DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO
Rzeszów, dnia 10 lipca 2020 r.
Poz. 2916
UCHWAŁA NR XXIII/658/20
RADY MIASTA KROSNA
z dnia 30 czerwca 2020 r.
w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 w związku z art. 13 pkt 2
ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U.
z 2019 r., poz. 1461) – po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie,
uchwala się, co następuje:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno, zwany dalej
„Regulaminem”, określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku obowiązujące na terenie Gminy
Miasto Krosno.
Rozdział 2.
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych
§ 2. 1. Każda nieruchomość – w tym nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają
odpady komunalne jest miejscem prowadzenia selektywnego zbierania odpadów komunalnych w zakresie
określonym w niniejszym Regulaminie.
2. Na terenie nieruchomości właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy obowiązani są
do zbierania i przekazywania do odbioru na zasadach określonych Regulaminem następujących frakcji
odpadów komunalnych:
1) papieru, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru
i odpady opakowaniowe z tektury;
2) szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
3) metali i tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą odpady metali, w tym odpady opakowaniowe
z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady
opakowaniowe wielomateriałowe;
4) bioodpadów z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów;
5) bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów.
3. Utworzony na terenie Gminy Miasto Krosno Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
znajdujący się przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie zapewnia selektywne zbieranie odpadów komunalnych
pochodzących od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, tj.:
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1) odpadów wymienionych w ust. 2;
2) przeterminowanych leków;
3) 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;
4) chemikaliów (farb, rozpuszczalników itp.);
5) olejów przepracowanych;
6) zużytych baterii i akumulatorów przenośnych;
7) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
8) odpadów budowlanych i rozbiórkowych;
9) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych;
10) zużytych opon;
11) popiołu;
12) bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów;
13) bioodpadów z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów.
4. Właściciele nieruchomości prowadzący selektywną zbiórkę odpadów komunalnych na zasadach
określonych w ust. 2 zobowiązani są do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
w pojemniku przeznaczonym do zbierania zmieszanych odpadów komunalnych.
5. Zaleca się, aby powstające w gospodarstwach domowych bioodpady były w pierwszej kolejności
wykorzystywane przez mieszkańców we własnym zakresie np. poprzez kompostowanie w przydomowych
kompostownikach.
6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w zabudowie jednorodzinnej, którzy
z kompostowników nie mają obowiązku posiadania worka przeznaczonego na bioodpady.

korzystają

7. Odpadów wymienionych w ust. 3 pkt 2-13 właściciel nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy
może pozbywać się poprzez samodzielne dostarczenie ich nieodpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie lub za pomocą innych
dostępnych możliwości, jakimi w szczególności są:
1) dla przeterminowanych leków – oddawanie do specjalnych pojemników (punktów zbiórki) ustawionych
w aptekach na terenie Miasta Krosna, których lista dostępna jest na stronie internetowej:
www.naszesmieci.krosno.pl;
2) dla zużytych baterii i akumulatorów przenośnych - oddawanie do specjalnych pojemników (punktów
zbiórki) ustawionych w placówkach oświatowych i instytucjach publicznych;
3) dla zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - oddawanie do punktów sprzedaży detalicznej na
zasadach określonych w odrębnych przepisach bądź oddawanie do punktów zbiórki w wyznaczonych
wcześniej miejscach zbierania zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego;
4) dla odpadów wielkogabarytowych i zużytych opon – oddawanie w ramach zbiórki akcyjnej;
5) dla popiołu - oddawanie w ramach zbiórki akcyjnej;
6) dla bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów oddawanie w ramach zbiórki akcyjnej.
8. O miejscach oraz terminach zbiórek odpadów prowadzonych akcyjnie, właściciele nieruchomości
zostaną powiadomieni poprzez podanie informacji do publicznej wiadomości lub poprzez wykonawcę
odbierającego odpady komunalne.
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9. W przypadku samodzielnego dostarczania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie do Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie, jeżeli
występują wątpliwości co do źródła ich pochodzenia lub też dostarczana ilość budzi wątpliwości, iż są to
odpady komunalne pochodzące z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, właściciel
nieruchomości zamieszkałej, na pisemne wezwanie, zobowiązany jest do udzielenia niezbędnych wyjaśnień.
10. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne,
zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów komunalnych
w taki sposób aby ich pojemność, ilości i rodzaj były dostosowane do ilości odpadów komunalnych zbieranych
na danej nieruchomości.
11. Pojemniki, o których mowa w ust. 10 właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne zobowiązani są dostosować do kolorystyki oraz nazewnictwa
określonych w Regulaminie.
Rozdział 3.
Wymagania w zakresie uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń
z części nieruchomości służących do użytku publicznego
§ 3. 1. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu oraz innych
zanieczyszczeń z części nieruchomości służącej do użytku publicznego oraz z chodników położonych wzdłuż
należącej do niego nieruchomości.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń powinno odbywać się tak, aby nie następowało
utrudnienie dla ruchu pieszych.
3. Właściciel nieruchomości ma obowiązek uprzątać zanieczyszczenia wskazane w ust. 1 w sposób
niezanieczyszczający jezdni i dróg dla rowerów, a w przypadku usuwania śniegu lub lodu z użyciem środków
chemicznych prawnie dopuszczonych do tego celu, w sposób uniemożliwiający przedostanie się tych środków
do układu korzeniowego roślin.
4. Ustala się, że odpady powstałe w wyniku zdarzeń losowych tj. pożaru, zalania lub zniszczeń
wywołanych zjawiskami atmosferycznymi, na pisemny wniosek właściciela nieruchomości, na których
zamieszkują mieszkańcy, będą przyjmowane do Instalacji Komunalnej w Krośnie przy ul. Białobrzeskiej 108,
po okazaniu stosownego protokołu Straży Pożarnej lub Policji w ramach uiszczanej na rzecz Gminy Miasto
Krosno opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Koszty transportu będzie ponosił we własnym
zakresie właściciel nieruchomości.
5. W uzasadnionych przypadkach, na pisemny wniosek właściciela nieruchomości, koszty transportu
odpadów, o których mowa w ust. 4 będzie ponosiła Gmina Miasto Krosno.
Rozdział 4.
Wymagania w zakresie mycia i naprawy pojazdów samochodowych
poza myjniami i warsztatami naprawczymi
§ 4. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się na terenie nieruchomości pod
warunkiem, że powstające ścieki będą odprowadzane wyłącznie do kanalizacji sanitarnej przez odstojnik lub
gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie.
2. Naprawy pojazdów samochodowych odbywać mogą się pod warunkiem, że nie będą one powodować
uciążliwości dla sąsiednich nieruchomości, osób trzecich i środowiska.
3. Odpady powstające podczas napraw powinny być gromadzone selektywnie w sposób zgodny
z obowiązującymi przepisami i przekazane do przetworzenia podmiotom zajmującym się zagospodarowaniem
odpadów tego rodzaju.
Rozdział 5.
Rodzaj i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych i warunki rozmieszczania tych pojemników
§ 5. 1. Ustala się następujące rodzaje pojemników oraz worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, zapewniające możliwość
ich opróżniania lub odebrania przy użyciu specjalistycznego sprzętu wykorzystywanego do zbiórki odpadów,
a w szczególności:
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1) worki o minimalnej pojemności jednego worka 35 litrów wykonane z folii o grubości dostosowanej do
ilości i rodzaju odpadów, uniemożliwiającej rozerwanie worka;
2) worki typu „big – bag” o minimalnej pojemności jednego worka 390 litrów;
3) pojemniki o minimalnej pojemności jednego pojemnika 60 litrów.
2. W zabudowie jednorodzinnej i zabudowie Zespołu Staromiejskiego wraz z ulicą Staszica, zbieranie
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych następuje w pojemnikach o minimalnej pojemności
jednego pojemnika 60 litrów i nie większej niż 240 litrów.
3. W zabudowie wielolokalowej zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz
odpadów: papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych, następuje w pojemnikach o minimalnej pojemności
jednego pojemnika 120 litrów i nie większej niż 1100 litrów.
4. Zbieranie bioodpadów stanowiących odpady komunalne:
1) z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów - w zabudowie
jednorodzinnej - następuje w workach o minimalnej pojemności jednego worka 35 litrów;
2) z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów - w zabudowie
Zespołu Staromiejskiego wraz z ulicą Staszica - następuje w workach o minimalnej pojemności jednego
worka 35 litrów;
3) stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów - w zabudowie
jednorodzinnej - następuje w workach o pojemności jednego worka nie większej niż 120 litrów;
4) z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów - w zabudowie
wielolokalowej - następuje w pojemnikach o pojemności jednego pojemnika 120 lub 240 litrów.
5. Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następującą jednolitą kolorystykę oraz oznakowanie
pojemników i worków:
1) kolor niebieski – przeznaczonych do zbierania frakcji papieru, w skład której wchodzą odpady z papieru,
w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury, oznaczonych napisem
„Papier”,
2) kolor zielony – przeznaczonych do zbierania frakcji szkła, w skład której wchodzą odpady ze szkła, w tym
odpady opakowaniowe ze szkła, oznaczonych napisem „Szkło”,
3) kolor żółty – przeznaczonych do zbierania frakcji metali i tworzyw sztucznych, w skład których wchodzą
odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady
opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady wielomateriałowe, oznaczonych napisem „Metale
i tworzywa sztuczne”,
4) kolor brązowy – przeznaczonych do zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne
z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, oznaczonych
napisem „Bio”.
6. Pojemniki oraz worki przeznaczone do zbierania odpadów selektywnie zbieranych przez swoją
konstrukcję powinny zabezpieczać odpady w nich zgromadzone przed niekorzystnym oddziaływaniem
warunków atmosferycznych.
§ 6. Pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych uzależniona jest od liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość i powinna być dostosowana do ilości wytwarzanych odpadów oraz do
częstotliwości odbioru odpadów komunalnych, przy zastosowaniu następujących norm:
1) w zabudowie jednorodzinnej zbieranie niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych następuje
w zależności od liczby osób zamieszkujących nieruchomość w następujących pojemnikach:
a) dla 1 osoby – w rozmiarze 60 litrów,
b) dla 2 osób – w rozmiarze 60 litrów lub 110 litrów lub 120 litrów,
c) od 3 do 4 osób – w rozmiarze 110 litrów lub 120 litrów,
d) od 5 do 6 osób – w rozmiarze 180 litrów,
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e) 7 osób lub więcej – w rozmiarze 240 litrów i wielokrotności pojemników odpowiednio 60 litrów,
110 litrów lub 120 litrów i 180 litrów,
f) w przypadku wytworzenia większej ilości niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
dopuszcza się zbieranie ich w workach w kolorze czarnym, które właściciel nieruchomości, na której
zamieszkują mieszkańcy może pobrać bezpłatnie w siedzibie przedsiębiorcy, z którym Gmina Miasto
Krosno zawarła umowę w drodze udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych,
po okazaniu kodów kreskowych, pod warunkiem że worki te będą służyły właścicielowi nieruchomości
do okazjonalnego gromadzenia odpadów w przypadku przepełnienia się pojemników, o których mowa
w lit. a-e;
2) na uzasadniony wniosek właściciela nieruchomości, Prezydent Miasta Krosna może wyrazić zgodę na
używanie innego pojemnika niż wymieniony w pkt 1 lit. a-e.
§ 7. 1. Pojemność pojemników do zbierania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych
w przypadku nieruchomości niezamieszkałych powinna być dostosowana do indywidualnych potrzeb
i wyliczona przy uwzględnieniu wskaźnika wytwarzania odpadów według poniższych zapisów:
1) dla szkół wszelkiego typu – 3 litry/osobę tygodniowo, 6 litrów/osobę na 2 tygodnie, 12 litrów/ osobę na
miesiąc;
2) dla żłobków i przedszkoli - 3 litry/osobę tygodniowo, 6 litrów/osobę na 2 tygodnie, 12 litrów/osobę na
miesiąc;
3) dla lokali handlowych – 50 litrów/10m2 powierzchni całkowitej tygodniowo z zastrzeżeniem posiadania co
najmniej jednego pojemnika 120 litrów;
4) dla punktów handlowych poza lokalem – 50 litrów/ 1 zatrudnionego tygodniowo z zastrzeżeniem
posiadania co najmniej jednego pojemnika 120 litrów;
5) dla hurtowni – 75 litrów/10 m2 powierzchni handlowej tygodniowo;
6) dla lokali gastronomicznych – 20 litrów/1 miejsce konsumpcyjne tygodniowo;
7) dla kiosków gastronomicznych – posiadanie co najmniej jednego pojemnika 120 litrów;
8) dla pomieszczeń biurowych, rzemiosła i zakładów wytwórczych oraz innej działalności gospodarczej –
10 litrów/1zatrudnionego tygodniowo;
9) dla szpitali, hoteli i innych placówek całodziennego pobytu – 5 litrów/tygodniowo na łóżko;
10) dla przychodni lekarskich – 3 litrów/1 pacjenta tygodniowo;
11) dla ogrodów działkowych - 5 litrów na każdą działkę na terenie ogrodów działkowych w okresie od
1 marca do 31 października każdego roku oraz 2 litry poza tym okresem;
12) dla innych – 5 litrów tygodniowo.
2. Podmioty prowadzące działalność gospodarczą lub działalność użyteczności publicznej, które ze
względu na utrudnione warunki techniczne nie mogą posiadać własnego pojemnika do zbierania odpadów,
mogą korzystać z pojemnika właściciela sąsiedniej nieruchomości za jego zgodą, przy czym dostosowując jego
pojemność, należy uwzględnić normy o których mowa w ust. 1.
3. W przypadku prowadzenia obsługi biurowej działalności gospodarczej w części lokalu mieszkalnego,
odpady komunalne powstałe w wyniku prowadzenia tej obsługi, zbierane są w pojemnikach przewidzianych
dla odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości, na której usytuowany jest ten lokal mieszkalny.
§ 8. Przy drogach publicznych oraz terenach nieruchomości udostępnionych do użytku publicznego,
umieszcza się kosze na odpady o minimalnej pojemności 30 litrów i nie większej niż 80 litrów, w ilości
odpowiedniej do natężenia ruchu pieszych.
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Rozdział 6.
Wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym
i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów
§ 9. 1. Pojemniki służące do gromadzenia odpadów powinny znajdować się w miejscach na terenie
nieruchomości, wyodrębnionych zgodnie z warunkami zawartymi w obowiązującym rozporządzeniu w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są zapewnić łatwy i bezpośredni dostęp do pojemników na
odpady komunalne, umożliwiający ich opróżnienie bez narażenia na szkodę ludzi, budynków, bądź pojazdów,
w terminach zgodnych z harmonogramem odbioru odpadów określonym przez przedsiębiorcę uprawnionego
do wykonywania usługi ich odbioru.
§ 10. 1. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym
i technicznym poprzez:
1) wrzucanie do pojemników o określonych kolorach lub oznaczeniach wyłącznie odpadów do nich
przeznaczonych;
2) zamykanie pojemników wyposażonych w klapy w celu zabezpieczenia przed dostępem wód opadowych;
3) stosowanie ilości i pojemności pojemników proporcjonalnie do potrzeb w celu niedopuszczania do
przeciążania pojemników;
4) okresową dezynfekcję pojemników, w celu zapobiegania powstawaniu zagrożeń dla zdrowia ich
użytkowników – z zastrzeżeniem, że Gmina Miasto Krosno na nieruchomościach zamieszkałych prowadzi
dezynfekcję nie rzadziej niż raz w roku.
2. Nie należy dopuścić do gromadzenia w pojemniku przeznaczonym na odpady komunalne śniegu, lodu,
popiołu, gruzu, żużla, szlamu, substancji toksycznych, żrących oraz wybuchowych.
Rozdział 7.
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych
i nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości
§ 11. 1. Odbiór odpadów komunalnych odbywa się z następującą częstotliwością:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne:
a) na terenach z zabudową jednorodzinną, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
b) na terenach z zabudową wielolokalową, nie rzadziej niż raz na tydzień,
c) na terenach Zespołu Staromiejskiego oraz ulicy Staszica, nie rzadziej niż raz na tydzień;
2) odpady ze szkła, w skład frakcji, której wchodzą odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła:
a) na terenach z zabudową jednorodzinną, nie rzadziej niż raz na dwa miesiące,
b) na terenach z zabudową wielolokalową, nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) na terenach Zespołu Staromiejskiego oraz ulicy Staszica, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
3) odpady metali i tworzyw sztucznych, w skład frakcji której wchodzą odpady metali, w tym odpady
opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych
oraz odpady wielomateriałowe:
a) na terenach z zabudową jednorodzinną, nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) na terenach z zabudową wielolokalową, nie rzadziej niż raz w miesiącu,
c) na terenach Zespołu Staromiejskiego oraz ulicy Staszica, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
4) odpady z papieru, w skład której wchodzą odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe
z papieru i odpady opakowaniowe z tektury:
a) na terenach z zabudową jednorodzinną, nie rzadziej niż raz w miesiącu,
b) na terenach z zabudową wielolokalową, nie rzadziej niż raz w miesiącu,
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c) na terenach Zespołu Staromiejskiego oraz ulicy Staszica, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;
5) bioodpady stanowiące odpady komunalne:
a) z części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów - na terenach nieruchomości
zamieszkałych z zabudową jednorodzinną, na terenach Zespołu Staromiejskiego oraz ulicy Staszica,
jeden raz w roku, jednocześnie odpady te przyjmowane będą na bieżąco w Punkcie Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie,
b) z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów - na terenach
nieruchomości zamieszkałych z zabudową jednorodzinną, nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie,
c) z wyłączeniem części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów - na terenach
nieruchomości zamieszkałych z zabudową wielolokalową, na terenach Zespołu Staromiejskiego oraz
ulicy Staszica, nie rzadziej niż raz na tydzień;
6) popiół – nie rzadziej niż raz w roku, jednocześnie odpady te przyjmowane będą na bieżąco w Punkcie
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych znajdującego się przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie;
7) odpady wielkogabarytowe i opony stanowiące odpady komunalne - nie rzadziej niż raz w roku,
jednocześnie odpady te przyjmowane będą na bieżąco w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów
Komunalnych znajdującego się przy ul. Białobrzeskiej 108 w Krośnie.
2. Właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie jednorodzinnej, Zespole
Staromiejskim oraz ulicy Staszica, mają obowiązek oznakowania worków, poprzez umieszczenie na nich
w widocznym miejscu kodu kreskowego.
3. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest zaopatrzyć się w kody kreskowe w siedzibie Urzędu Miasta
Krosna w Wydziale Gospodarki Komunalnej w Referacie Gospodarki Odpadami Komunalnymi przy
ul. Staszica 2.
4. Odbiór odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1 - 7 nie może następować w niedziele i dni ustawowo
wolne od pracy. W przypadku gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem
odbioru jest inny dzień wyznaczony w harmonogramie odbioru odpadów.
§ 12. 1. Na terenie Gminy Miasto Krosno właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
w zabudowie jednorodzinnej, Zespole Staromiejskim oraz ulicy Staszica, zostaną zaopatrzeni przez Gminę
w worki, a w zabudowie wielolokalowej w pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów wymienionych
w § 2 ust. 2 oraz bioodpadów stanowiących odpady komunalne, z wyłączeniem części roślin pochodzących
z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, bezpłatnie.
2. Na terenie Gminy Miasto Krosno właściciele nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy,
w zabudowie jednorodzinnej, na terenach Zespołu Staromiejskiego oraz ulicy Staszica, zobowiązani są do
zaopatrzenia się w worki przeznaczone do zbierania bioodpadów stanowiących odpady komunalne z części
roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów, we własnym zakresie.
3. Na terenie Gminy Miasto Krosno właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
w zabudowie jednorodzinnej, Zespole Staromiejskim oraz ulicy Staszica, zobowiązani są do zaopatrzenia się
w worki dowolnego koloru i dowolnej pojemności przeznaczone do zbierania popiołu, we własnym zakresie,
z zastrzeżeniem ust. 4.
4. Na terenie Gminy Miasto Krosno właściciele nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy,
w zabudowie jednorodzinnej, Zespole Staromiejskim oraz ulicy Staszica, zobowiązani są do zaopatrzenia się
w worki o minimalnej pojemności jednego worka 60 litrów, koloru popielatego przeznaczone do zbierania
popiołu w ramach zbiórki akcyjnej, odpłatnie, w siedzibie przedsiębiorcy, z którym Gmina Miasto Krosno
zawarła umowę w drodze udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych.
5. W przypadku wytworzenia większej ilości odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1, właściciel
nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej, na której zamieszkują mieszkańcy może nieodpłatnie pobrać
dodatkowe worki w siedzibie przedsiębiorcy, z którym Gmina Miasto Krosno zawarła umowę w drodze
udzielenia zamówienia publicznego na odbiór odpadów komunalnych.
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§ 13. 1. Nieczystości ciekłe zgromadzone w zbiornikach bezodpływowych usuwa się z częstotliwością
dostosowaną do indywidualnej ilości wytwarzanych ścieków komunalnych, tak aby nie dopuścić do
przepełnienia zbiornika, jednak nie rzadziej niż raz na kwartał.
2. Opróżnianie zbiornika bezodpływowego musi odbywać się w sposób uniemożliwiający wycieki
i zanieczyszczenie powierzchni ziemi i wód podziemnych.
3. W przypadku osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, częstotliwość ich usuwania
wynika z instrukcji eksploatacji i powinna być do nich dostosowana.
Rozdział 8.
Inne wymagania wynikające z Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Komunalnymi
§ 14. Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami dla Województwa Podkarpackiego przyjmuje się
następujące cele główne:
1) zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz papieru
i tektury, a także odzysk energii z odpadów,
2) eliminowanie praktyk nielegalnego pozbywania się odpadów, a w szczególności spalania odpadów
komunalnych w kotłowniach i tworzenia dzikich wysypisk odpadów komunalnych,
3) zmniejszenia masy składowanych odpadów komunalnych, w szczególności poprzez propagowanie
użytkowania opakowań wielokrotnego użytku oraz kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady
komunalne.
Rozdział 9.
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe
§ 15. 1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe mają obowiązek sprawować nad nimi nadzór w miejscach
publicznych w taki sposób, aby nie powodowały one zagrożenia dla bezpieczeństwa ludzi oraz zwierząt.
2. Opiekun psa i innych zwierząt domowych jest zobowiązany do posiadania przy sobie zestawu
sanitarnego do usuwania odchodów oraz bezzwłocznego usuwania nieczystości pozostawionych przez
zwierzęta na terenach ogólnie dostępnych, w szczególności na chodnikach, jezdniach, placach, terenach zieleni
itp. Obowiązek nie dotyczy osób niewidomych korzystających z psów – przewodników.
3. Przewożenie psów środkami komunikacji publicznej odbywa się na zasadach określonych przez
przewoźnika.
4. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do opieki i dozoru nad nimi, aby wykluczyć
zagrożenie lub uciążliwość dla ludzi, lub zanieczyszczenie przez nie pomieszczeń i miejsc przeznaczonych do
wspólnego użytku.
Rozdział 10.
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania
na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach
§ 16. 1. Zabrania się chowu i utrzymania zwierząt gospodarskich, futerkowych, drobiu i gołębi na terenie
osiedli o zabudowie wielolokalowej, a także na obszarze zamykającym się ulicami: od skrzyżowania
ul. Krakowskiej z ul. Podkarpacką, ul. Podkarpacka oraz odcinek ul. Bieszczadzkiej do wylotu bocznej
ul. Lwowskiej od strony Starostwa Powiatowego oraz ul. Krakowskiej do ul. Piłsudskiego, odcinek od
ul. Okrzei do ul. Żółkiewskiego, ul. Żółkiewskiego, odcinek ul. Niepodległości do skrzyżowania z ul. Bursaki,
odcinek ul. Chopina do skrzyżowania z ul. Bursaki, ul. Wieniawskiego, odcinek ul. Sikorskiego do
ul. Bohaterów Westerplatte, odcinek ul. Bohaterów Westerplatte do zakrętu - przy torach kolejowych, odcinek
wzdłuż torów kolejowych i dalej w kierunku ZUS, PZU i Starostwa Powiatowego mający swój wylot na ulicy
Bieszczadzkiej oraz pierwszy rząd zabudowy drugiej strony ww. ulic granicznych, z wyłączeniem terenu
ogrodu należącego do Klasztoru Zakonu Braci Mniejszych Kapucynów w Krośnie przy ul. Plac Konstytucji
3 Maja 2.
2. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolniczej zwierzęta gospodarskie mogą być
utrzymywane jedynie pod warunkiem spełnienia wymogów sanitarnych, budowlanych, ochrony środowiska
i ochrony zwierząt określonych odrębnymi przepisami.

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego

–9–

Poz. 2916

3. Prowadzący hodowlę i chów zwierząt gospodarskich są zobowiązani zapewnić odpowiednią
częstotliwość czynności porządkowych w sposób zapobiegający zaleganiu nieczystości stałych i ciekłych oraz
nie stanowiący uciążliwości dla nieruchomości sąsiadujących.
4. Zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w sposób niepowodujący uciążliwości dla osób
zamieszkujących nieruchomości sąsiednie.
Rozdział 11.
Wyznaczenie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzenia
§ 17. 1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty użyteczności publicznej zlokalizowane na terenie
Gminy Miasto Krosno, w tym szkoły, przedszkola, biblioteki, remizy strażackie, ośrodki kultury.
2. Ustala się następujące terminy przeprowadzania deratyzacji - marzec i październik każdego roku lub
w innym terminie w zależności od potrzeb.
Rozdział 12.
Postanowienia końcowe
§ 18. Odpowiedzialność za niewykonanie obowiązków wynikających z niniejszego Regulaminu określają
przepisy odrębne.
§ 19. Traci moc uchwała Nr LVIII/1307/18 Rady Miasta Krosna z dnia 27 kwietnia 2018 r. sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasto Krosno (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego
z 2018 r., poz. 2704).
§ 20. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi
w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący
Rady Miasta Krosna

Zbigniew Kubit

