UCHWAŁA NR XV/134/2012
RADY GMINY KROTOSZYCE
z dnia 28 grudnia 2012 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krotoszyce
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 4 ust. 1
i 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z
2012r. poz. 391), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego;
uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krotoszyce o
następującej treści:

ROZDZIAŁ 1
Postanowienia ogólne
§1
W niniejszym Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Krotoszyce
zwanym dalej „Regulaminem” określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Krotoszyce, w szczególności dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości
obejmujących:
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów
komunalnych, w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych
leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i
rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów zielonych,
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
rozmieszczenia 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,

1

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.
§2

Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
1) odpadach wielkogabarytowych − rozumie się przez to odpady charakteryzujące się
tym, że ze względu na swoje rozmiary i masę, nie mogą być umieszczone w
typowych pojemnikach przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych,
2) odpadach zmieszanych − rozumie się przez to odpady komunalne nie zawierające
odpadów, które podlegają selektywnej zbiórce,
3) podmiocie uprawnionym − rozumie się przez to podmiot prowadzący działalność w
zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na podstawie przepisów
ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z
2012 r. poz. 391)
4) harmonogramie – rozumie się przez to plan odbioru odpadów komunalnych dostarczony
właścicielom nieruchomości.
ROZDZIAŁ II.
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenach
nieruchomości
§3
Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie
nieruchomości poprzez:
1) prowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych z wydzieleniem
następujących frakcji:
a) papier, tektura
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło,
e) opakowania wielomateriałowe,
f) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe
ulegające biodegradacji,
g) odpady zielone,
h) przeterminowane leki i chemikalia,
i) zużyte baterie i akumulatory,
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j) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
k) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
l) odpady budowlane i rozbiórkowe,
m) zużyte opony;
2) przekazywanie selektywnie zebranych odpadów podmiotom uprawnionym, umieszczanie
odpadów zebranych selektywnie w ogólnodostępnych pojemnikach służących do
selektywnej zbiórki odpadów lub przekazywanie odpowiednim podmiotom
w
trybie
określonym przez właściwe przepisy. Szczegółowy sposób świadczenia usług odbierania
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
zostanie uregulowane uchwałą o sposobie i zakresie świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości;
3) zbieranie niesegregowanych lub zmieszanych odpadów komunalnych i przekazywanie ich
podmiotom uprawnionym.
§4
Za selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy uważa się zbiórkę odpadów z
podziałem na:
1) odpady tzw. „suche” obejmujące odpady wymienione w § 3 w pkt 1 lit a-e
2) odpady tzw. „mokre” obejmujące odpady wymienione w § 3 w pkt 1 lit f-g
§5
Właściciele nieruchomości, na których znajdują się place zabaw dla dzieci mają obowiązek
utrzymania znajdujących się tam urządzeń służących do zabawy dzieci w należytej czystości i
estetyce oraz właściwym stanie technicznym.
§6
Właściciele nieruchomości, są zobowiązani do:
1) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości
udostępnionych do użytku publicznego oraz z chodników przylegających bezpośrednio
do nieruchomości, niezwłocznie po opadach i w miarę potrzeby;
2) usuwanie błota i innych zanieczyszczeń, poprzez pryzmowanie w miejscu nie
powodującym zakłóceń w ruchu pieszych i pojazdów.

§7
1. Na terenach nieruchomości, mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można
przeprowadzać wyłącznie jeżeli:
1) mycie pojazdów samochodowych oraz innych nie powoduje zanieczyszczenia
środowiska,
2) mycie odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości,
3) ścieki z mycia pojazdów samochodowych:
a) odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub kanalizacji ogólnospławnej, albo
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b) gromadzone są w szczelnych zbiornikach bezodpływowych.
2. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami zakazane jest na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego, w tym w pasach drogowych.
3. Naprawy pojazdów mechanicznych poza warsztatami naprawczymi mogą odbywać się
wyłącznie w miejscach, w których prace związane z naprawą pojazdów nie będą uciążliwe
dla sąsiednich nieruchomości oraz pod warunkiem, że nie będą powodowały
zanieczyszczenia środowiska wodno-gruntowego, a sposób postępowania z odpadami
powstającymi w wyniku naprawy będzie zgodny z przepisami szczególnymi.

§8
Na terenie gminy zabrania się:
1) spalania odpadów na powierzchni ziemi, w instalacjach grzewczych budynków, w
pojemnikach;
2) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego popiołu, żużla,
nieczystości ciekłych, szlamów, substancji toksycznych, żrących, wybuchowych,
przeterminowanych leków, zużytych olejów, resztek farb, rozpuszczalników, lakierów
innych odpadów niebezpiecznych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
odpadów wielkogabarytowych, budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów z działalności
gospodarczej;
3) wyrzucania odpadów komunalnych pochodzących z gospodarstw domowych, sklepów,
punktów usługowych oraz innych nieruchomości, do miejsc i urządzeń innych niż
wynikające z regulaminu min. do koszy na przystankach komunikacji, pojemników innych
właścicieli, pojemników do selektywnej zbiórki surowców wtórnych, rowów, lasów itp.

ROZDZIAŁ III
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych,
warunki rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie
sanitarnym, porządkowym i technicznym
§9
1. Ustala się następujące rodzaje urządzeń przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie gminy Krotoszyce:
1) pojemniki na odpady o pojemności od 110 l do 3600 l;
2) worki o pojemności 60l, 120 l, 150 l, 160 l, 180 l, 210 l,
3) kontenery o pojemności od 5 do 34 m3,
4) kosze uliczne o pojemności od 10 l do 50 l,
5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym odpadów niebezpiecznych,
6) przydomowe kompostowniki.
2. Wskazane w ust. 1 pojemniki i worki do zbierania odpadów muszą spełniać wymagania
określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm.
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3. Wszystkie pojemniki, worki i kontenery na odpady muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające rodzaj gromadzonych odpadów, a także musza być wyposażone w
oznakowanie zapewniające identyfikację właściciela pojemnika, worka, lub kontenera.

§ 10
1. Ustala się średnie tygodniowe wskaźniki nagromadzenia odpadów komunalnych
wytworzonych w nieruchomościach zamieszkałych i nieruchomościach niezamieszkałych:
1) dla budynków mieszkalnych - co najmniej 25 l na jednego mieszkańca,
2) dla szkół i przedszkoli - co najmniej 3 l na każdego ucznia, dziecko, pracownika,
3) dla lokali handlowych - co najmniej 15 l na każdego pracownika,
4) dla lokali gastronomicznych - co najmniej 15 l na każde miejsce konsumpcyjne,
5) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych - co najmniej 10 l na
każdego pracownika,
6) dla hoteli, internatów, pensjonatów itp. - co najmniej 15 l na każde łóżko,
7) dla cmentarzy jeden pojemnik o pojemności 1100 l,
8) dla pozostałych, nie wymienionych wyżej obiektów - w zależności od potrzeb.
2. Ilość i pojemność pojemników, w które należy wyposażyć nieruchomość określa się
uwzględniając wskaźniki wytwarzania odpadów oraz minimalną częstotliwość ich
opróżniania.
§ 11
1. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych

miejscach na terenie nieruchomości, z uwzględnieniem przepisów prawnych, a w
szczególności rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z
2002 r., Nr 75, poz. 690 z późn. zm.).
2. Pojemniki i inne urządzenia do zbierania odpadów powinny być ustawione w miejscach
łatwo dostępnych zarówno dla użytkowników jak i dla podmiotu uprawnionego
odbierającego odpady, w sposób nie powodujący nadmiernych uciążliwości i utrudnień dla
mieszkańców i osób trzecich.

§ 12
1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników do zbierania

odpadów w należytym stanie sanitarnym.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników w należytym
stanie technicznym, poprzez dokonywanie okresowych przeglądów i konserwacji oraz
wymiany w przypadku ich uszkodzenia lub zniszczenia uniemożliwiającego dalsze
użytkowanie.
3. Obowiązki, o których mowa w ust. 1 i 2 może na rzecz właściciela nieruchomości
wykonywać podmiot uprawniony odpady komunalne, na podstawie odrębnej umowy.
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ROZDZIAŁ IV
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości
ciekłych z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku
publicznego

§ 13
1. Poniżej ustala się następujący sposób i częstotliwość pozbywania się odpadów
komunalnych z nieruchomości objętych zorganizowanym przez gminę systemem
odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych.
2. Odpady komunalne „suche” zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w
pojemnikach w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych usytuowanych w
każdej miejscowości na terenie gminy z zachowaniem zasad selekcji według oznaczeń dla
poszczególnych frakcji, dla których minimalna częstotliwość odbioru odpadów wynosi 1
raz w miesiącu :
1) kolor zielony – dla szkła kolorowego i szkłabezbarwnego,
2) kolor niebieski – dla papieru i tektury,
3) kolor żółty – dla tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych, metali.
3. Odpady komunalne „suche” niespełniające zasad selekcji należy gromadzić w pojemniku
na terenie nieruchomości oznaczonym jako „suche” dla których minimalna częstotliwość
odbioru wynosi 1 raz w miesiącu.
4. odpady zmieszane - odbierane są przez podmiot uprawniony dla których minimalna
częstotliwość odbioru wynosi 1 raz na dwa tygodnie.
5. Odpady komunalne „mokre” zbierane w sposób selektywny należy gromadzić w
przeznaczonych do tego pojemnikach dla których minimalna częstotliwość odbioru wynosi
1 raz na dwa tygodnie.
6. W zabudowie zagrodowej i jednorodzinnej oraz na terenach ogródków działkowych
dopuszcza się zagospodarowanie frakcji, odpadów ulegających biodegradacji, w tym
odpadów zielonych poprzez kompostowanie pod warunkiem:
1) nie stwarzania uciążliwości dla otoczenia,
2) zarejestrowania kompostownika w Urzędzie Gminy, poprzez złożenie informacji w
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
7. Prowadzenie selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych wymienionych w § 3 ust
1 pkt1 lit. h-m odbywa się na terenie wszystkich nieruchomości według następujących
zasad:
1) przeterminowane leki należy dostarczyć do oznakowanych pojemników zlokalizowanych
aptekach i ośrodkach zdrowia na terenie Gminy;
2) zużyte baterie należy dostarczyć do oznakowanych pojemników zlokalizowanych na
terenie gminy lub zgromadzić w przezroczystych workach tak, aby można było
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zidentyfikować ich zawartość i wystawić w miejscu gromadzenia odpadów w terminie
określonym w harmonogramie,
3) chemikalia i akumulatory należy gromadzić w przezroczystych workach tak, aby można
było zidentyfikować ich zawartość i wystawić w miejscu gromadzenia odpadów w
terminie określonym w harmonogramie,
4) zużyty drobny sprzęt elektryczny i elektroniczny należy gromadzić w przezroczystych
workach tak, aby można było zidentyfikować jego zawartość i wystawić na pojemniku w
miejscu gromadzenia odpadów lub jeżeli sprzęt jest znacznych rozmiarów przygotować
do odbioru
w miejscu wystawienia pojemników w terminie określonym w
harmonogramie;
5) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony – odbierane będą przez
podmiot uprawniony w terminie określonym w harmonogramie;
6) odpady budowlane i rozbiórkowe należy zbierać w workach lub kontenerach wynajętych
od podmiotu uprawnionego. Mniejsze ilości, które powstały w wyniku prowadzenia
drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru
prowadzenia robót do właściwego organu można dostarczyć do gminnego punktu
zbiórki odpadów komunalnych.
8. Ustala się częstotliwości odbioru odpadów z terenów komunalnych przeznaczonych do
użytku publicznego:
1) z koszy na przystankach komunikacji dla których minimalna częstotliwość odbioru
wynosi 1 raz na dwa tygodnie.
2) z cmentarzy na zgłoszenie zarządcy.

§ 14
1. Nieczystości ciekłe odprowadzane są do:
1) sieci kanalizacyjnej,
2) zbiorników bezodpływowych,
3) oczyszczalni przydomowych.
2. Właściciel nieruchomości nie mający możliwości włączenia jej do systemu kanalizacji
sanitarnej, zapewnia utrzymanie czystości i porządku na jej terenie przez:
1) instalacje lub budowę odpowiednio dobranej do ilości osób zamieszkałych wielkości
zbiornika bezodpływowego,
2) instalację przydomowej oczyszczalni ścieków o wydajności odpowiedniej dla ilości
korzystającej z niej osób.
3. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa
muszą być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd do nich pojazdu asenizacyjnego
przedsiębiorcy w celu ich opróżnienia.
4. Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości, wyposażonych w zbiorniki
bezodpływowe, powinno odbywać się z częstotliwością uzależnioną od ilości
wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych oraz objętości zbiornika,
zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiając wydostanie się
nieczystości ciekłych poza zbiornik
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5. Częstotliwość opróżniania zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji.
§ 15
1. Przeznaczone do selektywnego zebrania opakowania po żywności i inne, należy przed
złożeniem do worka lub pojemnika przepłukać lub co najmniej opróżnić z zawartości.
2. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić selekcjonując
oddzielnie lub po zgnieceniu opakowania ponownie nakręcić, tak by maksymalnie
zredukować ich objętość.
3. Odpady niebezpieczne należy gromadzić, i przygotować do odbioru, w taki sposób, aby nie
powodować zagrożenia dla ludzi i środowiska.

ROZDZIAŁ V
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla
Województwa Dolnośląskiego oraz innych przepisów
§ 16
W oparciu o wojewódzki plan gospodarki odpadami podejmowane będą działania,
obejmujące:
1) objęcie zorganizowanym systemem odbierania odpadów komunalnych, w tym zbieraniem
selektywnym 100 % mieszkańców gminy,
2) zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji unieszkodliwianych
przez ich składowanie,
3) zwiększenie poziomu wiedzy mieszkańców gminy i przedsiębiorców dotyczącej gospodarki
zużytym sprzętem elektrycznym i elektronicznym oraz uregulowaniami prawnymi w tym
zakresie,

4) całkowite wyeliminowanie praktyki nielegalnego składowania odpadów.

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
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§ 17
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i
środków ostrożności, zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także
dołożenia starań, aby zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia.
2. Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej
opieki, a w szczególności nie pozostawiania ich bez nadzoru.

§ 18
Ustala się następujące obowiązki w stosunku do właścicieli wszystkich zwierząt domowych:
1) stały i skuteczny dozór nad posiadanymi zwierzętami;
2) nie wprowadzanie zwierząt do obiektów użyteczności publicznej i na tereny
rekreacyjne a w szczególności na place zabaw z wyłączeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierząt, przy czym postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych,
korzystających z pomocy psów przewodników;
3) wyprowadzanie psów na smyczy, a psów ras uznanych za agresywne, psów dużych,
lub zachowujących się w sposób agresywny na smyczy i w kagańcu, wyłącznie przez
osoby dorosłe;
4) usuwanie przez właścicieli lub opiekunów zanieczyszczeń pozostawionych przez
zwierzęta domowe w obiektach i na innych terenach przeznaczonych do użytku
publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, parkingach, terenach
zielonych itp.;
5) zwolnienie psa ze smyczy, ale z założonym kagańcem jest dozwolone jedynie w
miejscach nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy opiekun ma możliwość
sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia,
6) zwolnienie psa ze smyczy i bez kagańca jest dozwolone wyłącznie w przypadku
niedużych psów i w miejscach nieuczęszczanych przez ludzi i tylko w sytuacji, gdy
opiekun ma możliwość sprawowania całkowitej kontroli nad zachowaniem zwierzęcia;
7) dopuszcza się spuszczanie psa z uwięzi na terenie nieruchomości właściciela pod
warunkiem, że nieruchomość jest ogrodzona w sposób uniemożliwiający psu
wydostanie się na zewnątrz;
8) w przypadku posiadania na terenie nieruchomości zwierzęcia mogącego stanowić
zagrożenie, należy w miejscu widocznym, przed wejściem na teren nieruchomości
umieścić tablicę informującą o tym fakcie.

§ 19
Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy reguluje odrębna uchwała
Rady Gminy w Krotoszycach w sprawie uchwalenia „Programu opieki nad zwierzętami
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Krotoszyce”.
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ROZDZIAŁ VII
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na
określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 20
1. Na terenie gminy zabrania się chowu zwierząt gospodarskich, z wyłączeniem:

1) istniejących gospodarstw rolnych, w rozumieniu ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym (Dz. U. z 2006 r. Nr 136, poz. 969 ze zm.), oraz działów specjalnych
produkcji rolnej w rozumieniu ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym
od osób fizycznych (Dz. U. z 2010 r., Nr 51, poz. 307 ze zm.),
2) przydomowego chowu drobiu, gołębi, pszczół oraz królików i szynszyli.
2. Na terenach wyłączonych z produkcji rolnej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane na prywatnych posesjach jedynie dla potrzeb własnego gospodarstwa
rolnego.
3. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie zobowiązany jest:
1) nie powodować wobec osób trzecich uciążliwości takich jak: hałas, odory, itp.,
2) zabezpieczyć nieruchomość przed możliwością opuszczenia jej przez zwierzęta
gospodarskie,
3) właściciele zwierząt gospodarskich mają obowiązek usuwać odchody zwierzęce, resztki
karmy lub ściółki pozostawione na ulicach, placach i w innych miejscach publicznych.

ROZDZIAŁ
VIII
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania

§ 21
1. Ustala się, że teren Gminy Krotoszyce jest obszarem podlegającym obowiązkowej
deratyzacji.
2. Deratyzacja na terenie nieruchomości powinna być dokonana każdorazowo w przypadku
wystąpienia populacji gryzoni na terenie nieruchomości.

ROZDZIAŁ IX
Postanowienia końcowe
§ 22
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1. Upoważnieni przez Wójta Gminy Krotoszyce pracownicy oraz jednostki upoważnione do
kontroli na mocy odrębnych przepisów, są uprawnieni do wykonywania czynności
kontrolnych w zakresie stosowania postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie gminy
Krotoszyce można zgłaszać do Urzędu Gminy Krotoszyce, Tel. 76-88-78-421 oraz na adres
poczty elektronicznej: ug@krotoszyce.gminyrp.pl
3. Urząd Gminy Krotoszyce będzie inicjował działania, jak również będzie popierał inicjatywy
mieszkańców mające na celu poprawę czystości i porządku oraz należytego stanu
sanitarno – higienicznego i estetycznego gminy.

§ 23
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krotoszyce.
§ 24
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr XXXI / 198 / 06 Rady
Gminy Krotoszyce z dnia 27 kwietnia 2006 roku w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Krotoszyce.
§ 25
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.
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Uzasadnienie

Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2012 roku poz. 391 z późn. zm.) od dnia 1 stycznia 2012
roku obowiązują nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. Na podstawie art. 4
ust. 3 w/w ustawy, rada gminy jest obowiązana dostosować regulamin utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy do obowiązujących przepisów prawa oraz do wojewódzkiego
planu gospodarki odpadami w terminie 6 miesięcy od dnia uchwalenia tego planu.
w związku z czym, dokonano aktualizacji dotychczas obowiązującego Regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Krotoszyce uwzględniając zapisy w/w aktów prawnych.
W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.
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