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REGULAMIN 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem 
 

Rozdział I 

Postanowienia ogólne 

 

§ 1 

I. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem, zwany 

dalej Regulaminem, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Krościenko nad Dunajcem dotyczące: 

1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących: 

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny 

sposób co najmniej takich odpadów komunalnych jak: przeterminowane leki i chemikalia, 

zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady zielone oraz odpady budowlane i rozbiórkowe 

stanowiące odpady komunalne, 

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do 

użytku publicznego, 

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi, 

2) rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 

porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź 

w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników, 

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego, 

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, 

5) obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych 

do wspólnego użytku, 

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 

w poszczególnych nieruchomościach, 

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 

przeprowadzania. 

II. Regulamin niniejszy obowiązuje: 

a) właścicieli i zarządców nieruchomości, 

b) użytkowników lokali, nieruchomości, hoteli, obiektów turystycznych oraz obiektów 

przeznaczonych do celów handlowych, gastronomicznych, magazynowych i obiektów 

użyteczności publicznej, 

c) wszystkie osoby przebywające na terenie Gminy Krościenko nad Dunajcem i podmioty 

działające na jej terenie, 

d) jednostki organizacyjne, podmioty gospodarcze lub osoby fizyczne będące właścicielami lub 

zarządcami terenów i obiektów służących komunikacji publicznej i terenów zielonych, 

e) podmioty świadczące usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych oraz opróżnianiu 

i transporcie nieczystości ciekłych, 

f) wykonawców robót budowlanych i kierowników budów. 

 

 

§ 2 

 

Ilekroć w regulaminie jest mowa o: 
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1) ,,ustawie” – należy przez to rozumieć ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) zwaną dalej „ustawą”; 

2) właścicielach nieruchomości – należy przez to rozumieć podmioty określone w art. 2 ust. 1 pkt 4 

ustawy; 

3) posiadaczu odpadów – rozumie się przez to wytwórcę odpadów lub osobę fizyczną, osobę 

prawną oraz jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej będące w posiadaniu 

odpadów; domniemywa się, że władający powierzchnią ziemi jest posiadaczem odpadów 

znajdujących się na nieruchomości; 

4) odpadach: 

a) komunalnych – należy przez to rozumieć odpady zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy 

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 r., poz. 21 zwaną dalej „ustawą 

o odpadach”); 

b) zbieranych selektywnie – należy przez to rozumieć odpady wyselekcjonowane z odpadów 

komunalnych w celu ułatwienia określonego sposobu przetwarzania, charakteryzujące się 

takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami, a w szczególności: papier, 

opakowania wielomateriałowe, szkło, plastik, tekstylia, metale, bioodpady; 

c) wielkogabarytowych – należy przez to rozumieć jeden ze strumieni odpadów komunalnych 

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; 

d) ulegających biodegradacji (biodegradowalnych) – rozumie się przez to odpady, które ulegają 

rozkładowi tlenowemu lub beztlenowemu przy udziale mikroorganizmów; 

e) budowlanych – rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z budowy, remontów 

i demontażu obiektów budowlanych; 

f) niebezpiecznych – rozumie się poprzez to odpady niebezpieczne (składające się na odpady 

komunalne) zdefiniowane w art. 3 ust. 2 ustawy odpadach; 

g) odpadach zielonych – rozumie się przez to odpady komunalne stanowiące części roślin 

pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, a także  

z targowisk, z wyłączeniem odpadów z czyszczenia ulic i placów; 

5) umowach – należy przez to rozumieć umowy, zgodnie z treścią art. 6 ust. 1 ustawy, podpisanie 

przez właścicieli nieruchomości z jednostką wywozową; 

6) zbiornikach bezodpływowych – należy przez to rozumieć zbiorniki zdefiniowane w art. 2 ust. 1 

pkt 5 ustawy; 

7) nieczystościach ciekłych – należy przez to rozumieć ścieki zdefiniowane w art. 2 ust. 1 pkt 1 

ustawy; 

8) zwierzętach domowych – należy przez to rozumieć zwierzęta zdefiniowane w art. 4 pkt 17 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840); 

9) zwierzętach gospodarskich – należy przez to rozumieć zwierzęta zdefiniowane w art. 4 pkt 18 

ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2017 r., poz. 1840); 

10) Gminie – należy przez to rozumieć Gminę Krościenko nad Dunajcem. 

 

 

Rozdział II 

Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

 

§ 3 

 

1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są utrzymywać czystość i porządek na terenie 

nieruchomości poprzez wykonywanie obowiązków określonych w ustawie i niniejszym 

regulaminie. 

2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania następujących 

rodzajów odpadów komunalnych: 

a) tworzyw sztucznego, opakowań wielomateriałowych i metali; 

b) papieru (w tym opakowania, gazety, czasopisma, itp.); 

c) szkła, w tym szkła opakowaniowego bez podziału na bezbarwne i kolorowe; 

d) odpadów zielonych; 
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e) przeterminowanych leków i chemikaliów; 

f) zużytych baterii i akumulatorów; 

g) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 

h) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

i) odpadów budowlanych i rozbiórkowych; 

j) zużytych opon; 

k) tekstyliów i odzieży; 

l) popiołów i żużli pochodzących ze spalania drewna lub węgla w domowych instalacjach c.o. 

3. Pozostałe odpady zbierane przez właścicieli nieruchomości stanowią odpady zmieszane i odbierane 

są przez podmiot odbierający odpady komunalne  z częstotliwością określoną w rozdziale V. 

4. Odpady, o których mowa w ust. 2 muszą być zbierane i  odbierane w sposób gwarantujący ich 

niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. 

 

§ 4 

 

1. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzone przez Gminę Krościenko nad 

Dunajcem przyjmują co najmniej następujące frakcje odpadów: 

1) papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe; 

2) szkło, opakowania ze szkła; 

3) przeterminowane leki, chemikalia, farby, kleje, rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, środki ochrony 

roślin, żywice, środki czyszczące, detergenty, środki do konserwacji drewna i opakowania po 

tych substancjach, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć (w tym termometry 

rtęciowe), zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, drewno, 

w tym opakowania z drewna, oraz odzież i tekstylia; 

4) odpady budowlane i rozbiórkowe, wytwarzane w ramach remontów prowadzonych we własnym 

zakresie; 

5) odpady zielone; 

6) meble oraz inne odpady wielkogabarytowe; 

7) zużyte opony; 

8) popioły i żużle. 

2. Punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych zobowiązane są do przyjęcia odpadów 

komunalnych wymienionych  w ust. 5 wytworzonych na nieruchomościach położonych na 

obszarze Gminy Krościenko  nad Dunajcem. 

3. Zasady przyjmowania odpadów komunalnych przez punkt gromadzenia odpadów komunalnych 

określa Regulamin Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, który uchwalany  jest 

odrębną uchwałą rady gminy. 

4. Do czasu utworzenia punktu zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady 

zobowiązany jest do odbioru odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 lit. d, g-j nie rzadziej niż 1 raz 

do roku. 

 

§ 5 

 

1. Właściciele nieruchomości mają obowiązek uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych 

zanieczyszczeń z chodników przylegających do nieruchomości  niezwłocznie po ich wystąpieniu. 

2. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód mogą być gromadzone w miejscach niepowodujących zakłóceń 

w ruchu pieszym i pojazdów, przy krawężniku chodnika, a w przypadku braku możliwości takiego 

gromadzenia usunięte z nieruchomości. Inne zanieczyszczenia, a w szczególności liście, śmieci 

powinny być zebrane i gromadzone w odpowiednich pojemnikach na odpady. 

3. W przypadku oblodzenia należy część nieruchomości służącej do użytku publicznego posypać 

piaskiem lub innym środkiem zapobiegającym śliskości w celu jej zlikwidowania. 

 

§ 6 

 

1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie pod warunkiem: 
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a) dokonywania tych czynności na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości oraz 

przy użyciu środków ulegających biodegradacji, 

b) mycie dotyczy nadwozia samochodu, 

c) odprowadzania powstających ścieków do kanalizacji sanitarnej lub zbiorników 

bezodpływowych. 

2. Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi może odbywać się wyłącznie 

pod warunkiem: 

a) gromadzenia powstających odpadów w urządzeniach do tego przeznaczonych, 

b) naprawa pojazdów samochodowych dotyczy drobnych napraw związanych z bieżącą 

eksploatacją pojazdu. 

3. Naprawy, o których mowa w ust. 2, mogą być wykonywane w obrębie nieruchomości pod 

warunkiem, że nie spowodują zanieczyszczenia wód lub gleby oraz uciążliwości dla mieszkańców 

sąsiednich nieruchomości. 

 

 

Rozdział III 

Rodzaj i minimalne pojemności 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. Do zbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości przeznacza się znormalizowane 

pojemniki dostosowane do mechanicznego opróżniania przez mechanizmy zamontowane  

na pojazdach służących do ich opróżniania lub worki foliowe.  

2. Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki foliowe 

do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych. Worki do prowadzenia selektywnej zbiórki 

dostarcza właścicielom nieruchomości zamieszkałych podmiot odbierający odpady. 

3. Na terenie nieruchomości dopuszcza się następujące pojemności pojemników przeznaczonych  

do zbierania odpadów komunalnych: 

a) pojemniki o pojemności: 120 l, 240 l, 360 l, 1100 l przystosowane do mechanicznego 

załadunku do śmieciarki, 

b) pojemniki o pojemnościach od 10-30 litrów do ręcznego załadunku popiołów, 

c) worki foliowe o pojemnościach 50l, 80 l, 120 l, 240 l 

d) kontenery o pojemności: 7000 l (KP 7), 

4. Dopuszcza się zbieranie odpadów zielonych, wielkogabarytowych lub budowlanych   

bezpośrednio na pojazdach podmiotu odbierającego odpady. 

5. Odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe  

z tektury, zbiera się w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego oznaczonych napisem 

„Papier”.  

5a.  Worki foliowe przeznaczone do zbiórki papieru powinny być spełniać następujące wymagania: 

wykonane z foli polietylenowej HDPE, transparentne,  pojemność: 120 litrów,  wytrzymałości na 

obciążenia minimum 20 kg. 

6. Odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła białego i kolorowego, zbiera się  

w pojemnikach lub workach koloru zielonego oznaczonych napisem „Szkło”, przy czym  

w workach foliowych może być zbierane tylko szkło opakowaniowe. 

6a.  Worki foliowe przeznaczone do zbiórki szkła opakowaniowego powinny spełniać następujące 

wymagania: wykonane z foli polietylenowej LDPE, transparentne, pojemność 80 litrów,  

wytrzymałości na obciążenia minimum 25 kg. 

7. Odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym 

odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

zbiera się w pojemnikach lub workach koloru żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa 

sztuczne”. 
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7a. Worki foliowe przeznaczone do zbiórki metali, tworzyw sztucznych, odpadów 

wielomateriałowych powinny spełniać następujące wymagania: wykonane z foli polietylenowej 

HDPE, transparentne, pojemność 120 litrów,  wytrzymałości na obciążenia minimum 15 kg. 

8. Odpady zielone zbiera się w pojemnikach lub workach koloru brązowego oznaczonych napisem 

„Bio”.  

8a. Worki foliowe przeznaczone do zbiórki odpadów zielonych powinny spełniać następujące 

wymagania: wykonane z foli polietylenowej HDPE, transparentne, pojemność 80-120litrów,  

wytrzymałości na obciążenia minimum 20 kg. 

9. Popioły zbiera się w pojemnikach o pojemności 10-30 litrów lub w popielatych workach 

oznaczonych napisem „Popiół”. 

9a. Worki foliowe przeznaczone do zbiórki popiołów powinny spełniać następujące wymagania: 

wykonane z foli polietylenowej HDPE, transparentne, pojemność 50-80 litrów,  wytrzymałości na 

obciążenia minimum 25 kg. 

10. Zmieszane odpady komunalne, o których mowa w § 3 pkt 3 zbiera się w pojemnikach lub 

workach koloru czarnego, szarego. 

10a. Worki foliowe przeznaczone do zbiórki zmieszanych odpadów komunalnych powinny spełniać 

następujące wymagania: wykonane z foli polietylenowej HDPE, pojemność 120-240 litrów,  

wytrzymałości na obciążenia minimum 25 kg. 

11. Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony nie 

wymagają specjalnych urządzeń do zbierania. Należy je wystawiać przed nieruchomość zgodnie 

z harmonogramem odbioru,  skąd odebrane będą przez uprawniony podmiot lub przekazać do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

 

§ 8 

 

1. Wielkość pojemników uzależniona jest od ilości osób korzystających z nieruchomości, przy czym 

należy uwzględnić średnią ilość wytwarzania zmieszanych odpadów komunalnych 

i segregowanych odpadów komunalnych w ilości,  odpowiednio 15 l tygodniowo na osobę 

w nieruchomościach zamieszkałych lub wykorzystywanych czasowo do celów rekreacyjno-

wypoczynkowych. 

2. Właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,  

albo które w części stanowią nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, a w części 

nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, przy 

wyposażaniu nieruchomości w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, 

uwzględniają następujące średnie wskaźniki wytwarzania odpadów komunalnych: 

a) dla szkół wszelkiego typu – 2 l tygodniowo na każdego ucznia, studenta i pracownika, jednak 

nie mniej niż 1 pojemnik o pojemności 240 litrów opróżniany raz na tydzień, 

b) dla żłobków i przedszkoli – 2 l tygodniowo na każde dziecko i pracownika, jednak nie mniej niż 

1 pojemnik o pojemności 240 litrów opróżniany raz na tydzień, 

c) dla instytucji publicznych (urzędy, banki, obiekty kultury i sportu itp.), dla zakładów 

rzemieślniczych, usługowych (gabinety kosmetyczne, salony fryzjerskie itp.) i produkcyjnych, 

pomieszczeń biurowych i socjalnych, placówek kultu religijnego (kościoły, plebanie itp.), 

placówek służby zdrowia (gabinetów lekarskich, przychodni itp.) – 10 l tygodniowo na każdą 

osobę pracującą, jednak nie mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l, opróżniany nie 

rzadziej niż raz w miesiącu, 

d) dla lokali handlowych – 30 l tygodniowo na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak nie 

mniej niż jeden pojemnik o pojemności 120 l na lokal, opróżniany nie rzadziej niż raz  

w miesiącu, 

e) dla lokali gastronomicznych – 10 l tygodniowo na jedno miejsce konsumpcyjne, dotyczy to 

także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz lokalu, jednak nie mniej niż jeden 

pojemnik o pojemności 120 l opróżniany nie rzadziej niż raz w tygodniu, 

f) dla hoteli i pensjonatów itp. – 10 l tygodniowo na jedno łóżko, jednak w okresie nie mniej niż 

jeden pojemnik o pojemności 120 litrów opróżniany 1 raz na 2 tygodnie, 

g) dla pól namiotowych 30 l tygodniowo na każdą osobę przebywającą na terenie nieruchomości, 

jednak w okresie od 01 lipca do 31 sierpnia nie mniej niż jeden pojemnik 1100 l na pole 

namiotowe, opróżniany raz w tygodniu, 
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h) dla targowisk 10 l na każde stoisko, na każdy dzień targowy w tygodniu, jednak nie mniej niż 

jeden pojemnik 240 l na targowisko, opróżniany raz w tygodniu. 

3. Jeżeli właściciele więcej niż jednej nieruchomości korzystają z tych samych pojemników, łączna 

pojemność tych pojemników winna odpowiadać co najmniej sumie minimalnej pojemności 

pojemników. 

 

§ 9 

 

1. Odpady komunalne powstające na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

w szczególności na chodnikach, parkach, placach, zieleńcach oraz przystankach komunikacyjnych 

zbiera się do koszy ulicznych o pojemności od 0,02 m3 do 0,07 m3. 

2. Kosze uliczne winny być rozmieszczone w pasach dróg publicznych o nasilonym ruchu pieszych,  

przystankach komunikacyjnych, przy ścieżkach pieszo-rowerowych, parkach oraz innych terenach  

przeznaczonych do użytku publicznego w miejscach nie powodujących utrudnień w ruchu pieszym 

i kołowym. 

3. W przypadku przedsięwzięcia organizowanego w miejscu publicznym, którego czas trwania nie  

przekracza 4 godzin, właściciel nieruchomości zobowiązany jest zapewnić ustawienie przez 

organizatora: 

1) jednego łatwo dostępnego pojemnika na zmieszane odpady komunalne; 

2) jednego pojemnika na selektywnie zbierane odpady komunalne dla następujących frakcji: 

papier i tektura, tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe oraz opakowania ze 

szkła, o pojemności 0,12 m3 na każde 30 osób uczestniczących w przedsięwzięciu. 

Jeśli czas trwania przedsięwzięcia organizowanego w miejscu publicznym przekracza 4 godziny, 

liczbę pojemników należy podwoić na każde kolejne 4 godziny trwania przedsięwzięcia. 

4. Kosze rozmieszczone w miejscach publicznych powinny być myte i konserwowane po okresie 

zimowym, w pozostałym okresie w miarę potrzeb, aby zapewnić ich estetyczny wygląd. 

 

§ 10 

 

1. Podczas lokalizowania miejsc gromadzenia odpadów komunalnych należy uwzględnić 

obowiązujące przepisy, w tym w szczególności przepisy § 22 i § 23 rozporządzenia ministra 

infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1422). 

2. Na terenie nieruchomości pojemniki na odpady oraz worki z wyselekcjonowanymi odpadami 

należy ustawiać w miejscu widocznym, a zarazem swobodnie dostępnym dla pracowników 

podmiotu odbierającego odpady komunale bez konieczności otwierania wejścia na teren 

nieruchomości lub gdy takiej możliwości nie ma, należy wystawić je w dniu odbioru do godziny 

700 przed wejściem na nieruchomość w odległości nie większej niż 5 m o drogi publicznej. Za 

zgodą właściciela, dopuszcza się także wjazd na teren nieruchomości pojazdów podmiotu 

uprawnionego w celu odbioru odpadów zgromadzonych w pojemnikach. Przez swobodny dostęp 

rozumie się dostęp umożliwiający dojazd samochodu specjalistycznego do miejsca usytuowania 

pojemników lub worków, ze szczególnym uwzględnieniem stanu technicznego podjazdów, 

zjazdów (lód, śnieg). 

3. W przypadku, gdy z uwagi na warunki terenowe lub techniczne nieruchomości, właściciel 

nieruchomości nie ma możliwości zbierania odpadów komunalnych na terenie własnej 

nieruchomości, dopuszczalne jest zbieranie odpadów z jego nieruchomości na terenie 

nieruchomości sąsiadującej, pod warunkiem dysponowania w tym celu przez tego właściciela 

nieruchomości tytułem prawnym do korzystania z nieruchomości sąsiadującej. 

 

 

Rozdział IV 

Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

 

§ 11 
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1. Gmina Krościenko nad Dunajcem należy do regionu gospodarki odpadami komunalnymi, 

określonego zgodnie z postanowieniem obowiązującego Planu Gospodarki Odpadami 

Województwa Małopolskiego. 

2. Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych odebranych przez 

przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych na terenie 

gminy odbywa się w regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych lub 

instalacjach zastępczych, określonych w obowiązującym Planie Gospodarki Odpadami 

Województwa Małopolskiego. 

3. Na terenach z zabudową jednorodzinną właściciele nieruchomości mogą zagospodarowywać 

odpady biodegradowalne we własnym zakresie, w szczególności w przydomowych 

kompostownikach. 
4. W celu ograniczania ilości wytwarzanych odpadów, zmniejszania ich objętości oraz racjonalizacji 

procesu segregacji wymaga się: 

1) opróżniania i oczyszczania opakowania z pozostałości produktu przed umieszczeniem 

w pojemniku lub worku na odpady, 

2) redukowania objętości odpadów poprzez zgniatanie plastikowych butelek, opakowań 

wielomateriałowych oraz tekturowych przed umieszczeniem w pojemniku lub worku na 

odpady. 

 

 

Rozdział V 

Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 

z terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

 

§ 12 

 

1) Pozbywanie się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych musi następować z częstotliwością  

zapewniającą właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości oraz terenów przeznaczonych 

do użytku publicznego. 

2) Podmiot odbierający odpady komunalne obowiązany jest ustalić szczegółowy harmonogram 

odbioru odpadów z uwzględnieniem przyjętych minimalnych częstotliwości, określonych w § 12 

oraz dopuszczalnych godzin odbioru odpadów przypadających w dni robocze od 600 do 1600, za 

wyjątkiem sytuacji szczególnych, w których odrębne przepisy (w szczególności przepisy 

porządkowe) dopuszczają prowadzenie takiej działalności poza tymi godzinami. 

 

§ 13 

 

1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych określonych w § 2 

z terenów nieruchomości: 

a) zmieszane odpady komunalne – nie rzadziej niż: 

−  co 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 września, 

−  co 4 tygodnie w okresie od 1 października do 31 marca; 

b) odpady ulegające biodegradacji – nie rzadziej niż: 

−  co 4 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 września, 

−  co 8 tygodni w okresie od 1 października do 31 marca; 

c) tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale – nie rzadziej niż: 

−  co 4 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 30 września, 

−  co 6 tygodni w okresie od 1 października do 31 marca; 

d) szkło, w tym szkło opakowaniowe – nie rzadziej niż co 6 tygodni; 

e) papier – nie rzadziej niż co 8 tygodni w okresie od 1 kwietnia do 30 października; 

f) popiół – nie rzadziej niż: 

−  1 raz w miesiącu w okresie od 1 maja do 30 września, 

−  2 razy w miesiącu w okresie od 1 do 30 kwietnia i od 1 października do 30 listopada, 

−  3 razy w miesiącu w okresie od 1 grudnia do 31 marca; 

g) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – co najmniej 1 raz w roku, 
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h) meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – co najmniej 1 raz w roku, 

i) odpady budowlane i rozbiórkowe: 

−  w ilościach do 120 litrów na miesiąc na nieruchomość, 

−  w ilościach powyżej 120 litrów na miesiąc na nieruchomość – w pojemnikach lub 

kontenerach zamówionych odpłatnie u przedsiębiorcy odbierającego odpady, 

2. W przypadku podmiotów handlowo-usługowych prowadzących działalność poza budynkami 

wprowadza się obowiązek codziennego usuwania odpadów. 

3. W przypadku nieruchomości, na których organizowane są imprezy masowe, wprowadza się 

obowiązek niezwłocznego usuwania odpadów po zakończeniu imprezy oraz z terenów przyległych, 

jeżeli występuje taka potrzeba (zanieczyszczenie spowodowane imprezą). 

4. Częstotliwość opróżniania koszy ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 

a w szczególności chodnikach, placach, przystankach komunikacyjnych i zieleńcach, powinna być 

dostosowana do potrzeb. 

5. Ustala się minimalną częstotliwość opróżniania koszy w miejscach publicznych:  

a) przystanki autobusowe – nie rzadziej niż  raz w tygodniu, 

b) kosze uliczne: 

−  w miejscowości Krościenko nad Dunajcem – Rynek, ul. Mickiewicza, ul. Jagiellońska, 

ul. Trzech Koron –  nie rzadziej niż 5 razy w tygodniu, 

−  pozostałe ulice w miejscowości Krościenko nad Dunajcem – nie rzadziej niż 2 razy 

w tygodniu, 

−  w pozostałych miejscowościach na ternie gminy – nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu; 

c) cmentarze – według potrzeb lub na zgłoszenie. 

 

§ 14 

 

1. Zebrane frakcje odpadów komunalnych należy pozbywać się w następujący sposób: 

1) Odpady z tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych i metali, odpady z papieru 

i tektury,  odpady ze szkła opakowaniowego, popioły i żużle, odpady zielone obierane są przez 

podmiot odbierający odpady komunalne z częstotliwością określoną w § 15. Odpady te mogą 

być również przekazywane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. Dopuszcza się możliwość zbierania szkła opakowaniowego, plastiku, metali 

i papieru w odpowiednio oznaczonych pojemnikach rozmieszczonych na terenie gminy. 

2) Odpady zielone pochodzące z nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej mogą 

być zagospodarowane we własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowym 

kompostowniku w sposób nie powodujący uciążliwości dla otoczenia lub przekazywane 

bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Dopuszcza się 

spalanie pozostałości roślinnych powstających na terenie nieruchomości niezamieszkałych poza 

instalacjami i urządzeniami do tego przewidzianymi, o ile nie narusza to przepisów odrębnych. 

3) Odpady w postaci przeterminowanych leków można umieszczać w odpowiednio oznaczonych 

pojemnikach zlokalizowanych w aptekach, przychodniach, ośrodkach zdrowia lub przekazywać 

do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

4) Zużyte opony, odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych. 

5) Odpady budowlane i rozbiórkowe niezawierające frakcji niebezpiecznych mogą być 

zagospodarowane we własnym zakresie lub przekazywane innym osobom do wykorzystywania 

na potrzeby własne na zasadach określonych w odrębnych przepisach lub przekazywane do 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 

6) Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów małogabarytowych należy przekazywać na 

zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2009 r. o bateriach i akumulatorach (tekst 

jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 1803) podmiotowi zbierającemu te odpady bądź też umieszczać 

w odpowiednio oznaczonych pojemnikach zlokalizowanych w budynkach użyteczności 

publicznej. Odpady te mogą być również przekazywane bezpośrednio do punktów 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

7) Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać na zasadach określonych 

w ustawie z dnia 11 września 2015 r. o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (tekst 

jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 1688 z późn. zm.) do punktów zbierania tego rodzaju odpadów. 
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Odpady te mogą być również przekazywane bezpośrednio do punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

8) Odpady tekstylne należy umieszczać w odpowiednio oznaczonych pojemnikach 

rozmieszczonych na terenie gminy lub przekazywać do punktów selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych.  

2. Do czasu utworzenia punktu zbierania odpadów komunalnych podmiot odbierający odpady 

zobowiązany jest do odbioru odpadów wymienionych w § 3 ust. 2 lit. d, g-j. 

 

§ 15 

 

1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są obowiązani opróżniać je 

z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia bądź wylewania na 

powierzchnię terenu, jednak nie rzadziej niż dwa razy w roku. 

2. Częstotliwość opróżniania z osadów zbiorników oczyszczalni przydomowych wynika z ich 

instrukcji eksploatacji. 

3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków odbywa się na 

podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego uprawnionemu podmiotowi. 

4. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub przydomowa oczyszczalnia muszą być 

zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego przedsiębiorcy  

w celu ich opróżnienia. 

 

 

Rozdział VI 

Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem 

lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 

przeznaczonych do wspólnego użytku 

 

§ 16 

 

1. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do: 

1) zachowania środków ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt,  

a także dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia; 

2) sprawowania właściwej opieki, a w szczególności niepozostawiania bez dozoru poza miejscem 

ich stałego utrzymywania; 

3) niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta, poprzez 

umieszczanie ich w przeznaczonych do tego celu koszach, a w przypadku ich braku w koszach 

ulicznych lub w pojemnikach na terenie nieruchomości przeznaczonych na zmieszane odpady 

komunalne;  

4) zabezpieczenia terenu nieruchomości przed wydostaniem się zwierzęcia; 

5) przekazywania zwłok zwierząt domowych lub ich części do spalarni zwłok zwierzęcych lub do 

specjalnie utworzonych grzebowisk dla zwierząt lub innych przeznaczonych do tego miejsc. 

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1 pkt 3 nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów 

przewodników, osób niepełnosprawnych z tytułu wady wzroku lub narządu ruchu w stopniu 

znacznym, a także funkcjonariuszy Policji, oraz służb ratowniczych korzystających z pracy psów 

służbowych, w trakcie wykonywania zadań służbowych. 

3. Na terenach przeznaczonych do wspólnego użytku psy powinny być wyprowadzane na smyczy. 

Ponadto psy rasy uznawanej za agresywną zgodnie z rozporządzeniem Ministra Spraw 

Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie wykazu ras psów uznawanych 

za agresywne (Dz. U. Nr 77, poz. 687) muszą mieć założony kaganiec oraz mogą być prowadzone 

wyłącznie przez osobę pełnoletnią. 

4. Dopuszcza się zwolnienie psa ze smyczy jedynie w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi oraz 

na obszarach oznaczonych jako wybiegi dla psów, pod warunkiem zachowania przez właściciela 

lub opiekuna pełnej kontroli psa z a zastrzeżeniem ust. 5. 

5. Nie wolno zwalniać ze smyczy psów ras uznawanych za agresywne. 
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6. Na terenach publicznych lub w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku, 

właściciele i opiekunowie zwierząt domowych zobowiązań są do przestrzegania zapisów 

porządkowych  ustanowionych przez zarządców tych terenów. 

 

§ 17 

 

Utrzymujący zwierzęta egzotyczne, w szczególności pajęczaki, gady, płazy, ptaki w lokalach 

mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są zabezpieczyć je przed wydostaniem się 

z pomieszczenia. 

 

 

Rozdział VII 

Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej 

 

§ 18 

 

1. Zezwala się na utrzymywanie zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej w  zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej pod warunkiem spełnienia wymogów: 

sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska i ochrony zwierząt określonych odrębnymi 

przepisami. Ustala się minimalną ogólną powierzchnię niezabudowaną nieruchomości, na której 

dozwolone jest utrzymywanie zwierząt gospodarskich: 

1) dla bydła, koni, strusi – 50 arów; 

2) dla kóz, owiec, trzody chlewnej – 10 arów; 

3) dla drobiu, królików – 4 ary. 

2. Posiadacz zwierząt gospodarskich zobowiązany jest do przestrzegania następujących zasad: 

1) wytwarzane podczas prowadzenia chowu lub hodowli, nieczystości będą gromadzone zgodnie  

z przepisami prawa budowlanego, a ich usuwanie nie będzie powodować zanieczyszczenia 

terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych; 

2) zapewnienia zwierzętom odpowiednich pomieszczeń gospodarskich. 

3. Właściciel lub użytkownik zwierząt gospodarskich wykorzystywanych do wykonywania usług 

przewozowych i rekreacyjnych zobowiązany jest do niezwłocznego usuwania nieczystości 

pozostawionych po zwierzętach. 

 

 

Rozdział VIII 

Obszar i terminy przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji 

 

§ 19 

 

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, budynkami 

wykorzystywanymi do  prowadzania działalności gospodarczej zobowiązani są do przeprowadzania 

deratyzacji, co najmniej raz w roku, w terminie od 15 do 30 kwietnia. 

 

 

Rozdział IX 

Postanowienia końcowe 

 

§ 20 

 

1. Pracownicy upoważnieni przez Wójta Gminy Krościenko nad Dunajcem oraz pracownicy 

jednostek upoważnionych do kontroli na mocy odrębnych przepisów i w zakresie określonym tymi 

przepisami – są uprawnieni do wykonywania czynności kontrolnych w zakresie stosowania 

postanowień regulaminu. 

2. Osoby określone w ust. 1 mają prawo wejścia na teren nieruchomości tylko w obecności 

właściciela. 
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3. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli 

realizacji obowiązków określonych w niniejszej uchwale. 

4. Nadzór nad realizacją obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu sprawuje Wójt Gminy 

Krościenko nad Dunajcem. 

 

§ 21 

 

1. Zabrania się: 

1) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne: śniegu, lodu, gorącego popiołu i żużla, 

odpadów z remontów, szlamów, substancji toksycznych, substancji radioaktywnych, żrących        

i wybuchowych; 

2) mieszania selektywnie zebranych odpadów, a w szczególności wrzucania baterii, leków, 

odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 

poremontowych oraz wielkogabarytowych do pojemników na zmieszane i selektywnie zebrane 

odpady komunalne; 

3) odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, gruntu, zbiorników wodnych, 

cieków wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki, itp.; 

4) przepełniania pojemników na odpady komunalne; 

5) wrzucania do pojemników i worków przeznaczonych do selektywnej zbiórki: 

a) opakowań z zawartością np. żywności, wapna, cementu, farb, lakierów, środków  

chemicznych i niebezpiecznych, 

b) ceramiki (porcelana, naczynia typu arcoroc, talerze, doniczki), 

c) luster, 

d) szklanych opakowań farmaceutycznych i chemicznych z pozostałościami zawartości, 

e) szkła budowlanego (szyby okienne, szkło zbrojone), 

f) szyb samochodowych, 

g) tworzyw sztucznych pochodzenia medycznego, mokrej i zbrudzonej folii, 

h) opakowań po środkach chwastobójczych i owadobójczych, 

i)   metali łączonych z innymi materiałami, np. gumą. 

2. Zabrania się wrzucania do koszy ulicznych odpadów powstałych na terenie innej nieruchomości 

niż nieruchomości, na której usytuowany jest kosz. 

3. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny, zgodnie 

z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy. 

 


