zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy
Krynica-Zdrój:
1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 70 l,
2) kosze na odpady komunalne o pojemności 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
3) worki o pojemności 60 i 120 l,
4) pojemniki o pojemności innej niż wyżej wymienione.
2. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej
pojemności, uwzględniającej następujące normy:
1) dla budynków mieszkalnych 30 l na każdego mieszkańca, jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l
na każdą nieruchomość; odpady segregowane można gromadzić w workach o pojemności 60 i 120 l,
2) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika,
3) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika,
4) dla lokali handlowych 100 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik
120 l na lokal,
5) dla stoisk handlowych, usługowych oraz tymczasowych obiektów handlowych 60 l na każdy punkt,
6) dla lokali gastronomicznych, w których używane są opakowania jednorazowe, 10 l na jedno miejsce
konsumpcyjne,
7) dla lokali gastronomicznych, kawiarni i lodziarni, w których nie są używane opakowania jednorazowe 3 l
na każde miejsce konsumpcyjne,
8) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji co najmniej jeden pojemnik 110 l,
9) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych
i socjalnych 1 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej,
10) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki co najmniej 5 l na każde łóżko,
11) dla działalności usługowo-rekreacyjnej jeden pojemnik 120 l,
12) dla parków rozrywki itp. – pojemniki do 120 l,
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13) dla kempingów, pól namiotowych, obozowisk 2 l na każde 10m2 powierzchni całkowitej,
14) dla ogródków działkowych – nie mniej niż 60 l na każdą działkę w okresie od 1 marca do 31 października
każdego roku i nie mniej niż 5 l poza tym okresem,
15) dla cmentarzy – nie mniej niż 0,5 l na jeden grobowiec, a w okresie świąt: Wszystkich Świętych, Bożego
Narodzenia i Świąt Wielkanocnych nie mniej niż 15 l na jeden grobowiec.
§ 8. 1. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie wielorodzinnej stosuje się pojemniki
minimalnej pojemności 240 l lub przezroczyste worki polietylenowe PE-HD o pojemności 120 l w następującej
kolorystyce:
1) niebieski z napisem „Papier, karton” - z przeznaczeniem na makulaturę,
2) zielony z napisem „Szkło” - z przeznaczeniem na szkło,
3) żółty z napisem „Tworzywa sztuczne i metal” - z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe oraz złom, w tym opakowania aluminiowe,
4) brązowy z napisem „Bioodpady” – z przeznaczeniem na odpady komunalne ulegające biodegradacji.
2. W przypadku realizowania selektywnej zbiórki w systemie pojemnikowym w zabudowie wielorodzinnej,
pojemniki do selektywnej zbiórki winny być ustawiane w tzw. gniazdach, z zachowaniem odrębności
składowania dla danej frakcji – 4 pojemniki na poszczególne frakcje – po jednym pojemniku na każdą frakcję
oraz pojemnik na pozostałe odpady, przy czym jedno gniazdo pojemników do selektywnej zbiórki powinno
znajdować się przy każdym stanowisku śmietnikowym, w którym znajdują się pojemniki na odpady
zmieszane.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej stosuje się
przezroczyste worki polietylenowe PE-HD o pojemności co najmniej 60 l, w kolorystyce wymienionej w ust.1
z przeznaczeniem odpowiednio na: szkło, tworzywa sztuczne łącznie z opakowaniami wielomateriałowymi
i złomem metalowym, makulaturę oraz odpady ulegające biodegradacji.
4. Właścicielom nieruchomości zamieszkałych worki do selektywnej zbiórki odpadów są udostępniane
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne wyłonionego przez Gminę w drodze przetargu.
§ 9. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące
do gromadzenia odpadów komunalnych niesegregowanych, poprzez zakup takich urządzeń lub
wydzierżawienie od przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, albo w inny sposób ustalony w drodze
umowy z przedsiębiorcą.
§ 10. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych
do użytku publicznego:
1. Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach;
1) kosze uliczne o pojemności od 20 do 120 l,
2) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach według potrzeb,
3) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
2. Przed sklepami wielkopowierzchniowymi i szkołami – zestawy pojemników przeznaczone
do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru i tektury oraz odpadów
wielomateriałowych, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo
i znakiem graficznym.
§ 11. Organizatorzy imprez, festynów, itp. są zobowiązani do wyposażenia miejsca, w którym się ona
odbywa w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 1100 l oraz dokonać wywozu odpadów po zakończonej
imprezie, festynu.
§ 12. 1. W zabudowie jednorodzinnej dopuszcza się prowadzenie kompostowania odpadów komunalnych
ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach.
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2. Właściciel nieruchomości może składać w przydomowym kompostowniku odpady komunalne ulegające
biodegradacji po zgłoszeniu tego w Gminie oraz powinien wykorzystywać uzyskany materiał dla własnych
potrzeb. W sytuacji gdy właściciel nie zadeklarował składania tych odpadów w przydomowym
kompostowniku, zobowiązany jest wyposażyć nieruchomość w odrębny, przeznaczony do tego celu pojemnik
lub worek i w nich je gromadzić.
3. Odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone można wywozić do punktu zbierania
odpadów problemowych, którego lokalizacja zostanie wskazana przez gminę. Właściciel nieruchomości
zapewnia transport we własnym zakresie.
4. Odpady pochodzące z przyciętych lub ściętych krzewów, drzew nienadających się do kompostowania
należy przekazywać przedsiębiorcy na zasadzie odrębnego zlecenia za dodatkową opłatą.
§ 13. 1. Pojemniki winny być ustawione w granicach nieruchomości i usytuowane na równej nawierzchni,
w miarę istniejących możliwości utwardzonej, zabezpieczonej przed zbieraniem się wody i błota.
2. Miejsce ustawienia pojemników właściciel nieruchomości jest obowiązany utrzymywać w czystości.
3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa powinny być
zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego
do ich opróżniania.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 14. Ustala się następujące zasady w zakresie prowadzenia selektywnego zbierania i odbierania odpadów:
1) pojemnik i worki służące do zbierania odpadów muszą być oznaczone w widocznym miejscu kodem
kreskowym, indywidualny kod kreskowy będzie nadawany oraz wydawany przez gminę właścicielowi
nieruchomości,
2) właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić worki lub pojemniki w miejscu przeznaczonym
do zbierania odpadów komunalnych,
3) w przypadku stwierdzenia przez podmiot odbierający odpady selektywne ich zanieczyszczenia innymi
odpadami komunalnymi będą one traktowane jako niesegregowane odpady komunalne,
4) selektywnie zebrane odpady przekazywane są podmiotowi odbierającemu w workach, które należy
zamknąć i oznakować nadrukiem zawierającym kod paskowy w jednoznaczny sposób identyfikujący
właściciela nieruchomości oraz rodzaj przekazywanego odpadu,
5) odpady zebrane selektywnie odbierane są przez przedsiębiorcę z miejsc wcześniej uzgodnionych
z przedsiębiorcą zgodnie z harmonogramem dostarczanym przez podmiot odbierający,
6) odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być gromadzone w specjalnie do tego celu dostosowanych
pojemnikach lub na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości, w sposób nieutrudniający korzystania
z nieruchomości,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku remontu lokali, należy gromadzić w specjalnych
workach lub kontenerach uniemożliwiających pylenie, które odbierane są w punkcie zbiórki odpadów
problemowych na koszt właściciela nieruchomości,
8) odpady problemowe odbierane są przez przedsiębiorcę zbierającego odpady, bez dodatkowych opłat,
w podanych wcześniej terminach; w innych terminach odpady te mogą być przez właścicieli nieruchomości
przekazane do punktu zbiórki odpadów problemowych bez dodatkowych opłat,
9) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazać je
do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach na terenie Gminy Krynica-Zdrój,
10) zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać je
do specjalistycznych pojemników znajdujących się w punktach ich sprzedaży i placówkach oświatowych.
§ 15. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych odbywa się na podstawie zamówienia właściciela
nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

Dziennik Urzędowy Województwa Małopolskiego

–9–

Poz. 1464

§ 16. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
Rodzaj
odpadów
komunalnych

Nieruchomości
zamieszkałe

zmieszane

1 x na miesiąc: budownictwo
jednorodzinne
1 x na tydzień lub 1 x na
2 tygodnie
w zależności od potrzeb:
budownictwo wielorodzinne
szkło
1 x na miesiąc: budownictwo
jednorodzinne
plastik
1 x na tydzień lub 1 x na 2 tygodnie
papier
w zależności od potrzeb:
wielomateriałowe budownictwo wielorodzinne
metal

Nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne oraz nieruchomości
w części zamieszkałe i w części niezamieszkałe
Gastronomia,
Pozostałe
pensjonaty i hotele
Codziennie w
1 x na tydzień wsezonie letnim
sezonie letnim
i zimowym /
i zimowym/
1 x na miesiąc poza sezonami
1x na tydzień
poza sezonami
1 x na tydzień w
sezonie letnim
i zimowym/
1 x na miesiąc
poza sezonem

1 x na tydzień wsezonie letnim
i zimowym /
1 x na miesiąc pozasezonem

Sezon zimowy 20 grudnia do 28/29 luty
Sezon letni 15 czerwca do 15 września
2. Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, podana do publicznej wiadomości, będzie przeprowadzana
2 razy do roku w miejscach i czasie wyznaczonym przez gminę.
3. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika
i ilości zużywanej wody w gospodarstwie domowym, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek
wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie powierzchni ziemi
i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
4. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej
w najbliższej ulicy, jeżeli przyłączenie jest technicznie możliwe i nie naruszy praw osób trzecich. Przyłączenie
należy wykonać w okresie do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały, natomiast w przypadku
nowego kolektora w terminie do 12 miesięcy od dnia oddania sieci kanalizacji sanitarnej do użytkowania.
§ 17. Do zbierania okresowo zwiększonej ilości odpadów komunalnych, oprócz typowych pojemników
i kontenerów, mogą być używane odpowiednio oznaczone worki z tworzyw sztucznych, udostępniane przez
gminę za dodatkową opłatą.
§ 18. Właściciele nieruchomości, na terenach których prowadzona jest działalność wiążąca się
z okresowym przebywaniem osób (wynajem pokojów itp.) zobowiązani są do zwiększenia częstotliwości
usuwania odpadów lub wyposażenia nieruchomości w dodatkowe pojemniki na odpady.
Rozdział 5.
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 19. 1. Według KPGO 2014 w gospodarce odpadami komunalnymi przyjęto następujące cele:
1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców najpóźniej
do 2015 r.;
2) objęcie wszystkich mieszkańców systemem selektywnego zbierania odpadów najpóźniej do 2015 r.;
3) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska
odpadów, aby nie było składowanych:
a) w 2013 r. więcej niż 50%,
b) w 2020 r. więcej niż 35%
masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.
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4) zmniejszenie masy składowanych odpadów komunalnych do max. 60% wytworzonych odpadów do końca
2014 r.;
5) przygotowanie do ponownego wykorzystania i recykling materiałów odpadowych, przynajmniej takich jak:
papier, metal, tworzywa sztuczne i szkło z gospodarstw domowych oraz w miarę możliwości odpadów
innego pochodzenia podobnych do odpadów z gospodarstw domowych na poziomie min. 50% ich masy
do 2020 r.
2. Inne wymagania wynikające z WPGO:
1) odpady komunalne zmieszane, odpady zielone oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych nie
mogą być wywożone poza Region Sądecko - Gorlicki i muszą być oddane do zagospodarowania
do składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne do podmiotu eksploatującego instalację –
NOVA Sp. z o.o. w Nowym Sączu lub EMPOL Sp. z o.o. w Tylmanowej, kompostowni odpadów
zielonych zebranych i organicznych do podmiotu eksploatującego instalację – Kompostech Sp. z o.o.
w Nowym Sączu.
2) zgodnie z prognozą wskaźnika wytwarzania odpadów komunalnych dla województwa małopolskiego na
lata 2012-2020 (tab. 3.1.-1 WPGO), dla Krynicy-Zdroju – wskaźnik wytwarzania odpadów na lata
2012-2020 wynosi dla poszczególnych lat 2012 – 0,392, 2013 – 0,396, 2014 – 0,400, 2015 – 0,404,
2016 - 0,408, 2017 – 412, 2018 – 0,416, 2019 – 0,420, 2020 – 0,425 Mg/mieszkańca/rok.
Rozdział 6.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem
lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego
użytku
§ 20. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków
ostrożności, zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi w szczególności poprzez:
1) wyposażenie psa w obrożę lub szelki,
2) prowadzenie psa na uwięzi (zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie
w terenach niezagospodarowanych) - pies rasy uznawanej za agresywną lub pies w inny sposób zagrażający
otoczeniu powinien mieć nałożony kaganiec,
3) dbałość o niezakłócanie ciszy nocnej przez zwierzęta domowe.
2. Właściciele psów są zobowiązani do rejestracji psa w ewidencji prowadzonej przez Gminę.
3. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń
pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do użytku publicznego,
a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. nieczystości te mogą
być deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów; postanowienie to nie dotyczy osób
niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów
opiekunów;
4. Zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach zielonych w sytuacji,
gdy właściciel ma możliwość sprawowania kontroli nad ich zachowaniem, nie dotyczy to psów ras uznanych
za agresywne.
5. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności
publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych dla zwierząt, np. lecznice, wystawy.
6. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny obiektów sportowych,
akwenów kąpielowych, kwietników, piaskownic oraz na tereny placów zabaw dla dzieci.
7. Zabrania się grzebania zwłok zwierząt domowych.
8. Nieruchomości, na których utrzymywane są psy, należy wyposażyć przy ich wejściu w tabliczkę
ostrzegawczą z czytelnym napisem ostrzegającym o utrzymywaniu psa.
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Rozdział 7.
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej
§ 21. 1. Zakazuje się hodowli zwierząt gospodarskich na obszarze z zabudową wielorodzinną.
2. W zabudowie typu podmiejskiego i osiedlach domów jednorodzinnych utrzymanie zwierząt
gospodarskich jest możliwe pod warunkiem spełniania przez pomieszczenia dla zwierząt wymogów
zoohigienicznych.
3. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji
rolniczej przez użytkowników gospodarstw i działek rolnych. W tym celu właściciel zwierząt zobowiązany jest do:
1) zapewnienia porządku wokół budynku inwentarskiego, a w szczególności w miejscu składowania obornika
i pasz,
2) corocznej dezynfekcji wapnem wnętrz budynków inwentarskich,
3) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości,
4) zwalczania much i gryzoni,
5) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów
i nieczystości w sposób zgodny z prawem, niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz
wód powierzchniowych i podziemnych,
6) niepowodowania przez prowadzoną działalność, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości
lub nieruchomościach sąsiednich, uciążliwości takich jak np. hałas, odory.
Rozdział 8.
Wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji
i terminów jej przeprowadzania
§ 22. 1. Deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej,
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa
przechowywania lub składowania produktów rolno-spożywczych, gospodarstwami rolnymi,

bądź

3) zabudowane obiektami gastronomicznymi i handlowymi,
4) mieszkaniowej zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej, w przypadku stwierdzenia występowania
gryzoni.
2. Deratyzację przeprowadza się wiosną, jesienią i w razie potrzeby.
§ 23. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz Krynicy-Zdroju w uzgodnieniu
z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
na tablicach ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Krynica-Zdrój (www.krynica-zdroj.pl).
§ 24. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni, stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz KrynicyZdroju, w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające
obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
§ 25. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.
Rozdział 9.
Przepisy końcowe
§ 26. 1. Do prowadzenia kontroli wypełniania obowiązków określonych w niniejszej uchwale upoważnia
się Straż Miejską w Krynicy-Zdroju.
2. Kontrole mogą prowadzić również inne osoby imiennie upoważnione przez Burmistrza Krynicy-Zdroju.
Upoważnienie zawiera: imię, nazwisko osoby kontrolującej, przedmiot i zakres kontroli, pieczątkę Urzędu
Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz podpis i imienną pieczątkę Burmistrza Krynicy-Zdroju.
3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli
realizacji obowiązków określonych w niniejszej uchwale.
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4. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój można
zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska
pod nr telefonu 18 4725506, 18 4725536.
§ 27. 1. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie, podlega karze grzywny
zapisanej w art. 10 ust. 2a ustawy.
2. Postępowanie w sprawach, o których mowa w ust. 1 toczy się według przepisów Kodeksu postępowania
w sprawach o wykroczenia.
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Półchłopek

