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(Dz. U. Nr 62 poz. 628 z późn. zm.) oraz ustawy 
o ochronie zwierząt (Dz. U. z 1997 r., Nr 111, poz. 
724 z późn. zm.)

Rozdział II

Wymagania w zakresie utrzymania czystości
i porządku na terenach nieruchomości 

w granicach administracyjnych
Gminy Krupski Młyn

§ 2

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do:
 a) utrzymaniu czystości i porządku oraz na-

leżytego stanu sanitarno-higienicznego i 
estetycznego nieruchomości,

 b) przeprowadzenia deratyzacji w każdym przy-
padku wystąpienia zaszczurzeń.

2. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do 
prowadzenia selektywnej zbiórki odpadów ko-
munalnych:

 a) szkło,
 b) odpady ulegające biodegradacji,
 c) tworzywa sztuczne,
 d) papier i tekturę,
 e) złom (puszki),
 f) odpady wielkogabarytowe,
 g) odpady z remontów,
 h) odpady niebezpieczne (np. świetlówki, baterie, 

lekarstwa, lakiery, środki ochrony roślin, itp.),
 i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.
3. Odpady wymienione w ust. 2, pkt a), c), d) należy 

gromadzić w specjalnie oznakowanych workach 
lub pojemnikach oddzielnie dla każdego rodzaju 
odpadów.

4. Odpady wymienione w ust. 2, pkt b), e), f), g), h), 
i) należy gromadzić w pojemnikach lub wyzna-
czonych miejscach na terenie nieruchomości.

5. Obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści 
i innych zanieczyszczeń z chodnika przylegają-
cego do nieruchomości i części nieruchomości 
służących do użytku publicznego, spoczywa na 
właścicielu tej nieruchomości. Błoto, śnieg, lód i 
inne zanieczyszczenia powinny być gromadzone 
na krawędzi jezdni w miejscach nie powodują-
cych zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

6. Nakazuje się usunięcia materiału użytego w celu 
ograniczenia śliskości niezwłocznie po ustaniu 
przyczyn jego zastosowania.

7. Zakazuje się przerzucania śniegu, błota, lodu i 
innych zanieczyszczeń z chodnika na jezdnię i z 
drogi na chodnik. W przypadku bardzo obfitych
opadów śniegu zobowiązuje się zarządcę drogi 
przyległej do chodnika do usunięcia z jezdni 
nadmiaru śniegu.

8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do 
usuwania na bieżąco sopli lodowych i nawisów 
śniegu z dachów i gzymsów budynków.

9. Zabrania się mycia pojazdów samochodowych 
w miejscach przeznaczonych do użytku publicz-
nego, a w szczególności:

  a) na jezdniach,
  b) chodnikach,
  c) parkingach,
  d) zieleńcach,
  e) parkingach leśnych,
  f) w bliskości rzek, strumieni, jezior i stawów.
10. Naprawa pojazdów samochodowych poza 

warsztatami naprawczymi może odbywać się 
wyłącznie pod warunkiem nieuciążliwości dla 
środowiska i gromadzenia powstających odpa-
dów w pojemnikach do tego przeznaczonych.

§ 3

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do se-
lektywnego zbierania odpadów komunalnych, o 
których mowa w § 2 w specjalnie do tego przezna-
czonych workach lub pojemnikach dostarczonych 
przez podmiot uprawniony, z którym właściciel zawarł 
umowę na odbiór odpadów komunalnych.

§ 4

1. Odpady komunalne wielkogabarytowe, zużyty 
sprzęt elektryczny, elektroniczny oraz odpady 
niebezpieczne powinny być gromadzone w 
wydzielonym miejscu zgodnie z obowiązujący-
mi przepisami na terenie nieruchomości, w 
sposób nieutrudniający korzystanie z niej i 
usuwanie możliwie jak najszybciej przez pod-
miot uprawniony.

2. Dopuszcza się indywidualne dostarczenie zu-
żytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
do wyznaczonego punktu zbiórki.

§ 5

1. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach na 
odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego 
popiołu i żużla, gruzu budowlanego, szlamów, 
substancji toksycznych, żrących i wybuchowych. 

2. Zabrania się spalania w pojemnikach jakichkol-
wiek odpadów komunalnych (także suchych 
odpadów roślinnych).

3. Postanowienia ust. 1 i 2 stosuje się odpowied-
nio do koszy na odpady, ustawionych przy dro-
gach publicznych, przystankach komunikacyjnych 
oraz innych terenach użytku publicznego. 

4. Zabrania się gromadzenia odpadów powsta-
łych w gospodarstwach domowych w koszach 
ulicznych na odpady, ustawionych przy drogach 
publicznych, przystankach komunikacyjnych 
oraz innych terenach użytku publicznego. 

§ 6

Dopuszcza się możliwość rolniczego wykorzystania 
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gnojówki i gnojowicy powstałej w wyniku utrzymy-
wania zwierząt gospodarskich tylko na terenach 
rolniczych w sposób zgodny z przepisami, niepowo-
dujący uciążliwości.

§ 7

Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do wy-
miany piasku w piaskownicach zlokalizowanych na 
placach zabaw, co najmniej raz w roku, nie później 
jednak niż do 31 maja danego roku.

Rozdział III

Rodzaje i minimalna objętość pojemników
przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości

oraz na drogach publicznych, 
warunki rozmieszczenia tych urządzeń

i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 8

1. Odpady komunalne należy zbierać w pojemni-
kach i kontenerach.

2. W sytuacji wyjątkowego, krótkotrwałego po-
wstania zmieszanych odpadów komunalnych 
dozwolone jest ich zbieranie w szczelnych wor-
kach z tworzyw sztucznych.

3. Powstające na terenie nieruchomości nieczystości 
ciekłe, nieodprowadzane do kanalizacji sanitarnej 
lub przydomowej oczyszczalni ścieków, nale-
ży gromadzić w zbiornikach bezodpływowych 
(szambach).

4. Właściciele nieruchomości, których tereny 
przeznaczone są do użytku publicznego, mają 
obowiązek ustawienia na tych terenach pojem-
ników na odpady. 

§ 9

Dopuszcza się stosowanie następujących pojemni-
ków do gromadzenia odpadów komunalnych, które 
mogą stanowić wyposażenie punktu gromadzenia 
odpadów na terenie nieruchomości:
a) 30 litrów – dla każdej z osób zamieszkującej na 

terenie nieruchomości, jednak co najmniej jeden 
pojemnik o pojemności 110 litrów na rodzinę,

b) 10 litrów – na każdą zatrudnioną osobę w biurach, 
urzędach, przychodniach i innych miejscach pra-
cy na terenie gminy, jednak nie mniej niż jeden 
pojemnik o pojemności 110 litrów niezależnie 
od posiadanych pojemników na odpady inne niż 
opakowaniowe,

c) 25 litrów na każde miejsce dla konsumenta i 
zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż 110 
litrów na punkt gastronomiczny, niezależnie od 
posiadanych pojemników na odpady inne niż 

opakowaniowe,
d) pojemniki szczelne, z zamykanymi otworami 

wsypowymi o pojemności od 50 litrów do 1100 
litrów,

e) kontenery szczelne z zamykanymi otworami 
wsypowymi o pojemności od 2m3 do 36m3,

f) worki oznakowane logo podmiotu odbierają-
cego odpady dla osób posiadających umowę 
na odbiór odpadów komunalnych; worki mogą 
być wykorzystywane sporadycznie i nie mogą 
zastąpić pojemników wymienionych w pkt a), 
b), c).

§ 10

1. Kosze na odpady o pojemności 20l powinny 
być umieszczone przy:

 a) drogach publicznych,
 b) przystankach komunikacyjnych,
 c) na innych terenach przeznaczonych do 

użytku publicznego,
2. Kosze powinny być rozmieszczone w sposób 

umożliwiający bezpieczne i wygodne korzysta-
nie z nich oraz nie powodujące uciążliwości dla 
osób trzecich jak również zagrożenia dla ruchu 
pojazdów i pieszych.

3. Punkty gromadzenia odpadów i pojemniki 
do tego przeznaczone należy utrzymywać w 
czystości i we właściwym stanie sanitarnym 
poprzez ich czyszczenie, dezynfekcję z częstotli-
wością zapobiegającą wystąpieniu fetoru oraz 
zamykanie pojemników i nie przepełnianie ich 
ponad możliwości zamykania.

§ 11

1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest 
dbać o odpowiedni stan techniczny pojemni-
ków poprzez użytkowanie ich w sposób zgodny 
z przeznaczeniem oraz niezwłoczne zgłasza-
nie podmiotom uprawnionym do odbioru 
wszelkich wad lub uszkodzeń pojemników 
uniemożliwiających korzystanie z nich.

2. Pojemniki, kontenery i worki na odpady 
należy ustawiać w miejscach łatwo dostęp-
nych zarówno dla ich użytkowników, jak dla 
pracowników firm wywozowych, w sposób
nie powodujący nadmiernych uciążliwości i 
utrudnień dla mieszkańców i osób trzecich.

3. Pojemniki, kontenery i worki powinny być 
ustawione na terenie nieruchomości, na utwar-
dzonym terenie, zgodnie z obowiązującymi 
przepisami prawa.

4. Miejsce ustawienia pojemników właściciel 
nieruchomości zobowiązany jest utrzymywać 
w czystości.

5. Sposób przygotowania pojemnika do opróż-
nienia – miejsce ekspozycji ustala się pomiędzy 
stronami umowy.


