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UCHWAŁA NR XLI/398/2017
RADY MIASTA KRAŚNIK
z dnia 22 czerwca 2017 r.

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik
Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy
z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zm.) po zasięgnięciu opinii
Państwowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku, Rada Miasta Kraśnik uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik – stanowiący
załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXVII/192/2016 Rady Miasta
Kraśnik z dnia 14 lipca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Kraśnik.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kraśnik.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Kraśnik
Jan Albiniak
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Załącznik do uchwały Nr XLI/398/2017
Rady Miasta Kraśnik
z dnia 22 czerwca 2017 r.

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Kraśnik
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta
Kraśnik, zgodnie z wymaganiami art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 250 ze zm).
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do utrzymania czystości i porządku
na terenie posesji w szczególności poprzez prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
a odbierający odpady do odbierania następujących frakcji odpadów:
1) papieru i tektury;
2) metali;
3) tworzyw sztucznych;
4) opakowań wielomateriałowych;
5) szkła bezbarwnego i kolorowego;
6) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów
7) odpadów zielonych z pielęgnacji terenów zielonych;
8) przeterminowanych leków;
9) zużytych baterii i akumulatorów;
10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
12) odpadów budowlano-remontowych;
13) chemikaliów (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe);
14) zużytych opon;
15) popiołu.
2.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do gromadzenia odpadów komunalnych
i przekazywania ich do odbioru według następujących zasad selektywnej zbiórki:
1) odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 1, w skład których wchodzą odpady z papieru,
w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, będą zbierane jako
papier;
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2) odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2, 3 i 4, w skład których wchodzą odpady
metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, będą zbierane
jako metale i tworzywa sztuczne;
3) odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 5, w skład której wchodzą odpady ze szkła,
w tym odpady opakowaniowe ze szkła, będą zbierane jako szkło;
4) odpady komunalne o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 6 będą zbierane jako odpady ulegające
biodegradacji (Bio);
5) pozostałe odpady z wyłączeniem odpadów o których się mówi w § 2 ust.1 będą zbierane jako
zmieszane odpady komunalne;
6) odpady komunalne należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.
3. Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników mają obowiązek uprzątnięcia
błota, śniegu, lodu z chodników oraz innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących
do użytku publicznego.
4. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu
ich w miejsca niepowodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów oraz w sposób umożliwiający
ich uprzątnięcie przez odpowiednie służby.
5. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie
pod warunkiem:
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) mycie dotyczy nadwozia samochodu.
6. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami samochodowymi może dotyczyć
drobnych napraw i odbywać się wyłącznie pod warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska, usuwania oraz gromadzenia powstających odpadów zgodnie
z obowiązującymi przepisami;
2) naprawa pojazdów samochodowych nie powinna stwarzać uciążliwości dla sąsiednich
nieruchomości.

Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych
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§ 3. 1. Odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach i workach o niżej wymienionych
pojemnościach:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – pojemniki 240 dm3, 140 dm3, 120 dm3,
60 dm3 na jedno gospodarstwo domowe;
2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych:
- do 35 mieszkań – pojemnik 1100 dm3 ;
- nie mniej niż 35 mieszkań i nie więcej niż 80 mieszkań - dwa pojemniki 1100 dm3;
- dla większej ilości mieszkań należy stosować wielokrotność pojemnika 1100 dm3;
3) dla szkół wszelkiego typu – co najmniej pojemnik 1100 dm3;
4) dla żłobków i przedszkoli – co najmniej pojemnik 1100 dm3;
5) dla lokali handlowych – co najmniej pojemnik 120 dm3;
6) dla lokali gastronomicznych – co najmniej pojemnik 240 dm3;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń
biurowych i socjalnych co najmniej pojemnik 120 dm3;
8) dla szpitali, internatów, koszar, hoteli – co najmniej pojemnik 1100 dm3;
9) dla ogródków działkowych – co najmniej pojemnik 1100 dm3 na terenie ogrodów działkowych;
10) dla cmentarzy - co najmniej pojemnik 7000 dm3 ,
2. Odpady zebrane selektywnie należy gromadzić w sposób zapobiegający ich zmieszaniu
w następujący sposób:
1) papier - składany jest do worków lub pojemników koloru niebieskiego z napisem „papier”
w przypadku zabudowy jednorodzinnej, a w przypadku zabudowy wielolokalowej do pojemników
koloru niebieskiego z napisem „papier”;
2) metale i tworzywa sztuczne - składane będą do worków lub pojemników koloru żółtego z napisem
„metale i tworzywa sztuczne” w przypadku zabudowy jednorodzinnej, a w przypadku zabudowy
wielolokalowej do pojemników koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne”;
3) szkło - składane jest do worków lub pojemników koloru zielonego z napisem „szkło” w przypadku
zabudowy jednorodzinnej, a w przypadku zabudowy wielolokalowej do pojemników koloru zielonego
z napisem „szkło”;
4) odpady ulegające biodegradacji – składane są do pojemników koloru brązowego z napisem „Bio”
w przypadku zabudowy jednorodzinnej, w przypadku zabudowy wielolokalowej do pojemników
koloru brązowego z napisem „Bio”;
5) odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych można składać do pojemników do tego celu
przeznaczonych ustawionych na terenie miasta lub przekazać do punktów selektywnej zbiórki
odpadów komunalnych;
6) dopuszcza się kompostowanie we własnym zakresie i na własne potrzeby odpadów ulegających
biodegradacji i odpadów zielonych z pielęgnacji terenów zielonych;
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7) odpady zmieszane - składane są do pojemników koloru czarnego z napisem „odpady zmieszane”
w przypadku zabudowy jednorodzinnej, a w przypadku zabudowy wielolokalowej do pojemników
koloru czarnego z napisem „odpady zmieszane”;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe należy gromadzić oddzielnie od pozostałych odpadów
komunalnych i przekazać jednostce wywozowej podczas zbiórki zorganizowanej w terminie
określonym w harmonogramie odbioru odpadów; można ponadto przekazać je do punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
9) wyselekcjonowane odpady budowlano-remontowe składane są w workach i w nich odbierane przez
jednostkę wywozową podczas zbiórki zorganizowanej w terminie określonym w harmonogramie
odbioru odpadów; można ponadto przekazać je do punktów selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych;
10) przeterminowane leki należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać
je do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach i punktach selektywnej zbiórki
odpadów
komunalnych;
11) zużyte baterie i akumulatory należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać
je do specjalistycznych pojemników i punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych
i przekazywać go do punktów zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, punktów
selektywnej

zbiórki

odpadów

komunalnych

lub

jednostce

wywozowej

podczas

zbiórki

zorganizowanej w terminie określonym w harmonogramie odbioru odpadów;
13) chemikalia (farby, rozpuszczalniki, oleje odpadowe) należy wydzielić ze strumienia odpadów
komunalnych i przekazywać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
14) zużyte opony należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i przekazywać do punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych;
15) wygaszony (nie gorący) popiół należy wydzielić ze strumienia odpadów komunalnych i składać
do pojemników do tego celu przeznaczonych ustawionych na terenie miasta lub przekazać do punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
3. Miasto za pośrednictwem podmiotu odbierającego odpady zobowiązane jest zorganizować
w miejscach publicznych, pojemniki przeznaczone na selektywną zbiórkę, które niezależnie
od indywidualnego, selektywnego zbierania odpadów uzupełniają miejski system selektywnej zbiórki
odpadów.
4. Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów zlokalizowane w miejscach publicznych mają
pojemność od 1100 dm³ do 7 000 dm3 . Pojemniki mają kolory i opisy przypisane do rodzajów
odpadów na jakie są przeznaczone:
1) pojemnik koloru zielonego z napisem „szkło” - szkło;
2) pojemnik koloru niebieskiego z napisem „papier” - papier;
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3) pojemnik koloru żółtego z napisem „metale i tworzywa sztuczne” – metale, tworzywa sztuczne
i opakowania wielomateriałowe;
4) pojemnik metalowy z napisem „popiół” - popiół;
5) pojemnik z napisem „odpady zielone”- odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych.
5. Wszyscy mieszkańcy Kraśnika mogą korzystać z pojemników do selektywnej zbiórki
odpadów ustawionych na terenie miasta i punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
zgodnie z ich przeznaczeniem.
6. Lista punktów selektywnej zbiórki odpadów wraz z adresami jest dostępna na stronie
Urzędu Miasta Kraśnik oraz w Referacie Gospodarki Komunalnej.
7. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności: chodnikach,
parkach, placach, przystankach, odpady komunalne powinny być zbierane w koszach przeznaczonych
do tego celu o pojemności od 10 dm3 do 80 dm3. Ilość rozstawionych koszy powinna zapewnić
utrzymanie porządku i czystości w miejscach publicznych.
8. Pojemniki i worki do zbierania odpadów powinny być umieszczone w miejscach łatwo
dostępnych zarówno dla ich użytkowników, jak i dla pracowników przedsiębiorcy prowadzącego
działalność w zakresie odbierania odpadów, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości
i utrudnień dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.
9. Pojemniki na poszczególne rodzaje odpadów, wyraźnie oznakowane, powinny znajdować
się w dobrym stanie technicznym i przystosowane do wprowadzonego systemu odbioru odpadów.
§ 4. 1. Nie należy wrzucać do pojemników na szkło ceramiki, luster, szklanych opakowań
farmaceutycznych

i

chemicznych

z

pozostałościami

zawartości,

szkła

budowlanego,

szyb samochodowych.
2. Nie należy wrzucać do pojemników na metal i tworzywa sztuczne opakowań i butelek
po olejach i smarach, puszek po farbach i lakierach, opakowań po środkach chwastobójczych
i owadobójczych, tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego.
3. Zakazy określone w § 4 stosuje się odpowiednio do koszy na odpady, koszy ustawionych
przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych oraz innych terenach użytku publicznego.
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposoby przekazywania odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 5. 1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do gromadzenia i przekazywania odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości
i porządku na terenie nieruchomości.
2. Gromadzenie odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez
umieszczenie ich w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie przez podmiot
odbierający odpady.
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3. Właściciel nieruchomości obowiązany jest udostępnić pojemniki i worki przeznaczone
do zbierania odpadów komunalnych, na czas odbierania tych odpadów poprzez ich wystawienie
poza teren nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
4. Opróżnianie pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, które uzupełniają miejski
system selektywnej zbiórki odpadów opisanych w § 3 ust. 4 punkty od 1 do 4 powinno odbywać
się 1 raz w tygodniu, a pojemników opisanych w § 3 ust. 4 punkt 5 - co najmniej 1 raz w tygodniu.
5. Opróżnianie koszy ulicznych powinno odbywać się co najmniej 1 raz w tygodniu.
6. Zmieszane odpady komunalne należy usuwać z terenu nieruchomości:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej - co najmniej 2 razy w miesiącu;
2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych – co najmniej 3 razy w tygodniu, w tym w każdą
sobotę nie będącą dniem świątecznym oraz dzień przed Świętami Bożego Narodzenia i Świętami
Wielkanocnymi;
3) dla pozostałych obiektów opisanych w § 3 – co najmniej 2 razy w miesiącu;
7. Papier należy usuwać z terenu nieruchomości:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu;
2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych – co najmniej 1 raz w tygodniu;
8. Metale i tworzywa sztuczne należy usuwać z terenu nieruchomości:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu;
2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych – co najmniej 1 raz w tygodniu;
9. Szkło należy usuwać z terenu nieruchomości:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 1 raz w miesiącu;
2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych – co najmniej 1 raz w tygodniu;
10. Odpady ulegające biodegradacji (Bio) należy usuwać z terenu nieruchomości:
1) dla budynków mieszkalnych w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej 2 razy w miesiącu;
2) dla budynków mieszkalnych wielolokalowych – co najmniej 3 razy w tygodniu.
11. Odpady wielkogabarytowe, budowlano-remontowe oraz zużyty sprzęt elektryczny
i elektroniczny odbierane są przez jednostkę wywozową w częstotliwościach:
1) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz w kwartale;
2) w zabudowie wielorodzinnej - 2 razy w miesiącu
3) można je ponadto przekazać do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,;
12. Odpady, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 8, 9, 13 i 14, przekazywane są indywidualnie
do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, specjalistycznych pojemników na terenie
miasta

lub

specjalistycznych

pojemników

znajdujących

się

w

aptekach

w

przypadku

przeterminowanych leków.
13. Popiół przekazywany jest indywidualnie do pojemników do tego celu przeznaczonych
ustawionych na terenie miasta lub do punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
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14. Odpady zielone z pielęgnacji terenów zielonych przekazywane są indywidualnie
do pojemników do tego celu przeznaczonych ustawionych na terenie miasta lub do punktów
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.
15. Właściciel nieruchomości nieskanalizowanej obowiązany jest do opróżnienia zbiorników
bezodpływowych z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia tj. co najmniej
sześć razy w roku (z wyjątkiem nieruchomości z udokumentowanym mniejszym zużyciem wody).
Rozdział 5.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami
§ 6. 1. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady podlegają zagospodarowaniu w następujący sposób:
1) zmieszane odpady komunalne, pozostałości z sortowania odpadów komunalnych oraz odpady
ulegające biodegradacji w tym odpady zielone - przedsiębiorca odbierający odpady komunalne
przekazuje bezpośrednio do regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych wskazanej
w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami;
2) selektywnie zebrane odpady komunalne przekazuje bezpośrednio lub za pośrednictwem innego
zbierającego odpady do instalacji odzysku lub unieszkodliwiania odpadów zgodnie z hierarchią
sposobów postępowania z odpadami o której mowa w art. 17 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach (t. j. Dz.U z 2016 r. poz. 1987 ze zm.).
2. Sposób zbierania odpadów musi być odpowiedni dla przyjętych w instalacjach
zagospodarowania technologii przekształcania odpadów, do których odpady będą kierowane.
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
§ 7. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa
i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi
oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
§ 8. Do obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, należy:
1. W odniesieniu do psów:
1) prowadzenie psa na uwięzi, a psa rasy uznawanej za agresywną dodatkowo w nałożonym kagańcu.
2. W odniesieniu do wszystkich zwierząt domowych:
1) stały i skuteczny dozór;
2) zwolnienie zwierząt domowych z uwięzi dopuszczalne jest wyłącznie na terenach do tego celu
wyznaczonych pod warunkiem założenia kagańca i w sytuacji, gdy właściciel ma możliwość
sprawowania kontroli nad ich zachowaniem. Niedopuszczalne jest zwolnienie z uwięzi psów ras
uznawanych za agresywne.
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3) natychmiastowe usuwanie, przez właścicieli, zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta
domowe w obiektach i na terenach przeznaczonych do użytku publicznego. Nieczystości,
mogą być usuwane do komunalnych pojemników przeznaczonych na odchody zwierzęce.
Rozdział 7.
Wymagania odnośnie utrzymania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych
z produkcji rolniczej
§ 9. 1. Zakazuje się utrzymania zwierząt gospodarskich na całym terenie Miasta Kraśnik:
z wyłączeniem istniejącej zabudowy, na terenie której znajdują się budynki gospodarcze przeznaczone
do hodowli zwierząt spełniających wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz.
U. z 2016 r. poz. 290 ze zm.).
2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie są zobowiązani do:
1) utrzymania zwierząt w sposób nie powodujący uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości;
2) utrzymywania zwierząt w sposób nie stwarzający zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz nie
powodujący zanieczyszczenia powietrza, wody i gleby;
3) usuwania odchodów zwierzęcych, pozostałości karmy lub ściółki pozostawionych na ulicach,
placach i innych miejscach publicznych.
Rozdział 8.
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania
§ 10. 1. Właściciele nieruchomości wielolokalowych oraz właściciele, których nieruchomości
związane są z produkcją, handlem, świadczeniem usług bytowych, przeprowadzają deratyzację miejsc
oraz pomieszczeń nieruchomości tj. węzły ciepłownicze i przyłącza, infrastruktura kanalizacyjna,
korytarze, pomieszczenia piwniczne, pomieszczenia produkcyjne, magazyny.
2. Deratyzacja dokonywana jest dwukrotnie w ciągu roku: I termin marzec - kwiecień, II
termin wrzesień - październik, w ilości i według instrukcji stosowania danego preparatu.
3. W przypadku zagrożenia epidemiologicznego spowodowanego plagą gryzoni na wniosek
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kraśniku deratyzację przeprowadza się w trybie
natychmiastowym.
Przewodniczący Rady Miasta Kraśnik

Jan Albiniak

