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WSTĘP 
 
 Znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391)  w gminach, nakłada na gminy szereg zadań zapewniających utrzymanie 
czystości i porządku. Jest to m. in.: 

• tworzenie warunków do wykonywania prac związanych z utrzymaniem czystości i porządku na 
terenie gminy lub zapewnienie wykonanie tych prac przez tworzenie odpowiednich jednostek 
organizacyjnych; 

• zapewnienie budowy utrzymania i eksploatację własnych lub wspólnych z innymi gminami 
m. in. regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych; 

• objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie gminy systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi; 

• nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych 
podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości;   

• ustanawianie selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmujące co najmniej frakcje 
odpadów takie jak: papier, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz 
odpady komunalne ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji; 

• tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób zapewniający 
łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, w tym wskazują miejsca w których mogą być 
prowadzone zbiórki zuŜytego elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw 
domowych; 

• zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku 
innymi metodami oraz ograniczenine masy odpadów komunalnych ulegających biodegedacji 
przekazywanych do składowania; 

• prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; 

• organizowanie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami na zasadach określonych w odrębnych 
przepisach. 

• określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie czystości 
i bezpieczeństwa w miejscach publicznych; 

• dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi celem weryfikacji 
moŜliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie gospodarowania odpadami; 

• zapobieganie zanieczyszczania ulic, placów i terenów otwartych.   
 

 Obecnie aktem prawa miejscowego określającym zasady utrzymania czystości i porządku 
w gminie Krapkowice jest uchwała Nr IX/77/2007 z dnia 17 września 2007 roku w sprawie uchwalenia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice (opublikowana w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Opolskiego Nr 79, poz. 2386 z dnia 29 października 2007 roku) oraz 
uchwała Nr X/98/2007 z dnia 24 października 2007 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr IX/77/2007 Rady 
Miejskiej w Krapkowicach z dnia 17 września 2007 roku w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania 
czystości  i porządku na terenie Gminy Krapkowice w których określono: 

• wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości, 

• rodzaje i minimalną pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunki 
rozmieszczenia tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, 

• częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych 
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z terenu nieruchomości oraz terenu nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych 
do uŜytku publicznego, 

• inne wymagania wynikające z planu gospodarki odpadami dla województwa opolskiego, 

• obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 
zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego uŜytku, 

• wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej, w tym takŜe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 
w poszczególnych nieruchomościach, 

• wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów 
jej przeprowadzania. 

 

G O S P O D A R K A   O D P A D O W A 

 Zmieszane odpady komunalne z terenu miasta i gminy Krapkowice unieszkodliwiane są 
na Miejskim Składowisku Odpadów w Gogolinie administrowanym przez Komunalne Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe Gogolin Sp. z o. o. oraz przekazywane są do instalacji SITA Starpol – Zakład Produkcji 
Paliw Stałych ul. Kluczborska 29, 41-500, która jest jedną z najnowocześniejszych instalacji w Polsce 
przetwarzających odpady komunalne na paliwa alternatywne, spełniającą restrykcyjne wymogi 
najlepszych dostępnych technik.  
 Gmina Krapkowice jest jednym z członków Związku Międzygminnego „Czysty Region” 
powołanego do celów realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami na terenie województwa 
opolskiego. W skład związku wchodzi 15 gmin: Bierawa, Cisek, Głogówek, Izbicko, Kędzierzyn-Koźle, 
Kolonowskie, Krapkowice, Leśnica, Pawłowiczki, Polska Cerekiew, Reńska Wieś, Strzeleczki, Ujazd, 
Walce i Zdzieszowice.  
        W bieŜącym roku Rada Miejska w Krapkowicach podjęła uchwałę w sprawie zmiany Statutu 
Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Zasadnicza zmiana treści 
§ 6 Statutu miała na celu dostosowanie zawartego w tym przepisie opisu zadań Związku do systematyki 
i terminologii ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu tej ustawy 
obowiązującym od dnia 1 stycznia 2012 r. Zgodnie z treścią § 6 Statutu Związek realizuje wszystkie 
określone w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zadania gmin w zakresie:  

1) zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych;  

2) objęcia wszystkich właścicieli nieruchomości na terenach gmin – członków Związku systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 

3) prowadzenia rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości; 

4) przyjmowania sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości i wzywania tych podmiotów do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdań 
nierzetelnych; 

5) zobowiązywania podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub innego 
posiadacza odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów 
oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

6) sporządzania i przekazywania właściwym organom rocznych sprawozdań z realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

7) sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy i występowania 
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z wnioskami do właściwych miejscowo komendantów Policji o pomoc niezbędną 
do przeprowadzenia czynności kontrolnych; 

8) wydawania decyzji o nałoŜeniu kar pienięŜnych na przedsiębiorców odbierających odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości za czyny zagroŜone tymi karami przez przepisy 
ustawy; 

9) występowania z wnioskami o zawieszenie zapłaty kar pienięŜnych wymierzonych na podstawie 
przepisów ustawy przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska; 

10) tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
11) zapewnienia osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

uŜycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania; 

12) prowadzenia działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; 

13) udostępniania informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy; 
14) dokonywania corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi; 
15) rekultywację składowisk odpadów komunalnych; 
16) pozyskiwanie środków pomocowych krajowych, zagranicznych i organizacji międzynarodowych 

na finansowanie realizacji zadań Związku.” 
 
 Na terenie Gminy Krapkowice zezwolenia Burmistrza Krapkowic na odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości posiadają następujące firmy: 

• Veolia Usługi dla Środowiska S.A.,  ul . Piastowska 38, oddział w Krapkowicach, 

• Komunalne Przedsiębiorstwo WielobranŜowe Gogolin Sp. z o. o., ul. Ligonia 15, 

• Remondis Gliwice, ul. Kaszubska 2, Gliwice 

• Remondis Opole, Al. Przyjaźni 9, Opole 

• Grzegorz Malkusz, Ogrody Malkusz Krapkowice, ul. Chrobrego 18 

• Envipro ul. Wschodnia 25, Opole 

• Zakład Oczyszczania Miasta Zbigniew Strach, Korzonek 98, Konopiska 

• Zakład Usług Komunalnych Jednoosobowa Spółka Gminy z o. o. ul. Przemysłowa 1, Prudnik 

• Przedsiębiorstwo Komunalne Darpol Korzonek 98, Konopiska 

• Zakład Wykonawstwa i Konserwacji Urządzeń Wodnych i Melioracyjnych Andrzej Wicher, 

       Opole  ul. Ludowa 47 

• PLADA- ART. Łukasz Sokołowski, ul. Zielona 26 47-330 Zdzieszowice 

• Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Wrocław, ul. Aleksandra Ostrowskiego 7 

   Obecnie na naszym rynku działają tylko dwie pierwsze wymienione firmy.  

Zgodnie z art. 9 c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorca odbierający 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania wpisu do rejestru 
działalności regulowanej. Wszystkie z wyŜej wymienionych podmiotów, za wyjątkiem trzech ostatnich 
firm, posiada juŜ wpis, na podstawie którego mogą od roku 2013 prowadzić działalność w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy Krapkowice.  

 Firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A oraz KPW Gogolin Sp. z o. o. mają zawarte umowy 
z właścicielami i zarządcami posesji prywatnych oraz instytucjami i firmami na terenie miejskim 
i wiejskim, zgodnie z poniŜszym zestawieniem: 
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Miejscowość 
Aktualna liczba zawartych umów  

[szt.] 

miasto i gmina Krapkowice 
3 992 

(w 2012 roku zawarto 169 umów) 

 

Na terenie Gminy Krapkowice funkcjonuje system segregacji odpadów stałych. Aktualnie 
mieszkańcy miasta i gminy Krapkowice wydzielają ze strumienia odpadów komunalnych następujące 
rodzaje odpadów: szkło, tworzywa sztuczne, papier i tekturę. Segregowane odpady gromadzone są 
w pojemnikach zwanych gniazdami w zabudowie wielorodzinnej oraz w specjalnych workach foliowych 
w zabudowie jednorodzinnej. Selektywną zbiórką odpadów komunalnych objęci są wszyscy mieszkańcy 
gminy. Odbiór ww. odpadów  w zabudowie zwartej (tzw. gniazda) odbywa się po ich napełnieniu, 
natomiast worki foliowe odbierane są w mieście raz w miesiącu, a na wsi zgodnie z ustalonym 
harmonogramem.  

 Wiodącymi podmiotami zajmującym się odzyskiem odpadów na terenie gminy Krapkowice są: 
firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A Oddział w Krapkowicach oraz Komunalne Przedsiębiorstwo 
WielobranŜowe Gogolin Sp. z o. o. 

W latach 2009–2011 zostały zebrane i przekazane do odzysku niŜej przedstawione ilości 
odpadów opakowaniowych: 

Lp. Rodzaj opakowań 

Ilość odpadów 
opakowaniowych 
zebranych  [w kg] 

Ilość odpadów 
opakowaniowych 
przekazanych do 

odzysku [kg] 

% ODZYSKU 

2009 2010 2011 2009 2010 2011 2009 2010 2011 

 1. Opakowania z tworzyw 
sztucznych 

55 920 34 190 35 600 11 182 3 506 7 940 19,99 10,25 22,30 

 2. Opakowania z papieru                   
i tektury 

50 670 24 570 33 840 32 859 19 479 19 550 64,84 79,27 57,77 

 3. Opakowania ze szkła 
gospodarczego  

83 100 90 500 133 000 79 902 86 364 133 000 96,15 95,42 100 

 

Zadawalający jest poziom odzysku  odpadów ze szkła gospodarczego, który w roku 2011 
osiągnął poziom 100 %. Poziom odzysku opakowań z tworzyw sztucznych w porównaniu do roku 
poprzedniego wzrósł o ok. 10 %.  Odzysk odpadów w postaci opakowań z papieru i tektury w roku 2011 
nieco zmalał, co wynikać moŜe z faktu, Ŝe wyselekcjonowane odpady muszą zostać poddane wtórnej 
segregacji celem wyeliminowania frakcji papieru nie nadających się do recyklingu.  

W gospodarstwach domowych powstają duŜe ilości zuŜytych baterii, w których znajdują się 
metale cięŜkie oraz kwasy stanowiące znaczne zagroŜenie dla środowiska i zdrowia ludzi. 
Mając na uwadze powyŜsze na terenie gminy funkcjonuje system selektywnej zbiórki tego rodzaju 
odpadów poprzez rozmieszczenie oznakowanych pojemników, do których nieodpłatnie moŜna wrzucać 
baterie. Pojemniki znajdują się w następujących miejscach: 

1. BIEDRONKA ul. śeromskiego 11, Krapkowice 
2. BIEDRONKA ul. 3 Maja 36, Krapkowice 
3. MAX PLUS ul. Drzymały 1, Krapkowice 
4. ASTRA Os.XXX-lecia, Krapkowice 
5. Sklep SpoŜywczo - Przemysłowy w śuŜeli, ul. Krapkowicka 2 
6. Sklep SpoŜywczo - Przemysłowy w Dąbrówce Górnej, ul. Prószkowska 3 
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7. Sklep SpoŜywczo - Przemysłowy w śywocicach, ul. Kozielska 2 
8. Sklep SpoŜywczo - Przemysłowy w Kórnicy, ul. Łąkowa 8 
9. Sklep SpoŜywczo - Przemysłowy w Gwoździcach, ul. Opolska 29 
10. Sklep SpoŜywczo - Przemysłowy w Steblowie, ul. Prudnicka 74 
11. Sklep SpoŜywczo - Przemysłowy w Pietni, ul. Krapkowicka 2 
12. „Bar u Zygi” w śuŜeli, ul. Krapkowicka 14 
13. Świetlica Środowiskowa w Krapkowicach  
14. Zespół Szkół Sportowych Nr 5, Os XXX-lecia 24, Krapkowice 
15. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 1, ul. Szkolna 3, Krapkowice 
16. Publiczna Szkoła Podstawowa Nr 4, ul. śeromskiego 34, Krapkowice 
17. Zespół Szkół Specjalnych, ul. Kościelna 10, Krapkowice  
18. Publiczna Szkoła Podstawowa , ul. Średnia 48, śywocice 
19. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach (pokój 27) ul. Kilińskiego 1 
20. Veolia Usługi dla Środowiska S. A. ul. Piastowska 38, Krapkowice  
21. Powiatowa Komenda Państwowej StraŜy PoŜarnej ul. 3-Maja 19, 47-303 Krapkowice 
22. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach ul. Kwiatowa 7, 47-300 Krapkowice 
23. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3-Maja 17, 47-303 Krapkowice 
24. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3-Maja 21, 47-303 Krapkowice 

 

Gmina Krapkowice stworzyła moŜliwość pozbycia się nieodpłatnie zalegających 
w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków w sposób bezpieczny i przyjazny dla 
środowiska. We wszystkich aptekach na terenie miasta zostały ustawione specjalne, oznakowane 
i zabezpieczone pojemniki, do których moŜna wrzucać leki w róŜnej postaci. 

Obecnie na terenie miasta i gminy Krapkowice funkcjonuje 36 Gminnych Punktów Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych, które opróŜniane są przez Veolia Usługi dla Środowiska S.A Oddział 
w Krapkowicach. 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o zuŜytym sprzęcie elektrycznym 
 i elektronicznym, do zadań gminy naleŜy odbiór tego typu odpadów od właścicieli nieruchomości. 
W związku z powyŜszym, aby zwiększyć moŜliwość pozbywania się tych odpadów we właściwy sposób 
gmina organizuje ich zbiórkę łącząc ją ze zbiórką odpadów wielkogabarytowych organizowanych 
co najmniej raz w roku.  W 2011 roku z terenu miasta i gminy zebrano 83, 56 Mg (w porównaniu w roku 
2010 zebrano 66,12 Mg odpadów wielkogabarytowych) i 11,2 Mg elektrośmieci (zuŜyte urządzenia 
elektryczne i elektroniczne oraz te zawierające niebezpieczne składniki). 

Jednocześnie naleŜy pamiętać, Ŝe sprzedawcy hurtowi i detaliczni mają obowiązek przy 
zakupie nowego sprzętu elektrycznego i elektronicznego bezpłatnie przyjąć zuŜyty w ilości 1:1. 

Ponadto firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A przy ul. Piastowskiej 38 w Krapkowicach 
prowadzi bezpłatną zbiórkę tego typu odpadów od osób fizycznych. 

 

G O S P O D A R K A   Ś C I E K O W A 

Jednym z największych źródeł zagroŜenia jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
stanowią przede wszystkim ścieki bytowo- gospodarcze z zabudowy mieszkaniowej na obszarach 
nieskanalizowanych. Gmina stara się rozwiązać problem nielegalnego pozbywania się nieczystości 
ciekłych poprzez kontrolowanie budynków mieszkalnych pod względem zawierania umów 
na opróŜnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych z firmą posiadającą 
zezwolenie Burmistrza Krapkowic na prowadzenie działalności w przedmiotowym zakresie. 

Miejscowości Gwoździce, Rogów Opolski, Dąbrówka Górna i Steblów są juŜ skanalizowane, 
choć nie wszyscy mieszkańcy przyłączyli nieruchomości do istniejącej sieci. StraŜ Miejska 
w Krapkowicach kontroluje wybrane posesje w zakresie przyłączenia nieruchomości do kanalizacji, 
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a w przypadku braku przyłączenia do sieci kanalizacji prawidłowe opróŜnianie zbiorników 
bezodpływowych.   

 Odbiorem nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu miasta i gminy 
Krapkowice zajmują się firmy, posiadające wymagane prawem zezwolenia na odbiór tego rodzaju 
nieczystości. Są to: 
- Usługi Transportowe i Komunalne Zygmunt Woźniak, ul. Górna 30, Krapkowice; 
- Zakład Usługowy Pompowanie i Oczyszczanie Ścieków Bernard Przybyła,  Kamień Śląski; 
- Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Gogolinie, ul. Ligonia 15. 
- Usługi  Transportowe Dariusz Wnuk 
- Toi Toi Systemy Sanitarne Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Opolu, ul. Kępska 12. 
 
Natomiast firmy takie jak: 

- Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA Wrocław, ul. A. Ostrowskiego 7; 
- PLADA- ART. Łukasz Sokołowski Zdzieszowice, ul. Zielona 26, 
- Usługi Komunalne Klaudia Basczyk, Racławicki ul. Opolska 28, 47-370 Zielina. 
 

Ścieki komunalne z gminy Krapkowice i okolic oczyszczane są na mechaniczno-biologicznej 
oczyszczalni ścieków BIOKRAP w Krapkowicach. 

 

ZASADY UTRZYMANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH I GOSPODARSKICH 

 Zasady prawidłowego utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich gmina Krapkowice 
realizuje poprzez: 

• określenie zasad utrzymywania zwierząt domowych, oraz zwierząt gospodarskich 
na terenach wyłączonych z produkcji rolnej, 

• rejestrację psów w UMiG przez właścicieli, 
• określenie zasad dot. utrzymywania oraz usuwania padłych zwierząt gospodarskich. 

 
 Do roku 2009 problem bezdomnych psów był sukcesywnie eliminowany w ramach rocznych 
porozumień podpisywanych z Prezydentem Miasta Kędzierzyn-Koźle, na mocy których schronisko 
w Kędzierzynie-Koźlu gwarantowało wyłapywanie bezdomnych psów z terenu Gminy Krapkowice 
i dalszą opiekę nad nimi.  
 Pomimo starań ze strony gminy schronisko w latach 2009-2012 nie zawarło porozumienia 
w w/w zakresie.  

W związku z istniejącym problemem bezdomności psów w 2010 roku Gmina Krapkowice 
podpisano umowę z fundacją ,,Mali Bracia Św. Franciszka” z Opola. Z uwagi na fakt, iŜ fundacja 
przyjmuje zarówno psy jak i koty z podopolskich gmin i dysponuje stosunkowo małą liczbą miejsc 
współpraca przebiega w sposób niezadowalający dla gminy. W 2012 roku Fundacja nie przyjęła 
Ŝadnych bezdomnych psów i  kotów z terenu gminy Krapkowice.  
 W 2012 roku Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach podjął liczne działania, aby zminimalizować 
problem bezdomności zwierząt, między innymi poprzez wprowadzenie obowiązkowej rejestracji psów 
w tutejszym urzędzie, której celem jest ułatwienie identyfikacji zabłąkanego lub zagubionego psa. 
Pomimo nadzoru i interwencji StraŜy Miejskiej w Krapkowicach przepis ten nie jest egzekwowany przez 
wszystkich właścicieli psów. Oczywiście nie jest to główna przyczyna pojawiającego się problemu. 
Ludzie często celowo porzucają zwierzęta, czasem w brutalny sposób, nie interesując się ich losem 
i pozostawiając ich samym sobie. RównieŜ w takich sytuacjach nie pozostajemy obojętni. W pierwszej 
kolejności organizujemy wyłapanie błąkającego się psa, a następnie zapewniamy mu opiekę 
w gabinecie weterynaryjnym, który pełni rolę ,,pogotowia opiekuńczego dla bezdomnych zwierząt”, 
ale nie jest i nie moŜe być miejscem docelowego ich przebywania. W międzyczasie zamieszczamy 
ogłoszenia o poszukiwaniu właściciela w lokalnej prasie, na stronie internetowej urzędu oraz 
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na tablicach ogłoszeń. Znalezienie zwierzętom nowego domu jest procesem czasochłonnym i dlatego 
tak waŜną rolę pełni schronisko dla bezdomnych zwierząt, zapewniające im opiekę i ochronę.  
Mając na uwadze dobro zwierząt zwróciliśmy się z prośbą do 13 okolicznych schronisk i fundacji 
z terenu województwa opolskiego, śląskiego i dolnośląskiego o zawarcie umowy współpracy w zakresie 
wyłapywania oraz przyjęcia do schroniska bezdomnych zwierząt (psów) z terenu Gminy Krapkowice 
począwszy od roku 2013. Działania te miały miejsca w listopadzie bieŜącego roku i jak dotąd 
otrzymaliśmy jedną negatywna odpowiedź. .  

Do 6 grudnia 2012 gmina przyjęto zgłoszenie o 25 bezdomnych psach. Dla kaŜdego psa 
staramy się znaleźć nowy dom, zamieszczając zdjęcia z krótką charakterystyką  psa w Tygodniku 
Krapkowickim i na stronie internetowej miasta oraz na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie 
gminy.  W bieŜącym roku pracownicy UMIG w Krapkowicach załoŜyli na serwisie społecznościowym 
Facebook profil pod nazwą Krapkowickie psiaki, na którym prezentowane są na bieŜąco bezdomne psy 
z terenu gminy. MoŜna tam zobaczyć ich zdjęcia oraz śledzić ich dalsze losy. Profil uzyskał aprobatę 
społeczeństwa i dzięki niemu udało znaleźć się nowych właścicieli dla bezdomnych psów jak i odnaleźć 
właściciela zabłąkanego psa.   

Zgodnie z obowiązującym Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 
Krapkowice do właścicieli psów naleŜy ich obowiązkowa rejestracja w Urzędzie Miasta i Gminy 
w Krapkowicach. Pies rejestrowany jest bezpłatnie na podstawie wniosku  wypełnionego przez 
właściciela, któremu następnie wydawany jest numerek identyfikacyjny. W bieŜącym roku kilkakrotnie 
przypominano mieszkańcom o konieczności rejestracji psów poprzez artykuły w Tygodniku 
Krapkowickim, na stronie internetowej, informacje w radiu ale takŜe pisma wysyłane do Wspólnot 
Mieszkaniowych. 

Na podstawie złoŜonych wniosków do gminnego rejestru psów w 2010 roku wpisano 95 psów, 
w roku 2011 - 58 psów, a w 2012 roku zarejestrowano 120 psów. 
 Psie odchody pozostawiane przez wyprowadzane psy stanowią problemem, z którym zmaga 
się kaŜde miasto. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach przystąpił do eliminacji zanieczyszczeń 
w postaci psich odchodów z terenu miasta Krapkowice, poprzez zainstalowanie specjalnych 
pojemników do których właściciele psów zobowiązani są wrzucać psie odchody. Pojemniki pojawiły się 
w wielu punktach miasta, tak by umoŜliwić korzystanie z nich wszystkim pieskom będącym  w potrzebie 
podczas spacerów. Pojemniki są w kolorze zielonym, specjalnie oznakowane. Worki na psie odchody 
moŜna otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach w Wydziale Gospodarki Gruntami, 
Rolnictwa i Ochrony Środowiska. Niestety niska świadomość mieszkańców naszego miasta powoduje, 
Ŝe w kubłach znajduje się wszystko oprócz tego, co powinno się tam znaleźć. Ponadto nasilająca się 
działalność miejscowych wandali spowodowała, Ŝe kubły ulegają częstym zniszczeniom. Egzekwowanie 
od właścicieli obowiązku sprzątania po swoich pupilkach poprzez nakładanie kar pienięŜnych przez 
StraŜ Miejską powoduje tylko oburzenie mieszkańców, a zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Krapkowice, właściciele psów zobowiązani są do natychmiastowego 
usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez swoich pupilów zarówno w obiektach uŜyteczności 
publicznej jak i innych terenach przeznaczonych do uŜytku publicznego. 
 W roku 2012 postawione dwa nowe kosze przeznaczone do zbierania psich odchodów 
zlokalizowane na przy ulicy Moniuszki w Krapkowicach. 

Odrębnym problemem staje się rosnąca ilość interwencji dotyczących bezdomnych kotów 
wałęsających się po osiedlach mieszkaniowych oraz ogrodach działkowych.  

 Gmina Krapkowice podpisała umowę współpracy w zakresie sterylizacji bezdomnych kotek oraz 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami z trzema lekarzami weterynarii działającymi na terenie naszej 
gminy: Jolantą Konarską, Andrzejem Skórą i Tadeuszem Fijałkowskim. Z posiadanych danych wynika, 
Ŝe w tym roku zabiegowi sterylizacji zostało poddanych 45 kotek, kastracji 3 koty, ponadto udzielono 
niezbędnej pomocy weterynaryjnej 18 psom i 10 kotom.  

 Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań określonych w Programie opieki nad 
zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie miasta i gminy 
Krapkowice przyjętym uchwałą Nr XIII/194/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 20 czerwca 
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2012 r. w wysokości 20 tys. zostały wyczerpane na początku września bieŜącego roku. W związku 
z powyŜszym na wrześniowej sesji została przyjęta zmiana do w/w uchwały zwiększająca wysokość 
środków o 10 tys. NaleŜy jednak mieć na uwadze, Ŝe brak umowy ze schroniskiem w przyszłym roku, 
a takŜe nasilenie się z roku na rok problemu bezdomności moŜe spowodować, Ŝe gmina będzie musiała 
ponosić coraz większe koszty na  realizację zadań związanych z zapobieganiem bezdomności zwierząt.  

 Problem eliminacji zwłok zwierzęcych został rozwiązany poprzez podpisanie umowy                 
współpracy z firmą Veolią Usługi dla Środowiska z siedzibą w Krapkowicach w zakresie wywozu 
i unieszkodliwiania ubocznych produktów pochodzenia zwierzęcego.  

 

D E R A T Y Z A C J A 

 W trosce o higienę sanitarno-epidemiologiczną na terenie Gminy Krapkowice określono terminy 
przeprowadzenia deratyzacji, które obowiązują wszystkie osoby fizyczne i prawne będące właścicielami 
lub zarządcami nieruchomości na: 26 lutego – 9 marzec (akcja wiosenna) oraz 12 wrzesień 
– 28 wrzesień (akcja jesienna) kaŜdego roku. W bieŜącym roku StraŜ Miejska w Krapkowicach 
przeprowadziła kontrolę podmiotów pod względem wykonania w/w obowiązków. 

 

E D U K A C J A    E K O L O G I C Z N A 

 Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy świadomości ekologicznej jak i nakierowania 
społeczeństwa naszej gminy na problemy środowiskowe w tym zakresie skierowana jest zarówno 
do dzieci i młodzieŜy, jak równieŜ do starszej części społeczeństwa. MłodzieŜ szkolna uczestniczy 
w całorocznym cyklu programów z zakresu ochrony środowiska. 

 W bieŜącym roku zorganizowano ekologiczne teatralno - estradowe show dla najmłodszych 
dzieci pt: „Historia zaginionego papierka” przygotowane przez UMiG w Krapkowicach. Przedstawienie 
odgrywane przez aktorów Krakowskiego Biura Promocji i Kultury adresowane było dla dzieci klas I-III, 
które licznie wypełniły salę kinową. Akcja spektaklu dzieje się na wysypisku śmieci gdzie trójka 
przyjaciół poszukuje zaginionego papierka,  na którym pradawny ojciec świat i matka ziemia napisali 
10 ponadczasowym zasad – jak dbać o swoje otoczenie.  Wykonując tych dziesięć czynności 
w kolejności podanej przez arcywielkich moŜna obudzić ludzi z letargu i zmobilizować do działania 
by chronić środowisko. Konstrukcja spektaklu pozwoliła aktywnie zaangaŜować dzieci w poszukiwania 
papierka i korzystać z jego cennych zasad dbania o środowisko i korzystania bez szkód z jego dóbr. 
Przedstawienie poprzez formy zabawy trafia do najmłodszych mieszkańców naszej gminy nakreślając 
im jak waŜne są takie działania ekologiczne jak segregacja śmieci czy oszczędzanie energii. 
Kształtowanie postaw proekologicznych jest waŜnym elementem edukacji młodego człowieka 
wywierającym wpływ na jego wraŜliwość wobec środowiska w dorosłym Ŝyciu.  
 
 MłodzieŜ i dzieci z terenu gminy Krapkowice brały czynny udział w tegorocznej edycji 
międzynarodowej kampanii „Sprzątanie Świata – Polska”. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach  
zorganizował ją w dniu 28 września bieŜącego roku. Do szkół podstawowych i gimnazjalnych wysłano 
pismo zachęcające do udziału w tegorocznej akcji, której tematem przewodnim było objęcie opieką 
lasów wymagających naszej troski, będących pochłaniaczami dwutlenku węgla, stabilizatorami 
lokalnego klimatu, wielkim bogactwem form Ŝycia i wspaniałym miejscem, w którym dobrze się czujemy. 
Jednocześnie zachęcono do objęcia akcją wszystkie boiska sportowe, parki, place zabaw oraz miejsca 
uŜyteczności publicznej na terenie gminy.  
 Celem akcji było nie tylko sprzątanie, ale równieŜ zapobieganie i pilnowanie, aby nie śmiecono. 
KaŜde wykroczenie naleŜy zgłaszać policji, straŜy miejskiej, pracownikom urzędu, a takŜe mediom. 
Taka współpraca jest potrzebna i korzystna. W ramach w/w akcji zachęcono równieŜ wszystkich 
uczestników do współpracy z leśnictwami przy znajdowaniu i likwidowaniu dzikich wysypisk śmieci 
przez cały rok, promocji nieśmiecenia, segregacji odpadów, poszanowania lasów, a takŜe oszczędności 
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wody, energii, uŜywania produktów z recyklingu. Akcja spotkała się z odezwem dzieci i młodzieŜy, które 
angaŜując się w akcję łącznie z terenu gminy zebrały ok. 1,5 tony odpadów. 
 

P O D S U M O W A N I E 

 
 Nowelizacja ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2012 r. poz. 391)  przeniosła na gminę obowiązek prowadzenia całej gospodarki odpadami 
komunalnymi. Stanowi to wielkie wyzwanie organizacyjne, technologiczne i finansowe. Reforma ma 
funkcjonować w praktyce od  1 lipca 2013 roku. Nowelizacja uchwały nałoŜyła na gminę i jej organy 
szereg obowiązków, w tym podjęcie szeregu uchwał oraz przeprowadzenia postępowania 
przetargowego na odbieranie odpadów komunalnych od właściciel nieruchomości, celem wdroŜenia 
nowego systemu. Do gmin min. naleŜy uchwalenie przepisów prawa miejscowego takiego jak wybór 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki tej opłaty oraz stawki 
opłaty za pojemnik o określonej pojemności, terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości. 

Rada Miejska w Krapkowicach podejmując uchwałę Nr XII/162/2012 z dnia 18 kwietnia 2012 r. 
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region” z siedzibą 
w Kędzierzynie-Koźlu przyjęła zmiany statutu Związku Międzygminnego ,,Czysty Region” z siedzibą 
w Kędzierzynie Koźlu określone w § 1 uchwały Nr XX/1/12 z dnia 13 lutego 2012 r. w sprawie zmiany 
Statutu Związku Międzygminnego z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu. Przyjmując tą uchwałę 
Rada Miejska w Krapkowicach przekazała Zarządowi Związku ,,Czysty Region” wykonanie realizacji 
zadań publicznych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obejmujących: 

1. zapewnienie budowy, utrzymania i eksploatacji regionalnej instalacji do przetwarzania odpadów 
komunalnych; 

2. objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości na terenach gmin – członków Związku systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez: 

a) zorganizowanie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
na których zamieszkują mieszkańcy; 

b) podejmowanie uchwał o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady 
komunalne; 

c) organizowanie przetargów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości albo przetargów na odbieranie i zagospodarowanie tych odpadów; 

d) podejmowanie uchwał o podziale obszaru gmin członków Związku na sektory w celu 
zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz 
wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

e) zawieranie z przedsiębiorcami odbierającymi odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości umów na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości; 

f) podejmowanie uchwał w sprawie: 
• wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności, 
• terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, 
• wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości, 
g) wydawanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, 
h) wydawanie decyzji określających wysokość zaległości z tytułu opłaty 
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za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
i) podejmowanie uchwał w sprawie: 

• szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

•     rodzajów dodatkowych usług świadczonych w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych 
odpadów oraz wysokość cen za te usługi; 

3. prowadzenie rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości,  

4. przyjmowanie sprawozdań od podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości i wzywanie tych podmiotów do uzupełnienia lub poprawienia sprawozdań 
nierzetelnych; 

5. zobowiązywanie podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, 
prowadzącego regionalną instalację do przetwarzania odpadów komunalnych lub innego 
posiadacza odpadów do okazania dokumentów sporządzanych na potrzeby ewidencji odpadów 
oraz dokumentów potwierdzających osiągnięcie określonych poziomów recyklingu, 
przygotowania do ponownego uŜycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania; 

6. sporządzanie i przekazywanie właściwym organom rocznych sprawozdań z realizacji zadań 
z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi; 

7. sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów ustawy i występowanie 
z wnioskami do właściwych miejscowo komendantów Policji o pomoc niezbędną 
do przeprowadzenia czynności kontrolnych; 

8. wydawanie decyzji o nałoŜeniu kar pienięŜnych na przedsiębiorców odbierających odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości za czyny zagroŜone tymi karami przez przepisy 
ustawy; 

9. występowanie z wnioskami o zawieszenie zapłaty kar pienięŜnych wymierzonych na podstawie 
przepisów ustawy przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska; 

10. tworzenie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 
11. zapewnienie osiągnięcia odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego 

uŜycia i odzysku innymi metodami oraz ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji przekazywanych do składowania; 

12. prowadzenie działań informacyjnych i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania 
odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; 

13. udostępnianie informacji, o których mowa w art. 3 ust. 2 pkt 9 ustawy; 
14. dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi; 
15. rekultywację składowisk odpadów komunalnych; 
16. pozyskiwanie środków pomocowych krajowych, zagranicznych i organizacji międzynarodowych 

na finansowanie realizacji zadań Związku.” 
 
                 Mając na uwadze powyŜsze do uchwalenia przez Radę Miejską w Krapkowicach pozostał 
jedynie Regulamin utrzymania czystości i porządku w gminach, który zgodnie z art. 4 ustawy 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, powinien określać szczegółowe zasady utrzymania 
czystości i porządku na terenie gminy dotyczące:  

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:  
a) prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów 

komunalnych, 
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w tym powstających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków 
i chemikaliów, zuŜytych baterii i akumulatorów, zuŜytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych oraz zuŜytych opon, a takŜe odpadów zielonych,  

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
słuŜących do uŜytku publicznego,  

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;  
2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków 
rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu:  

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych 
bądź w innych źródłach,  

b) liczby osób korzystających z tych pojemników;  
3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do uŜytku publicznego; 
4.  innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;  
5. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed 

zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego uŜytku;  

6. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, 
w tym takŜe zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach;  

7. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej 
przeprowadzania. 
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