UCHWAŁA NR XXV/203/2020
RADY GMINY KRAMSK
z dnia 14 grudnia 2020 r.
w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego, Rada Gminy Kramsk uchwala:
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk
Rozdział 1.
Przepisy ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku, zwany dalej regulaminem, określa szczegółowe zasady
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
§ 2. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących
rodzajów odpadów komunalnych:
1) papieru, w tym tektury, opakowań z papieru i opakowań z tektury;
2) metali, w tym opakowań z metali;
3) tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) szkła, w tym opakowań ze szkła;
6) odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
7) popiołu i żużlu z palenisk domowych;
8) przeterminowanych leków i chemikaliów;
9) zużytych baterii i akumulatorów;
10) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
11) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
12) zużytych opon;
13) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
14) drewna, w tym opakowań z drewna;
15) styropianu;
16) odpady tekstyliów i odzieży;
17) niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwach domowych w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek;
18) odpadów niebezpiecznych.
2. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 2-4 mogą być zbierane i odbierane łącznie.
3. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 1-8 oraz niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne odbierane będą sprzed nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru
odpadów komunalnych wystawić pojemniki i/lub worki przed wejściem na teren nieruchomości do granicy
działki z drogą publiczną.
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4. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 mogą być przekazywane przez mieszkańców do
stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Odpady komunalne, o których mowa w ust. 1 pkt 9 z wyjątkiem chemikaliów i pkt 10 mogą być
przekazywane przez mieszkańców do wskazanych miejsc na terenie Gminy.
§ 3. 1. Odpady papieru, w tym tektury, opakowań z papieru i opakowań z tektury, metali, w tym opakowań
z metali, tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, szkła,
w tym opakowań ze szkła należy zbierać w workach w które wyposażona będzie nieruchomość. Odpady te
będą odbierane przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych lub mogą być
przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
2. Odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów należy zbierać
w workach, w które wyposażona będzie nieruchomość. Odpady te będą odbierane przez przedsiębiorcę
uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych lub mogą być przekazywane przez mieszkańców
bezpośrednio do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem § 4.
3. Popiół i żużel powstający w gospodarstwach domowych należy zbierać w pojemnikach, w które
wyposażona będzie nieruchomość. Odpady te będą odbierane przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania
odpadów komunalnych lub mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do stacjonarnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
4. Odpady w postaci przeterminowanych leków powstające w gospodarstwach domowych należy
umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach znajdujących się na terenie aptek uczestniczących
w zbiórce tych odpadów. Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do
stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
5. Chemikalia z gospodarstw domowych należy przekazywać bezpośrednio do stacjonarnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
6. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów powstające w gospodarstwach domowych należy
umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach znajdujących się w budynkach użyteczności publicznej
(szkoły, Urząd Gminy). Odpady te mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do stacjonarnego
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
7. Odpady w postaci zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego powstające w gospodarstwach
domowych mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do stacjonarnego punktu selektywnego
zbierania odpadów komunalnych.
8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe powstające w gospodarstwach domowych mogą być
przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
9. Zużyte opony powstające w gospodarstwach domowych mogą być przekazywane przez mieszkańców
bezpośrednio do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
10. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstające w gospodarstwach domowych z prac prowadzonych we
własnym zakresie mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do stacjonarnego punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
11. Drewno, w tym opakowania z drewna powstające w gospodarstwach domowych mogą być
przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.
12. Styropian powstający w gospodarstwach domowych może być przekazywany bezpośrednio do
stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
13. Odpady tekstyliów i odzieży, w tym opakowania z tekstyliów powstające w gospodarstwach domowych
mogą być przekazywane przez mieszkańców bezpośrednio do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania
odpadów komunalnych lub umieszczane w pojemnikach na odzież dostępnych w wyznaczonych miejscach na
terenie gminy.
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14. Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach domowych
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki mogą być przekazywane przez mieszkańców
bezpośrednio do stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
15. Odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych.
16. Dopuszcza się odbiór odpadów wymienionych w § 3 ust. 1-15 przez przedsiębiorcę uprawnionego do
odbierania odpadów komunalnych.
§ 4. Właściciele nieruchomości budynków mieszkalnych jednorodzinnych mogą kompostować bioodpady
stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach. Proces kompostowania może być
prowadzony w pryzmie kompostowej lub w pojemniku. W przypadku posiadania przez właściciela
nieruchomości kompostownika oraz gromadzenia w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne,
właściciel nie otrzyma worka na bioodpady.
§ 5. Właściciel nieruchomości, na której znajduje się ogródek letni, kiosk lub punkt gastronomiczny
zobowiązany jest do wyposażenia tych obiektów w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych,
gwarantujące możliwość zbierania wszystkich odpadów powstających w związku z ich funkcjonowaniem.
§ 6. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może się odbywać pod warunkiem, że będzie się
odbywać na utwardzonej części nieruchomości, w sposób uniemożliwiający przedostawanie się powstających
w wyniku tych czynności ścieków do gruntu.
2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie pod
warunkiem:
1) niezanieczyszczania środowiska i gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego
przeznaczonych;
2) prowadzenia naprawy, przeglądów i konserwacji pojazdów, w wyniku których powstają odpady
niebezpieczne w specjalistycznych warsztatach posiadających stosowne zezwolenia.
§ 7. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątania błota, śniegu, lodu i innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego, w tym z chodników położonych
wzdłuż należącej do niego nieruchomości.
2. Dopuszcza się możliwość pryzmowania śniegu i lodu na krawędzi chodnika lub w pasie zieleni
przyulicznej, w sposób nieutrudniający ruchu pieszym.
Rozdział 3.
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz
na drogach publicznych, a także warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymywania
pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym
§ 8. 1. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej,
odpowiadające obowiązującej normie PN-EN 840, w ilości zapewniającej ich nieprzepełnienie przy
uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej w rozdziale V i o pojemności wynoszącej
minimum:
1) w budynkach mieszkalnych:
a) jednorodzinnych: 30 litrów na 1 mieszkańca / [1 tydzień]:
- przy liczbie mieszkańców od 1 do 4 – 1 pojemnik 120 litrów;
- przy liczbie mieszkańców od 5 do 8 – 1 pojemnik 240 litrów lub 2 pojemniki 120 litrów;
- przy liczbie mieszkańców powyżej 8 – kombinacja pojemników 120 litrów, 240 litrów i/lub
770 litrów;
b) wielolokalowych: 30 litrów na 1 mieszkańca / [1 tydzień];
2) 3 litry na 1 ucznia/dziecko/studenta/pracownika / [1 tydzień] w szkołach wszelkiego typu, przedszkolach,
żłobkach;
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3) 15 litrów na 1 łóżko / [1 tydzień] w szpitalach, hotelach, motelach, pensjonatach, internatach,
noclegowniach, schroniskach dla osób bezdomnych, domach pomocy społecznej;
4) 10 litrów na 1 pracownika / [1 tydzień] w zakładach rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych,
magazynach, hurtowniach, placach budowy, biurach, urzędach, przychodniach, gabinetach lekarskich,
lecznicach, aptekach, pomieszczeniach biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów;
5) 10 litrów na 1 pracownika / [1 tydzień] w miejskich instytucjach kultury oraz instytucjach państwowych
i samorządowych;
6) 15 litrów na 1 miejsce konsumpcyjne / [1 tydzień] w lokalach gastronomicznych;
7) 50 litrów na 10 m2 / [1 tydzień] w centrach i galeriach handlowych oraz wielkopowierzchniowych
obiektach handlowych, a także dodatkowo, przy każdym wyjściu z takich obiektów ustawiony co najmniej
1 kosz uliczny;
8) 10 litrów na 1 pracownika / [1 tydzień] w stacjonarnych punktach handlowych innych niż wskazane
w pkt 7, zlokalizowanych zarówno w budynkach, a także poza budynkami (typu kioski, uliczne punkty
szybkiej konsumpcji, kwiaciarnie);
9) 20 litrów na 1 działkę / [1 tydzień] w ogrodach działkowych w okresie od 1 kwietnia do 31 października
każdego roku, poza tym okresem minimalna pojemność pojemników winna być dostosowana do ilości
powstających odpadów;
10) 150 litrów na 1 miejsce targowe / [1 tydzień] w urządzonych targowiskach, halach targowych,
z zastrzeżeniem, że każdy z tych punktów winien być wyposażony w 1 kosz uliczny ustawiony przy
każdym wyjściu z tego terenu;
11) 5 litrów na 10 m2 / [1 tydzień] dla cmentarzy.
2. Do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz
miejscach publicznych służą:
1) pojemniki na odpady o pojemności: 120, 240, 770, 1 100, 7 000, 10 000 litrów;
2) kosze uliczne na odpady o minimalnej pojemności 10 litrów.
3. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów z terenu nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych służą:
1) worek żółty, o minimalnej pojemności 120 litrów, wykonany z folii polietylenowych LDPE lub HDPE,
umożliwiający identyfikację zawartych w nich odpadów – do zbierania tworzyw sztucznych, w tym
opakowań z tworzyw sztucznych, metali, w tym opakowań z metali i opakowań wielomateriałowych,
oznaczony napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
2) worek niebieski, o minimalnej pojemności 120 litrów, wykonany z folii LDPE lub HDPE, umożliwiający
identyfikację zawartych w nich odpadów – do zbierania papieru, w tym tektury, opakowań z papieru
i opakowań z tektury, oznaczony napisem „Papier”;
3) worek zielony, o minimalnej pojemności 120 litrów, wykonany z folii polietylenowych LDPE lub HDPE,
umożliwiający identyfikację zawartych w nich odpadów – do zbierania szkła, w tym opakowań ze szkła,
oznaczony napisem „Szkło”;
4) worek brązowy, o minimalnej pojemności 120 litrów, wykonany z folii polietylenowych LDPE lub HDPE,
umożliwiający identyfikację zawartych w nich odpadów – do zbierania odpadów ulegających
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, oznaczony napisem „Bio”;
5) pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności 80 litrów – do zbierania popiołu i żużlu
z palenisk domowych, oznaczony literą „P”.
4. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy
w budynkach wielolokalowych służą:
1) pojemniki typu dzwon lub siatkowy o pojemności minimalnej 1,5 m3 do zbierania papieru, w tym tektury,
opakowań z papieru i opakowań z tektury – kolor niebieski, oznaczone napisem „Papier”, szkła, w tym
opakowań ze szkła - kolor biały, oznaczone napisem „Szkło”, tworzyw sztucznych, w tym opakowań
z tworzyw sztucznych, metali, w tym opakowań z metali i opakowań wielomateriałowych – kolor żółty,
oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;
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2) worek brązowy, o minimalnej pojemności 120 litrów, wykonany z folii polietylenowych LDPE lub HDPE,
umożliwiający identyfikację zawartych w nich odpadów, oznaczony napisem „Bio” lub pojemnik koloru
brązowego o pojemności minimalnej 120 l, oznaczony napisem „Bio” – do zbierania odpadów ulegających
biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
3) pojemnik wykonany z tworzywa sztucznego o pojemności minimalnej 80 l - do zbierania popiołu i żużlu
z palenisk domowych, oznaczony literą „P”.
5. W przypadku braku możliwości ustawienia pojemników, o których mowa w ust. 4 pkt 1 na terenie
nieruchomości w których zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielolokalowych dopuszcza się możliwość
zbiórki tych odpadów w systemie workowym.
6. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów z terenu nieruchomości na których nie zamieszkują
mieszkańcy, na których powstają odpady komunalne dopuszcza się stosowanie worków lub pojemników
wskazanych w ust. 3 i 4.
7. Na pojemnikach i workach umieszcza się oznakowanie określające rodzaj gromadzonego wewnątrz
odpadu.
8. Pojemniki do selektywnej zbiórki popiołu i żużlu z palenisk domowych dla każdego gospodarstwa
domowego, na które została złożona deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dostarczane są przez przedsiębiorcę uprawnionego do odbierania odpadów komunalnych w ilości
odpowiadającej potrzebom danej nieruchomości.
§ 9. 1. Na terenie nieruchomości w celu umożliwienia odbioru odpadów pojemniki na odpady należy
udostępnić w miejscu o wyodrębnionym dostępie dla pracowników podmiotu odbierającego odpady, bez
konieczności wejścia na tern nieruchomości.
2. W przypadku, gdy brak jest dostępu do pojemników dla przedsiębiorcy uprawnionego do odbierania
odpadów komunalnych właściciel nieruchomości zobowiązany jest w dniu odbioru odpadów komunalnych
wystawić pojemniki przed wejściem na teren nieruchomości lub do krawędzi pasa drogowego.
3. Dopuszcza się wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu uprawnionego w celu odbioru
odpadów zgromadzonych w pojemnikach.
§ 10. 1. Właściciel nieruchomości jest zobowiązany wyposażyć nieruchomość w pojemnik służący do
zbierania odpadów komunalnych zgodnie z § 8 niniejszego regulaminu.
2. Właściciele nieruchomości mają obowiązek utrzymywać pojemniki w stanie czystości zarówno na
zewnątrz jak i wewnątrz pojemnika oraz ma obowiązek okresowego dezynfekowania pojemnika na odpady.
3. Zabrania się gromadzenia w pojemnikach przeznaczonych na niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu.
4. Właściciele nieruchomości, na których znajdują się tereny lub obiekty służące do użytku publicznego
mają obowiązek ustawienia na tych terenach lub w tych obiektach pojemników na odpady i ich opróżniania co
najmniej raz na dwa tygodnie.
5. Właściciele nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
nieobjętych zorganizowanym przez gminę systemem gospodarowania odpadami komunalnymi zobowiązani są
do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych odpadów komunalnych:
- metale i tworzywa sztuczne, co najmniej jeden raz w miesiącu, szkło i opakowania szklane co najmniej
jeden raz na kwartał,
- papier co najmniej jeden raz na kwartał
- bioodpady co najmniej jeden raz w miesiącu, - popiół co najmniej jeden raz w miesiącu.
6. Kosze uliczne na odpady, ustawione przy przystankach komunikacyjnych, drogach publicznych oraz na
terenach użytku publicznego:
1) powinny umożliwiać swobodne z nich korzystanie przez wszystkich użytkowników ww. terenów,
2) powinny nie stanowić zagrożenia dla ruchu pojazdów,
3) powinny być zabezpieczone przed wysypywaniem się zgromadzonych w nich odpadów.
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4) zarządca drogi wykonując obowiązki wynikające z art. 5 ust. 4 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach ustawia kosze uliczne przy ciągach pieszych, oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu
pieszego.
Rozdział 4.
Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 11. 1. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać w stanie czystości poprzez ich
zamiatanie i uprzątanie.
2. Miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinny być zabezpieczone przed rozprzestrzenianiem się
odpadów i zalewaniem odpadów przez wody opadowe.
Rozdział 5.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z 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. Zabrania się bezpośredniego wprowadzania ścieków do wód i do ziemi.
§ 13. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczanie w odpowiednich pojemnikach lub workach, a następnie odebranie ich przez uprawniony podmiot
prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.
§ 14. Z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, na terenie gminy
Kramsk, właściciele nieruchomości są zobowiązani do usuwania tych odpadów we własnym zakresie i na
własny koszt przekazanie ich uprawnionym podmiotom.
§ 15. 1. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu
nieruchomości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych w sposób obejmujący gromadzenie
odpadów w pojemnikach opisanych w Rozdziale 3 i przekazują je podmiotowi odbierającemu odpady
komunalne, z którym gmina ma podpisaną umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych
albo na odbieranie odpadów komunalnych. Określa się częstotliwość pozbywania się niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych z nieruchomości:
1) w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych – raz na dwa tygodnie,
2) w budynkach wielolokalowych – nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie w okresie od
31 marca oraz nie rzadziej niż raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października.

1 listopada do

3) w obiektach użyteczności publicznej, obsługi ludności oraz budynkami, w których prowadzona jest
działalność gospodarcza – minimum co dwa tygodnie.
2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, pozbywają się z terenu nieruchomości
odpadów selektywnie zbieranych w sposób obejmujący gromadzenie odpadów w workach, pojemnikach
opisanych w Rozdziale 3 i przekazują je podmiotowi odbierającemu odpady komunalne, z którym gmina ma
podpisaną umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z następującą częstotliwością :
1) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych:
a) papier i tektura - raz na dwa tygodnie,
b) tworzywa sztuczne, opakowanie wielomateriałowe, metale - raz na dwa tygodnie,
c) szkło - raz na cztery tygodnie,
d) odpady ulegające biodegradacji:
- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - raz na tydzień;
- w okresie od 1 listopada do 31 marca – raz na dwa tygodnie,
2) z budynków wielolokalowych:
a) papier i tektura - nie rzadziej niż raz na tydzień,
b) tworzywa sztuczne, opakowanie wielomateriałowe, metale - nie rzadziej niż raz na tydzień,
c) szkło - nie rzadziej niż raz na tydzień,
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d) odpady ulegające biodegradacji - nie rzadziej niż raz na tydzień.
3. Właściciele nieruchomości obowiązani są udostępnić pojemniki i worki przeznaczone do zbierania
odpadów komunalnych na czas odbierania tych odpadów, w szczególności poprzez ich wystawienie poza teren
nieruchomości, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dojazd.
4. Kosze uliczne powinny być opróżniane z taką częstotliwością, aby nie doszło do ich przepełnienia, ale
nie rzadziej niż raz w miesiącu.
5. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub
działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych)
odpadów komunalnych z terenu nieruchomości co najmniej 1 raz w tygodniu.
6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych zobowiązani są oddawać przeterminowane leki do
wyznaczonych aptek lub do PSZOK.
7. Odpady komunalne wymienione w § 3 ust. 1 właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą we
własnym zakresie przekazywać do PSZOK.
8. Właściciele nieruchomości prowadzący gastronomiczną lub hotelarską działalność gospodarczą lub
działalność użyteczności publicznej obowiązani są do pozbywania się z terenu nieruchomości segregowanych
odpadów komunalnych, co najmniej 1 raz w miesiącu.
§ 16. 1. Właściciele nieruchomości 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. Częstotliwość wywozu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych winna być dostosowana
do potrzeb wynikających z ilości pobranej wody i pojemności zbiornika. Właściciele nieruchomości nie mogą
dopuszczać do przepełniania zbiornika i wylewania się ścieków na powierzchnię terenu oraz ich przenikania do
gruntu.
4. Częstotliwość opróżniania osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków wynika z ich
instrukcji eksploatacyjnej.
5. Zakazuje się samodzielnego opróżniania zbiorników bezodpływowych przez właścicieli nieruchomości
oraz pozbywania się nieczystości ciekłych poza stacją zlewną.
Rozdział 6.
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami
§ 17. Właściciele nieruchomości winni zapobiegać powstaniu odpadów i ograniczać ich ilość, a także
podjąć działania mające na celu ułatwienie poddania procesom odzysku wytworzonych odpadów, w tym
poprzez selektywne zbieranie odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
Rozdział 7.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 18. Właściciele zwierząt domowych zobowiązani są do:
1) dbania o to, aby zwierzęta nie stwarzały uciążliwości i zagrożenia dla otoczenia,
2) sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami,
3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń i odchodów zwierzęcych na terenach użytku publicznego, takich
jak: ulice, chodniki, parki, skwery, zieleńce, itp.
Rozdział 8.
Wymagania dotyczące utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonychz produkcji
rolniczej
§ 19. 1. Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich, drobiu i gołębi pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony
środowiska i ochrony zwierząt określonych przepisami odrębnymi.
2. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad:
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1) zapewnienia zwierzętom gospodarskim odpowiednich pomieszczeń gospodarskich,
2) gromadzenia nieczystości wytworzonych podczas chowu i hodowli zwierząt zgodnie z przepisami
odrębnymi,
3) przestrzegania obowiązujących przepisów sanitarno — epidemiologicznych,
3. Zabrania się zanieczyszczania ulic i innych miejsc publicznych odchodami zwierzęcymi; wprowadza się
obowiązek sprzątania odchodów zwierząt gospodarskich (krowy, konie) prowadzonych po drogach
publicznych przez ich właścicieli w trakcie ich prowadzenia.
4. Zabrania się chowu zwierząt gospodarskich w mieszkaniach i pomieszczeniach przeznaczonych na stały
pobyt ludzi oraz w pomieszczeniach nie przeznaczonych do tego celu.
Rozdział 9.
Obszary i terminy przeprowadzania deratyzacji
§ 20. Obowiązkowej deratyzacji podlegają:
1) obszary zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej,
2) obszary zabudowy zagrodowej,
3) obiekty użyteczności publicznej,
4) sieci kanalizacyjne.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonywana co najmniej raz w roku — w drugiej
połowie października lub w listopadzie oraz każdorazowo w przypadku wystąpienia zagrożenia
epidemiologicznego. W takim przypadku deratyzację przeprowadza się w terminach określonych na wniosek
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Wójt informuje mieszkańców w formie obwieszczenia
o przeprowadzeniu deratyzacji.
Rozdział 10.
Postanowienia końcowe
§ 21. Traci moc uchwała nr XVIII/99/16 Rady Gminy Kramsk z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kramsk (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 12 maja 2016 r.
poz. 3332).
§ 22. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kramsk.
§ 23. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący Rady
Marek Lidźbiński
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Uzasadnienie
do uchwały nr XXV/203/2020 Rady Gminy Kramsk z dnia 14 grudnia 2020 roku w sprawie
przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Kramsk.
Mając na uwadze art. 4a ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439), Rada Gminy jest obowiązana do dostosowania obowiązującego
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kramsk do przepisów wydanych na
podstawie art. 4a ust. 1 ww. ustawy w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie tych przepisów. Ustawa
z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych
innych ustaw (Dz. U. z 2019 r., poz. 1579) wprowadziła zmiany dotyczące między innymi poszerzenia
rodzaju selektywnie przyjmowanych odpadów przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych. W związku z zapisami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w przedmiotowym
Regulaminie określono również szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
w zakresie utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w odpowiednim
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym oraz w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów. Regulamin stanowi akt prawa miejscowego
uwzględniający szczegółowe wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie
nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych oraz zasady oddawania wytworzonych przez
mieszkańców gminy odpadów komunalnych. Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Koninie. W Regulaminie mowa jest również
o rodzajach i minimalnych wielkościach pojemników, worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenach nieruchomości oraz częstotliwości i sposobie pozbywania się odpadów
komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości, terenów przeznaczonych do użytku
publicznego. Określone zostały obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe oraz wymagania, które
należy spełniać w zakresie utrzymania tychże zwierząt na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
a także obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia. W związku
z powyższym podjęcie niniejszej uchwały uważa się za zasadne.
Wójt Gminy Kramsk
Andrzej Nowak
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