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UCHWAŁA NR XIII.127.2019 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU z dnia 29 października 2019 r. w
sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju
 

Data utworzenia 2019-10-29

Numer aktu 127

UCHWAŁA NR XIII.127.2019
RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU
z dnia 29 października 2019 r.
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) w związku z
art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. 2019 r. poz. 1454 ze zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; Rada Miejska w Krynicy-Zdroju uchwala, co następuje:

§ 1
Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój, stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2
Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XXI.148.2016 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 15 lutego 2016 r. w sprawie
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

§ 3
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krynicy-Zdroju.

§4
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego, nie wcześniej jednak niż od dnia
01 stycznia 2020 r.

Załącznik do UCHWAŁY NR XIII.127.2019 Rady Miejskiej w Krynicy-Zdroju z dnia 29 października 2019 r.

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krynicy-Zdroju, zwany dalej regulaminem określa szczegółowe zasady utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój.

§ 2.
1. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o:
1) gminie – rozumie się przez to Gminę Krynica-Zdrój;
2) ustawie – rozumie się przez to ustawę z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach /Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm./;
3) właścicielach nieruchomości – rozumie się przez to także współwłaścicieli, użytkowników wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby
posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością;
4) nieruchomościach zamieszkałych – rozumie się przez to obiekty i tereny przeznaczone do trwałego przebywania osób, w celu zaspokajania potrzeb
mieszkaniowych. Za nieruchomości zamieszkałe uznaje się także te, które oprócz przeznaczenia do trwałego przebywania osób, w celu zaspokajania
potrzeb mieszkaniowych, na których są świadczone usługi hotelarskie polegające na krótkotrwałym, ogólnie dostępnym wynajmowaniu domów,
mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych oraz świadczenie w obrębie obiektu usług z tym związanych. 
5) nieruchomościach niezamieszkałych – rozumie się przez to obiekty i tereny przeznaczone wyłącznie pod działalność gospodarczą, działalność
handlową i usługową, działalność oświatową, działalność kulturalną, urzędy, lokale gastronomiczne, hotele, domy wczasowe, sanatoria, itp.
6) domek letniskowy- rozumie się przez to budynek wykorzystywany do sezonowego (okresowego) wypoczynku w celach rekreacyjno-
wypoczynkowych.
7) zabudowie jednorodzinnej – rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki mieszkalne jednorodzinne;
8) zabudowie wielorodzinnej – rozumie się przez to nieruchomość zabudowaną budynkiem lub budynkami wielorodzinnymi;
9) nieczystościach ciekłych - rozumie się przez to ścieki gromadzone przejściowo w zbiornikach bezodpływowych;
10) zbiornikach bezodpływowych - rozumie się przez to instalacje i urządzenia przeznaczone do gromadzenia nieczystości ciekłych w miejscu ich
powstawania;
11) odpadach komunalnych – rozumie się przez to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wyłączeniem pojazdów wycofanych z
eksploatacji, a także odpady niezawierające odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które ze względu na swój
charakter lub skład są podobne do odpadów powstających w gospodarstwach domowych; niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pozostają
zmieszanymi odpadami komunalnymi, nawet jeżeli zostały poddane czynności przetwarzania odpadów, która nie zmieniła w sposób znaczący ich
właściwości;
12) pojemnikach/workach – należy przez to rozumieć urządzenia/rzeczy posiadające określoną pojemność, które muszą znajdować się na
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nieruchomości w celu zbierania odpadów;
13) harmonogramie/kalendarzu – należy przez to rozumieć harmonogram odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Krynicy-Zdroju;
14) opakowaniach wielomateriałowych – rozumie się przez to opakowania wykonane co najmniej z dwóch różnych materiałów, których nie można
rozdzielić ręcznie lub za pomocą prostych metod mechanicznych;
15) selektywnym zbieraniu – rozumie się przez to zbieranie, w ramach którego dany strumień odpadów, w celu ułatwienia specyficznego przetwarzania,
obejmuje jedynie odpady charakteryzujące się takimi samymi właściwościami i takimi samymi cechami;
16) punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych - należy przez to rozumieć zlokalizowany na terenie gminy, specjalnie w tym celu
przygotowany i wyposażony punkt zbiórki, do którego mieszkańcy mogą dostarczać wyselekcjonowane odpady komunalne;
17) zwierzętach domowych – rozumie się przez to zwierzęta tradycyjnie przebywające wraz z człowiekiem w jego domu lub innym odpowiednim
pomieszczeniu, utrzymywane przez człowieka w charakterze jego towarzysza;
18) zwierzętach gospodarskich - rozumie się przez to zwierzęta wskazane w art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 29 czerwca 2007 r. o organizacji hodowli i rozrodzie
zwierząt gospodarskich /Dz. U. z 2017 r. poz. 2132 ze zm./;
19) bioodpadach – rozumie się przez to ulegające biodegradacji odpady z ogrodów i parków, odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych,
gastronomii, zakładów zbiorowego żywienia, jednostek handlu detalicznego, a także porównywalne odpady z zakładów produkujących lub
wprowadzających do obrotu żywność;
20) odpadach budowlanych i rozbiórkowych stanowiące odpady komunalne - rozumie się przez to frakcję odpadów pochodzących z budów, remontów
i rozbiórek, na które nie trzeba uzyskać pozwoleń na budowę lub których nie trzeba zgłaszać do administracji budowlano – architektonicznej; Odpady
budowlane, powstające na budowach wymagających pozwoleń lub zgłoszeń do właściwych organów są odbierane odpłatnie, na podstawie odrębnego
zamówienia;
21) odpadach wielkogabarytowych – rozumie się przez to odpady komunalne, które ze względu na swoje rozmiary i masę nie mogą być umieszczone w
typowych pojemnikach, z wyjątkiem zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza się wszelkiego
rodzaju odpadów z budów i remontów;
22) odpadach opakowaniowych - rozumie się przez to opakowania wycofane z użycia, stanowiące odpady, z wyjątkiem odpadów powstających w
procesie produkcji opakowań.

Rozdział 2
Wymagania w zakresie:
1) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmujących co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady
opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 
2) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób
umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w
pkt 1), odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w
gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w
szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów
wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz odpadów tekstyliów i odzieży,
3) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego,
4) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;

§ 3.
1. Właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku na terenie nieruchomości poprzez:
1) zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych;
2) zbieranie i pozbywanie się nieczystości ciekłych;
3) wyposażenie nieruchomości w worki lub pojemniki, przeznaczone do zbierania odpadów;
4) prowadzenie selektywnego zbierania następujących rodzajów odpadów komunalnych:
a) papieru, 
b) metali,
c) tworzyw sztucznych, 
d) szkła,
e) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 
f) bioodpadów,
g) odpadów niebezpiecznych,
h) przeterminowanych leków i chemikaliów,
i) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w
formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 
j) zużytych baterii i akumulatorów,
k) zużytych sprzętów elektrycznych i elektronicznych,
l) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych,
m) zużytych opon,
n) odpadów budowlanych i rozbiórkowych,
o) odpadów tekstyliów i odzieży. 
4) dbanie o czystość i porządek na terenie nieruchomości także poprzez utrzymanie jej należytego stanu sanitarno-higienicznego, ze szczególnym
uwzględnieniem miejsc zlokalizowania pojemników służących do zbierania odpadów komunalnych, nie dopuszczając do zalegania odpadów poza
pojemnikami;
5) niezwłoczne uprzątnięcie odpadów powstałych w wyniku remontu lokali (np. gruzu i innych odpadów poremontowych).
2. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt1 i 4, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać i gromadzić niezwłocznie od chwili ich powstania.
3. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 pkt 1 i 4 lit. a-f zbierane są w miejscu ich wytworzenia, w przeznaczonych do tego celu pojemnikach i
workach oraz odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości przez uprawnioną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorstwo odbierające
odpady komunalne.
4. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 pkt 4 lit. g-o zbierane są w miejscu ich wytworzenia, w gospodarstwach domowych i przekazywane przez
właścicieli nieruchomości do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
5. Nie odbiera się bioodpadów od osób posiadających przydomowe kompostowniki na terenie nieruchomości zabudowach budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi. 
6. Bioodpady, stanowiące części roślin, pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków, cmentarzy, należących do Gminy Krynica-Zdrój



są zbierane w sposób oddzielny od innych odpadów, będących bioodpadami. 
7. Jeżeli na nieruchomości powstają odpady inne niż komunalne, to muszą być one zbierane i zagospodarowane oddzielnie, zgodnie z zasadami
gospodarowania odpadami określonymi w odrębnych przepisach.
8. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych mają obowiązek zawarcia umowy cywilnoprawnej z podmiotem posiadającym stosowne uprawnienia na
odbiór odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej.

§ 4.
1. Właściciele nieruchomości obowiązani są do uprzątnięcia niezwłocznie po opadach: błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z powierzchni
chodników położonych wzdłuż nieruchomości służących do użytku publicznego (w sposób nie zakłócający ruchu pieszych i pojazdów), przy czym za
taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącej dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości; w tym z
podwórzy, przejść, bram, itp. Uprzątnięte błoto, śnieg, lód oraz inne zanieczyszczenia należy złożyć na skraju chodnika, tak by mogły je sprzątać służby
utrzymujące w stanie czystości jezdnię. Właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny
postój lub parkowanie samochodów. Piasek użyty do tych celów należy usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania.
2. Właściciele nieruchomości obowiązani są do usuwania sopli lodowych oraz nawisów śnieżnych stwarzających zagrożenie dla przechodniów z
budynków i ich części oraz z urządzeń infrastruktury technicznej, a także do oznakowania w sposób widoczny takiego miejsca.

§ 5.
1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się wyłącznie przy użyciu środków ulegających biodegradacji na wydzielonych,
utwardzonych częściach nieruchomości, w miejscach nieprzeznaczonych do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że powstające ścieki
odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej, poprzedzonej odpowiednią instalacją oczyszczającą lub gromadzone w szczelnych zbiornikach
bezodpływowych, w szczególności ścieki takie nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do zbiorników wodnych lub do ziemi.
2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi mogą być przeprowadzone, pod warunkiem, że nie powodują zagrożenia dla
środowiska, a w szczególności dla wód, gleby i powietrza oraz nie stwarzają uciążliwości dla właścicieli sąsiednich nieruchomości. Powstające w związku z
naprawą odpady powinny być gromadzone w pojemnikach do tego przeznaczonych. Naprawy, o których mowa w zdaniu pierwszym, mogą być
przeprowadzone wyłącznie w obrębie własnej nieruchomości.

Rozdział 3
1) Rodzaje i minimalne pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymanie
pojemników 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 lub worków.
2) Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów.

§ 6.
1. Do zbierania odpadów komunalnych na terenie gminy przewidziane są:
1) worki foliowe przezroczyste o pojemności od 60 l do 120 l,
2) kosze uliczne o pojemności od 20 l do 120 l,
3) pojemniki na odpady o pojemności: 60 l, 110 l, 120 l, 240 l, 1100 l,
4) kontenery/pojemniki o pojemności od 5m 3 do 10m3,
5) inne pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w tym: odpadów niebezpiecznych, przeterminowanych leków, 
6) przydomowe kompostowniki.
2. Do selektywnego gromadzenia odpadów należy stosować pojemniki i/lub worki o następujących ujednoliconych kolorach:
1) niebieski z napisem „PAPIER” - z przeznaczeniem na odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z
tektury,
2) zielony z napisem „SZKŁO” - z przeznaczeniem na odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
3) żółty z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” - z przeznaczeniem na odpady metali w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw
sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych, oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
4) brązowy z napisem „BIO” - z przeznaczeniem na odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów.
3. Do zbierania – niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych należy stosować pojemniki koloru czarnego. 
4. Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych muszą być znormalizowane, posiadać zamykane otwory wrzutowe oraz muszą być
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich, w sposób uniemożliwiający podrzucanie odpadów komunalnych przez inne osoby.
5. Właściciele nieruchomości zapewniają wyposażenie nieruchomości w pojemniki służące do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych oraz w pojemniki lub worki służące do selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z zastrzeżeniem ust. 7.
6. Worki do zbierania odpadów powinny być wykonane z folii polietylenowej PE-HD o grubości zapewniającej szczelność i trwałość. Worki i pojemniki
powinny być zabezpieczone przed niekontrolowanym wydostawaniem się na zewnątrz odpadów, podczas ich magazynowania, transportu i
przeładunku oraz posiadać oznaczenie określające rodzaj gromadzonych odpadów.
7. Właścicielom nieruchomości objętych gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi, worki do selektywnej zbiórki odpadów
zapewnia przedsiębiorca odbierający odpady komunalne wyłoniony przez gminę w drodze przetargu. Dopuszcza się, że nieruchomości w zabudowie
wielorodzinnej przedsiębiorca, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym wyposaży w ramach umowy przetargowej w pojemniki do selektywnej
zbiórki odpadów dla frakcji odpadów: papieru, szkła oraz metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych. 
8. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do dostosowania liczby pojemników i worków do ilości i rodzaju wytwarzanych odpadów, biorąc pod
uwagę pojemność pojemników i worków oraz kolorystykę i oznaczenie określone w niniejszym paragrafie, a także normy określone w § 7 regulaminu.
9. Pojemniki i worki służące do zbierania odpadów na nieruchomościach zamieszkałych muszą być oznaczone w widocznym miejscu samoprzylepnym
kodem kreskowym, indywidualny kod kreskowy będzie nadawany oraz wydawany przez gminę lub przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli
nieruchomości zamieszkałych.
10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymywania pojemników we właściwym stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, ponadto
zobowiązani są do utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów, w sposób umożliwiający
korzystanie z nich bez przeszkód i bez stwarzania zagrożeń dla zdrowia użytkowników.
11. Pojemniki będą myte i dezynfekowane przynajmniej 1 raz w roku w taki sposób, aby nie doszło do skażenia środkami myjącymi i dezynfekującymi
miejsca wykonania tej czynności.
12. Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na terenie nieruchomości, przystosowanych do tego
celu zgodnie z odpowiednimi przepisami. 
Ponadto:



1) pojemniki i worki do zbierania odpadów należy ustawić w miejscu wyodrębnionym, dostępnym dla osób z nich korzystających oraz przedsiębiorcy
odbierającego odpady, bez konieczności otwierania wejścia na teren nieruchomości, do którego możliwy jest dojazd pojazdem do transportu odpadów
z zastrzeżeniem pkt. 2)
2) w przypadku braku możliwości bezpośredniego dojazdu do miejsca ustawienia pojemników do zbierania odpadów pojemniki należy wystawić w dniu
odbioru na chodnik przy drodze gminnej przed wejściem na teren nieruchomości lub udostępnić w sposób uzgodniony z przedsiębiorcą odbierającym
odpady,
3) pojemniki i worki należy ustawić tak, aby nie stwarzały one zagrożenia dla innych użytkowników ciągów komunikacyjnych, bezpieczeństwa ruchu
drogowego oraz aby uniemożliwiać rozrywanie worków przez zwierzęta i wywracanie pojemników przez wiatr,
4) pojemniki i worki na odpady opakowaniowe zmieszane oraz pozostałe odpady zbierane selektywnie należy umieszczać w takich miejscach, aby
uniemożliwić przedostawanie się do nich wód opadowych lub podsiąkowych do momentu ich odbioru, 
5) pojemniki i worki należy ustawić tak, aby nie utrudniały korzystania z nieruchomości, w szczególności poprzez zastawianie ciągów pieszych i jezdnych
oraz miejsc parkingowych,
6) w przypadku braku miejsca do ustawienia pojemników na terenie własnej nieruchomości dopuszcza się ustawienie pojemników na terenie
nieruchomości sąsiedniej, pod warunkiem posiadania tytułu prawnego do dysponowania terenem na ten cel,
7) pojemniki o pojemności 1100 litrów lub większej powinny być usytuowane tak, aby umożliwić dojazd do nich samochodu przystosowanego do
odbierania odpadów komunalnych.
8) worki przeznaczone do selektywnego zbierania odpadów należy umieszczać w miejscu ustawienia pojemników lub innym miejscu uzgodnionym z
odbiorcą odpadów wyłącznie w dniu wskazanym w harmonogramie odbioru danego rodzaju odpadów.

§ 7.
1. Odpady komunalne należy gromadzić w workach, pojemnikach lub kontenerach o minimalnej pojemności zapewniającej niedopuszczenie do ich
przepełnienia, uwzględniając częstotliwość ich usuwania z terenu nieruchomości określonego w § 8 oraz uwzględniając następujące normy:
1) nieruchomości zabudowane budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi – mają obowiązek dysponować pojemnikiem o objętości min. 30 l na osobę,
jednak co najmniej jeden pojemnik 110 l na każdą nieruchomość dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych; odpady segregowane
należy gromadzić w pojemnikach lub workach, co najmniej jeden dla każdej frakcji odpadu o pojemności co najmniej 60 l w kolorystyce i opisowo
określonej w § 6 ust. 2 regulaminu;
2) nieruchomości zabudowane budynkami wielorodzinnymi – mają obowiązek dysponować pojemnikami o objętości min. 30 l na osobę dla
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, jednak co najmniej jeden pojemnik 240 l na każdą nieruchomość dla niesegregowanych
(zmieszanych) odpadów komunalnych; odpady segregowane należy gromadzić w pojemnikach wynikających z rzeczywistego zapotrzebowania, jednak
co najmniej jeden pojemnik dla każdej frakcji odpadu o minimalnej pojemności 240 l lub w workach o pojemności co najmniej 60 l w kolorystyce i
opisowo określonej w § 6 ust. 2 regulaminu;
3) dla szkół wszelkiego typu - 3 l na każdego ucznia i pracownika;
4) dla żłobków i przedszkoli - 3 l na każde dziecko i pracownika;
5) dla lokali handlowych - 100 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 120 l na lokal;
6) dla stoisk handlowych, usługowych oraz tymczasowych obiektów handlowych - 60 l na każdy punkt;
7) dla lokali gastronomicznych, w których używane są opakowania jednorazowe - 10 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
8) dla lokali gastronomicznych, kawiarni i lodziarni, w których są używane opakowania jednorazowe 3l na każde miejsce konsumpcyjne,
9) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - co najmniej jeden pojemnik 110 l;
10) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do pomieszczeń biurowych i socjalnych 1 l na każde 10 m2 powierzchni
całkowitej;
11) dla hoteli, pensjonatów, domów opieki, internatów co najmniej 5 l na każde łóżko;
12) dla działalności usługowo-rekreacyjnej jeden pojemnik 120 l;
13) dla parków rozrywki itp. - pojemniki do 120 l;
14) dla kempingów, pól namiotowych, obozowisk - 2 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej;
15) dla ogródków działkowych - nie mniej niż 60 l na każdą działkę w okresie od 1 kwietnia do 31 października każdego roku i nie mniej niż 5 l poza tym
okresem,
16) dla terenów rekreacyjno-wypoczynkowych w tym domków letniskowych – w okresie od 1 maja do 30 września – nie mniej niż 240 litrów na domek
letniskowy, i nie mniej niż 60 l poza tym okresem,
17) dla cmentarzy – nie mniej niż jeden pojemnik 5 m3 na 1 ha nieruchomości.
2. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego:
1) Na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej, peronach kolejowych, w parkach:
a) kosze uliczne o pojemności od 20 do 120 l;
b) odległość pomiędzy koszami rozstawionymi na drogach publicznych i w parkach według potrzeb;
c) na przystankach komunikacji kosze należy lokalizować w sąsiedztwie oznaczenia przystanku.
2) Przed szkołami - zestawy pojemników przeznaczone do selektywnej zbiórki szkła, tworzyw sztucznych, metali, papieru oraz odpadów
wielomateriałowych, oznakowane kolorami takimi jak worki przeznaczone do selektywnej zbiórki, opisowo i znakiem graficznym. 
3. W przypadku realizowania selektywnej zbiórki w systemie pojemnikowym w zabudowie wielorodzinnej pojemniki do selektywnej zbiórki winny być
ustawiane w tzw. gniazdach, po jednym pojemniku na każdą frakcję odpadów komunalnych, przy czym jedno gniazdo pojemników do selektywnej
zbiórki powinno znajdować się przy każdym stanowisku śmietnikowym, w którym znajdują się pojemniki na odpady niesegregowane (zmieszane).
4. Odpady komunalne wielkogabarytowe powinny być bezpośrednio odwożone do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, a gdy jest to
niemożliwe, to muszą być gromadzone w specjalnie do tego celu dostosowanych pojemnikach lub na wydzielonym miejscu na terenie nieruchomości,
w sposób nieutrudniający korzystania z nieruchomości. 
5. Odpady budowlane i rozbiórkowe powstałe w wyniku remontu lokali, powinny być bezpośrednio odwożone do punktu selektywnej zbiórki odpadów
komunalnych, a gdy jest to niemożliwe, to muszą być gromadzone w specjalnych workach lub kontenerach uniemożliwiających pylenie.
6. Organizatorzy imprez, festynów itp. są zobowiązani do wyposażenia miejsca, w którym się ona odbywa, w co najmniej jeden pojemnik o pojemności
1100 l oraz dokonać wywozu odpadów po zakończonej imprezie.

Rozdział 4
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 8.
1. Częstotliwość wywozu odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych powinna gwarantować właściwy stan higieniczno-sanitarny oraz estetykę
nieruchomości, a w szczególności powinna być tak dobrana, aby nie następował rozkład biologiczny zgromadzonych odpadów komunalnych,



nadmierne przepełnienie pojemników lub wypływ nieczystości ciekłych ze zbiornika bezodpływowego. 
1) Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych nie rzadziej niż raz na dwa
miesiące;
2) Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy zobowiązani są do pozbywania się nieczystości ciekłych nie rzadziej niż raz na trzy
miesiące.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji (bioodpady):
a) dla zabudowy jednorodzinnej: co najmniej 1 raz na 2 tygodnie w okresie od 1 kwietnia do 31 października, z tym, że w przypadku części wiejskiej
gminy częstotliwość odbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz odpadów komunalnych ulegających biodegradacji
(bioodpadów), w okresie od 1 listopada do 31 marca, może być rzadsza – co najmniej 1 raz na miesiąc,
b) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej 1 raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, zaś w okresie od 1 listopada do 31 marca,
może być rzadsza – co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,
c) dla nieruchomości niezamieszkałych - w zależności od potrzeb, jednak co najmniej 1 raz na miesiąc,
d) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – co najmniej 1 raz na miesiąc.
2) odpady zbierane selektywnie (papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe) z wyłączeniem bioodpadów:
a) dla zabudowy jednorodzinnej - co najmniej 1 raz na miesiąc, 
b) dla zabudowy wielorodzinnej - co najmniej 1 raz na 2 tygodnie,
c) dla nieruchomości niezamieszkałych - w zależności od potrzeb, jednak co najmniej 1 raz na miesiąc,
d) dla domków letniskowych lub innych nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – co najmniej 1 raz na miesiąc.
3) z koszy ulicznych na odpady komunalne – co najmniej 1 raz w tygodniu, z częstotliwością, zapewniającą zachowanie czystości i porządku i
uniemożliwiającą przepełnienie koszy.
4) z nieruchomości, na których zorganizowano imprezy masowe – w ciągu 24 godzin. 
3. Określa się następujące sposoby pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych:
odpadów zbieranych selektywnie oraz pozostałych niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i bioodpadów, należy pozbywać się
poprzez ich przekazywanie uprawnionemu przedsiębiorcy, z którym gmina zawarła umowę na odbieranie lub odbieranie i zagospodarowanie odpadów
komunalnych w terminach określonych w harmonogramie/kalendarzu,
meble i inne odpady wielkogabarytowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 2 m3, od gospodarstwa domowego, w danym roku kalendarzowym
należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, 
odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 1 m3, od gospodarstwa domowego, w danym roku kalendarzowym
należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, 
zużyte opony z samochodów osobowych w ilości do 4 sztuk od gospodarstwa domowego, w danym roku kalendarzowym należy samodzielnie
dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,
przeterminowane leki należy samodzielnie dostarczyć do wyznaczonych na terenie gminy aptek (wyposażonych w pojemniki przeznaczone do tego
celu) lub do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, jak i akumulatory mieszkaniec gminy może przekazać do wyspecjalizowanych punktów zbierania zużytego
sprzętu eklektycznego i elektronicznego, może również zdać w punkcie sprzedaży detalicznej, przy zakupie artykułu tego samego rodzaju co zużyty, w
ilości nie większej niż ilość kupionych artykułów lub samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
zorganizowanego przez gminę,
zużyte baterie, żarówki oraz drobny sprzęt elektroniczny można przekazać do specjalnych pojemników, przeznaczonych do zbierania tych frakcji
odpadów, znajdujących się w wyznaczonych miejscach publicznych, placówkach oświatowych, sklepach itp., lub samodzielnie dostarczać do punktu
selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,
odzież i tekstylia wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych należy przekazać do specjalnych pojemników, przeznaczonych do zbierania tych
frakcji odpadów rozmieszonych na terenie gminy lub samodzielnie dostarczać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych
zorganizowanego przez gminę,
odpady niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów komunalnych, w tym przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, farby,
lakiery, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin itp., odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w
wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i
strzykawek należy samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę,
odzież, sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz zakrętki od butelek mogą być także przekazywane podczas zbiórek charytatywnych, organizowanych na
podstawie stosownych przepisów i zezwoleń. 
4. Dopuszcza się kompostowanie odpadów ulegających biodegradacji na własnych nieruchomościach zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi, wobec czego nie odbiera się bioodpadów od właścicieli nieruchomości posiadających przydomowe kompostowniki.
5. Gmina nie zapewnia przyjmowania bioodpadów przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych, z uwagi na zapewnienie odbierania
tych odpadów w miejscu ich wytwarzania.
6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych oraz domków letniskowych lub innych nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
mogą samodzielnie dostarczyć do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę odpady zebrane selektywnie,
określone w §3 ust.1 pkt 4 lit. a-e, w przypadku gdy zostały one zebrane w ilościach przekraczających możliwość zmagazynowania ich na nieruchomości
do czasu odbioru przez przedsiębiorcę określonego w harmonogramie. 
7. Przedsiębiorcy obsługujący ruch turystyczny pojazdami zaprzęgowymi zobowiązani są do wyposażenia koni w torby na odchody.
8. Zbiorniki bezodpływowe powinny być opróżniane z częstotliwością wynikającą z pojemności zbiornika i ilości zużywanej wody w gospodarstwie
domowym, w sposób gwarantujący, że nie nastąpi jakikolwiek wypływ ze zbiornika (zwłaszcza wynikający z jego przepełnienia), a także zanieczyszczenie
powierzchni ziemi i wód powierzchniowych oraz podziemnych, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc.
9. Zobowiązuje się właścicieli nieruchomości do podłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej na najbliższej ulicy, jeżeli przyłączenie jest
technicznie możliwe i nie naruszy praw osób trzecich. Przyłączenie należy wykonać w okresie do 12 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej uchwały.
Natomiast w przypadku nowego kolektora lub sieci kanalizacji sanitarnej w terminie do 12 miesięcy od dnia oddania sieci kanalizacji sanitarnej do
użytkowania.
10. Szczelny zbiornik bezodpływowy nieczystości ciekłych lub oczyszczalnia przydomowa powinny być zlokalizowane w sposób umożliwiający dojazd
do nich pojazdu asenizacyjnego podmiotu uprawnionego do ich opróżniania. Górne stawki odbioru nieczystości ciekłych zostaną określone w odrębnej
uchwale.

§ 9.
1. Do worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki papieru (pojemniki/worki koloru niebieskiego) 
1) należy wrzucać:



a) opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą),
b) katalogi, ulotki, prospekty,
c) gazety i czasopisma,
d) papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki,
e) zeszyty i książki,
f) papier pakowy,
g) torby i worki papierowe;
2) nie należy wrzucać:
a) ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych,
b) papieru lakierowanego i powleczonego folią,
c) papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego,
d) kartonów po mleku i napojach,
e) papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych,
f) tapet,
g) pieluch jednorazowych i innych materiałów higienicznych,
h) zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych, 
i) ubrań,
2. Do worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki szkła (pojemniki/worki koloru zielonego)
1) należy wrzucać:
a) butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych), 
b) szklane opakowania po kosmetykach (jeżeli nie są wykonane z trwale połączonych kilku surowców),
2) nie należy wrzucać:
a) ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów,
b) szkła okularowego,
c) szkła żaroodpornego,
d) zniczy z zawartością wosku,
e) żarówek i świetlówek,
f) reflektorów,
g) opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych,
h) luster,
i) szyb okiennych i zbrojonych, 
j) monitorów i lamp telewizyjnych,
k) termometrów i strzykawek.
3. Do worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych (pojemniki/worki
koloru żółtego) 
1) należy wrzucać:
a) odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach,
b) nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych,
c) plastikowe opakowania po produktach spożywczych,
d) opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach),
e) opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.,
f) plastikowe torby, worki, reklamówki i inne folie;
g) aluminiowe puszki po napojach i sokach,
h) puszki po konserwach,
i) folię aluminiową,
j) metale kolorowe,
k) kapsle, zakrętki od słoików i butelek,
2) nie należy wrzucać:
a) butelek i pojemników z zawartością,
b) plastikowych zabawek,
c) opakowań po lekach i zużytych artykułów medycznych,
d) opakowań po olejach silnikowych,
e) części samochodowych,
f) zużytych baterii i akumulatorów,
g) puszek i pojemników po farbach i lakierach,
h) zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.
4. Do worków i pojemników przeznaczonych do selektywnej zbiórki odpadów biodegradowalnych (pojemniki/worki koloru brązowego)
1) należy wrzucać:
a) odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki itp.),
b) gałęzie drzew i krzewów,
c) skoszoną trawę, liście, kwiaty,
d) trociny i korę drzew,
e) niezaimpregnowane drewno,
f) resztki jedzenia,
2) nie należy wrzucać:
a) kości zwierząt,
b) oleju jadalnego,
c) odchodów zwierząt,
d) popiołu z węgla kamiennego,
e) leków,
f) drewna impregnowanego,
g) płyt wiórowych i pilśniowych MDF,



h) ziemi i kamieni,
i) innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).
5. Do worków i pojemników przeznaczonych do zbiórki odpadów komunalnych, pozostałych po segregowaniu - niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne (pojemniki, a wyjątkowo worki koloru czarnego) należy wrzucać wszystko to, co nie podlega selektywnej zbiórce (czego nie można odzyskać
w procesie recyklingu), z wyłączeniem odpadów niebezpiecznych. 
6. Worki koloru czarnego na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne mogą być odbierane tylko i wyłącznie w przypadku uzgodnienia z gminą
takiej formy odbioru tych odpadów.

§ 10.
Na terenie Gminy Krynica-Zdrój zabrania się:
1) zakopywania odpadów;
2) gromadzenia w pojemnikach na odpady komunalne śniegu, lodu, gorącego żużlu i popiołu, gruzu budowlanego, szlamów, substancji żrących i
wybuchowych;
3) spalania w pojemnikach jakichkolwiek odpadów;
4) składowania odpadów komunalnych z nieruchomości przeznaczonych wyłącznie pod działalność gospodarczą, działalność handlową i usługową,
działalność oświatową, działalność kulturalną, urzędy, lokale gastronomiczne, domy wczasowe, sanatoria, itp., w koszach publicznych oraz w
pojemnikach/workach przeznaczonych do składowania odpadów, powstających na nieruchomościach zamieszkałych, oraz na nieruchomościach, na
których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe jedynie przez część roku.
Właściciele ww. nieruchomości, będących wyłącznie nieruchomościami niezamieszkałymi mają obowiązek zawierać z uprawnioną jednostką
organizacyjną lub przedsiębiorstwem umowy o wywóz odpadów komunalnych;
5) składowania odpadów komunalnych na terenie innej nieruchomości i w pojemnikach będących w posiadaniu innego właściciela, bez jego zgody;
6) odprowadzania nieczystości ciekłych do rowów otwartych, zbiorników wodnych, kanalizacji deszczowej oraz pompowania ich na pola, łąki itp.;
7) spalania w instalacjach grzewczych budynków odpadów komunalnych i innych materiałów do tego nieprzeznaczonych.

Rozdział 5
Wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami

§ 11.
1. Właściciele nieruchomości powinni podejmować działania zmierzające do ograniczenia powstania odpadów i ograniczyć ich ilość, a także podejmować
działania w celu ułatwienia selektywnego zbierania odpadów na zasadach określonych w niniejszej uchwale.
2. Właściciele nieruchomości mogą podejmować następujące działania w zakresie zapobiegania powstawania odpadów komunalnych:
1) racjonalizowanie zakupów poprzez identyfikowanie produktów na podstawie oznakowań ekologicznych,
2) wydłużenie okresu użytkowania produktów,
3) minimalizowanie używania jednorazowych toreb,
4) wydłużenie okresu użytkowania sprzętu poprzez jego naprawy,
5) budowę i użytkowanie kompostowników przydomowych w zabudowie jednorodzinnej,
6) stosowanie energooszczędnego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,
7) stosowanie olejów smarowych oraz przemysłowych o wydłużonym okresie ich użytkowania,
8) stosowanie baterii i akumulatorów o przedłużonej żywotności,
9) przekazywanie zbytecznego, a sprawnego sprzętu innym osobom bądź instytucjom;
10) stosowanie opakowań wielokrotnego użytku.
3. Osoby niesegregujące odpadów muszą liczyć się z konsekwencjami wynikającymi, tak z brzmienia właściwych ustaw, jak i Uchwał Rady Miejskiej w
Kryncy-Zdroju, dotyczących odpowiednich stawek opłat oraz innych sankcji.
Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów
przeznaczonych do wspólnego użytku
§ 12.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa i środków ostrożności zapewniających ochronę przed
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi, w szczególności poprzez:
1) wyposażenie psa w obrożę;
2) prowadzenie psa na uwięzi, z tym, że zwolnienie psa ze smyczy, ale z nałożonym kagańcem jest dozwolone jedynie, gdy właściciel ma możliwość
sprawowania kontroli nad jego zachowaniem, a zwierzę jest oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację właściciela lub opiekuna. Powyższe nie
dotyczy nie dotyczy terenu prywatnego, jeżeli teren ten jest ogrodzony w sposób uniemożliwiający psu wyjście. Pies rasy uznawanej za agresywną lub
pies w inny sposób zagrażający otoczeniu może być zwolniony z uwięzi tylko w warunkach określonych w odrębnych przepisach;
3) dbałość o niezakłócanie ciszy nocnej przez zwierzęta domowe.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na
terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych, itp. nieczystości
te mogą być składowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z
psów przewodników oraz osób niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów.
3. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych do obiektów użyteczności publicznej, z wyłączeniem obiektów przeznaczonych
dla zwierząt, np. lecznice, wystawy. Postanowienie to nie dotyczy osób niewidomych, korzystających z psów przewodników oraz osób
niepełnosprawnych korzystających z psów opiekunów.
4. Nie dopuszcza się wprowadzania psów i innych zwierząt domowych na tereny obiektów sportowych, akwenów kąpielowych, kwietników, piaskownic
oraz na tereny placów zabaw dla dzieci.
5. Nieruchomości, na których utrzymywane są psy, należy wyposażyć przy ich wejściu w tabliczkę ostrzegawczą z czytelnym napisem ostrzegającym o
utrzymywaniu psa.
6. Na terenie Gminy Krynica-Zdrój zobowiązuje się właścicieli psów do ich czipowania. Program czipowania psów jest uregulowany w odrębnej Uchwale.

Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na
określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach

§ 13.



1. Zakazuje się hodowli zwierząt gospodarskich na obszarze z zabudową wielorodzinną.
2. W zabudowie typu podmiejskiego i osiedlach domów jednorodzinnych utrzymanie zwierząt gospodarskich jest możliwe pod warunkiem spełniania
przez pomieszczenia dla zwierząt wymogów zoohigienicznych.
3. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej przez użytkowników gospodarstw i
działek rolnych. W tym celu właściciel zwierząt zobowiązany jest do:
1) zapewnienia porządku wokół budynku inwentarskiego, a w szczególności w miejscu składowania obornika i pasz;
2) corocznej dezynfekcji wapnem wnętrz budynków inwentarskich;
3) zabezpieczenia zwierząt przed samowolnym opuszczaniem nieruchomości;
4) zwalczania much i gryzoni;
5) gromadzenia i usuwania powstających w związku z prowadzoną działalnością rolniczą odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem,
niepowodowanie zanieczyszczenia terenu nieruchomości oraz wód powierzchniowych i podziemnych;
6) niepowodowania przez prowadzoną działalność, wobec innych osób zamieszkujących na nieruchomości lub nieruchomościach sąsiednich,
uciążliwości takich jak np. hałas, odory.

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzenia

§ 14.
1. Właściciele nieruchomości położonych na obszarze Gminy Krynica-Zdrój zobowiązani są do przeprowadzenia deratyzacji nieruchomości.
2. Deratyzacji podlegają obszary:
1) zabudowane obiektami użyteczności publicznej;
2) zabudowane obiektami i magazynami wykorzystywanymi odpowiednio do przetwórstwa bądź przechowywania lub składowania produktów rolno-
spożywczych, gospodarstwami rolnymi;
3) zabudowane obiektami gastronomicznymi i handlowymi;
4) mieszkaniowej zabudowy wielorodzinnej, w przypadku stwierdzenia występowania gryzoni także zabudowy jednorodzinnej.
3. Deratyzację przeprowadza się dwa razy w roku wiosną i jesienią.

§ 15.
1. Termin przeprowadzenia obowiązkowej deratyzacji podaje Burmistrz Krynicy-Zdroju do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie na tablicach
ogłoszeń oraz na stronie internetowej Gminy Krynica-Zdrój (www.krynica-zdroj.pl).
2. W przypadku wystąpienia populacji gryzoni stwarzającej zagrożenie sanitarne, Burmistrz Krynicy-Zdroju w uzgodnieniu z Państwowym Powiatowym
Inspektorem Sanitarnym, określi obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz określi, poprzez zarządzenie, termin jej przeprowadzenia.
3. Koszty przeprowadzenia deratyzacji obciążają właścicieli nieruchomości.

Rozdział 9
Przepisy końcowe
§ 16.
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem bezpośrednio stosuje się przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach. 
2. Bieżące czynności kontrolne w zakresie przestrzegania zasad Regulaminu wykonuje Straż Miejska w Krynicy-Zdroju.
3. Kontrole mogą prowadzić również inne osoby imiennie upoważnione przez Burmistrza Krynicy- Zdroju. Upoważnienie zawiera: imię i nazwisko osoby
kontrolującej, przedmiot oraz zakres kontroli, pieczątkę Urzędu Miejskiego w Krynicy-Zdroju oraz podpis i imienną pieczątkę Burmistrza Krynicy-Zdroju.
4. Właściciele nieruchomości mają obowiązek udostępnić nieruchomość do przeprowadzenia kontroli realizacji obowiązków określonych w niniejszej
uchwale.
5. Wszelkie nieprawidłowości dotyczące stanu czystości i porządku na terenie Gminy Krynica-Zdrój można zgłaszać do Urzędu Miejskiego w Krynicy-
Zdroju, Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska pod nr telefonu 18 472 55 06 i 18 472 55 36.
6. W odrębnej uchwale zostaną uregulowane sprawy odbioru przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpadów pochodzących z
działalności rolniczej niestanowiących odpadów komunalnych. 
7. Kto nie wykonuje obowiązków określonych w Regulaminie, podlega karze grzywny, zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach.
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