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WSTĘP 
 
 Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 ze zmianami), nakłada na gminy szereg zadań 
zapewniających utrzymanie czystości i porządku, w tym m. in.: 

 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;   

 wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obejmującego co 
najmniej następujące frakcje odpadów: 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; 

 zapewnienie osiągnięcia poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia    
i odzysku innymi metodami oraz ograniczenie masy odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji 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 możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie 
gospodarowania odpadami. 
 
Zgodnie z art. 4 w/w ustawy rady gmin zobowiązane do uchwalenia regulaminu 

utrzymania czystości i porządku, stanowiących akt prawa miejscowego. Obowiązujący                
w roku 2014 regulamin został przyjęty uchwałą Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej                             
w Krapkowicach w dniu 03.10.2013 r., a następnie zmieniony uchwałą Nr XXIX/463/2014                
z dnia 25 czerwca 2014 roku i określa m.in.: 

 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 z terenu nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku 
publicznego; 

 obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku; 

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

 wyznaczanie obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów 
jej przeprowadzania. 
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G O S P O D A R K A   O D P A D A M I    K O M U N A L N Y M I 

 
Nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wprowadziła 

znaczące zmiany w systemie gospodarowania odpadami komunalnymi, powierzając gminom 
jego realizację.  

 
Na sesji w październiku 2013 roku Rada Miejska w Krapkowicach przyjęła pakiet 

obligatoryjnych uchwał, o których mowa w w/w ustawie, tj.: 
1. Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice,  
2. Uchwałę w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty, powodującą w przypadku selektywnej 
zbiórki odpadów obniżenie przedmiotowej opłaty do 11,00 zł miesięcznie                           
za jednoosobowe gospodarstwo domowe (wcześniej opłata wynosiła 12,50zł) oraz 
wprowadzająca jedną stawkę dla gospodarstwa domowego powyżej 4 osób                       
w wysokości 50 zł,  

3. Uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty                 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

4. Uchwałę w sprawie określenia 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, 

5. Uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty                                  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela 
nieruchomości. 

 
W konsekwencji wprowadzenia nowych aktów prawa miejscowego nastąpiło: 

 wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi,  

 odejście od limitów odbierania zmieszanych odpadów komunalnych, 

 wyłączenie papieru z odpadów surowcowych tzw. „suchych”, 

 dopuszczenie gromadzenia odpadów w workach na terenie nieruchomości 
zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej, 

 umożliwienie fakultatywnego zbierania odpadów biodegradowalnych z terenu 
nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej. 

 
  Od 1 stycznia 2014 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne zobowiązani byli do zawarcia umowy z przedsiębiorcą 
zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności 
regulowanej. Rejestr dostępny jest na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy                          
w Krapkowicach w zakładce „Gospodarka odpadami”. 

Na dzień 31.12.2014 roku w ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, prowadzonej w celu kontroli wykonywania przez 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych obowiązków wynikających z ustawy znajduje się 
473 podmiotów.  

 Wypełniając dyspozycję art. 6d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
ogłoszono przetarg nieograniczony na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych        
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice. Drastyczny 
wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów surowcowych spowodował, że przetarg 
unieważniono. Do czasu ogłoszenia kolejnego przetargu usługę odbioru odpadów 
komunalnych świadczyła firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A. w ramach zamówienia                     
z wolnej ręki. W okresie od kwietnia do listopada 2014 roku odpady komunalne były zbierane 
przez firmę P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu, Oddziałem w Nysie, 
natomiast od grudnia 2014 roku odbiorem odpadów komunalnych zajmuje się firma Naprzód 
Sp. z o.o. Rydułtowy.   
 

W roku 2014 na terenie Gminy Krapkowice funkcjonował system segregacji odpadów 
komunalnych u „źródła” z podziałem na cztery frakcje: 
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 odpady surowcowe tzw. „suche” - puste, odkręcone i zgniecione butelki plastikowe 
po napojach (np. typu pet), puste butelki plastikowe po kosmetykach 
i środkach czystości, czyste plastikowe opakowania po żywności (np. jogurtach, 
serkach, margarynach), plastikowe zakrętki, folia i torebki z tworzyw sztucznych, 
czyste puszki po napojach i konserwach, czyste puste kartoniki po sokach i mleku, 
stare niezanieczyszczone ubrania, szmatki, ręczniki, ściereczki; doniczki plastikowe; 
sztućce plastikowe i metalowe, kapsle, pokrywki od słoików. 

 papier - gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe torby i worki, papier szkolny, 
biurowy, kartony i tektura oraz zrobione z nich opakowania, 

 szkło opakowaniowe - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; szklane 
opakowania po kosmetykach; 

 odpady ulegające biodegradacji - trawa, liście, gałęzie, części roślin, resztki 
kuchenne. 

 
Odbiór w/w odpadów odbywał się zgodnie z ustalonym harmonogramem tj.: 

 
w zabudowie jednorodzinnej: 

 zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie, 

 odpady surowcowe (tzw. „suche”) – jeden raz na miesiąc, 

 papier – jeden raz na dwa miesiące, 

 szkło opakowaniowe – jeden raz na dwa miesiące, 
 
w zabudowie wielorodzinnej: 

 zmieszane odpady komunalne – jeden raz na tydzień, 

 odpady surowcowe (tzw. „suche”) – jeden raz na tydzień, 

 papier – jeden raz na tydzień, 

 szkło opakowaniowe – jeden raz na miesiąc, 
 
Natomiast odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone odbierane były                 
w okresie od 1 kwietnia do 31 października – jeden raz na tydzień, zaś popiół w okresie od                  
1 listopada do 31 marca jeden raz na dwa tygodnie, niezależnie od rodzaju zabudowy.  
 

Z uwagi na fakt, że w gospodarstwach domowych powstają duże ilości zużytych 
baterii, w których znajdują się metale ciężkie oraz kwasy stanowiące znaczne zagrożenie dla 
środowiska i zdrowia ludzi na terenie gminy funkcjonował i funkcjonuje system selektywnej 
zbiórki tego rodzaju odpadów. Specjalne pojemniki na przedmiotowe odpady znajdują się                
w placówkach przedszkolnych i szkolnych, sklepach oraz w urzędach.  

 
Kolejnym odpadem, który został objęty selektywną zbiórką są przeterminowane leki, 

których mieszkańcy mogą się pozbyć we wszystkich aptekach i punktach aptecznych oraz 
ośrodkach zdrowia na terenie Miasta i Gminy w Krapkowicach. 
Szczegółowy wykaz miejsc, gdzie można pozbyć się zużytych baterii i przeterminowanych 
leków znajduje się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach                      
w zakładce „Gospodarka odpadami”. 
 

W ramach umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych                           
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice funkcjonował  
Mobilny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. MPSZOK. Punkt ten 
znajdował się na parkingu przy hali widowiskowo - sportowej przy ul. Kilińskiego                             
w Krapkowicach. W co drugą sobotę mieszkańcy Gminy Krapkowice w godzinach od 8:00 do 
16:00 za okazaniem dowodu wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
dowodu osobistego mogli nieodpłatnie przekazać następujące rodzaje odpadów selektywnie 
zebranych:  

1. odpady surowcowe „suche”, 
2. papier, 
3. szkło opakowaniowe, 
4. odpady komunalne ulegające biodegradacji oraz odpady zielone,  
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5. odpady  niebezpieczne (leki, baterie, butelki po olejach samochodowych, puszki po 
farbach, rozpuszczalniki, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice 
zawierające substancje niebezpieczne), 

6. odpady wielkogabarytowe (meble, meble tapicerowane, okna, wanny, brodziki                    
z tworzyw sztucznych, grzejniki, felgi, wanny żeliwne, umywalki, ubikacje), 

7. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, 
sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, telefony komórkowe, telefony 
stacjonarne, maszyny do szycia, komputery, drukarki, maszyny do pisania, 
wentylatory elektryczne, grzejniki elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, 
klimatyzatory, odkurzacze), 

8. zużyte opony samochodów osobowych oraz jednośladów, 
9. odpady budowlane/rozbiórkowe powstałe na skutek prac budowlanych, remontowych 

i rozbiórkowych prowadzonych indywidualnie w gospodarstwach domowych, w ilości 
nie przekraczającej 1 Mg / mieszkańca / rok, 

10. popiół. 

Wg informacji przedłożonych przez przedsiębiorców odbierających odpady 
komunalne z nieruchomości zamieszkałych w roku 2014 zebrano następujące ilości i rodzaje 
odpadów komunalnych: 

Rodzaj odpadu Ilość odebranych odpadów [Mg] 

Zmieszane 5 081,890 

Suche 633,453  

Łącznie odpady  
selektywnie zebrane 

          2 223,621 Mg 

Szkło opakowaniowe 517,082 

Papier   21,911 

Biodegradowalne i zielone 795,089 

Wielkogabaryty 193,304 

Gruz budowlany   57,180 

ZSEE    4,440 

leki    1,162 

       
 
 
Poniżej przedstawiono ilościowy udział poszczególnych frakcji odpadów selektywnie 
zebranych z nieruchomości zamieszkałych. 
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Podmiotami realizującymi odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych 
w 2014 roku były: 

1. Veolia Usługi dla Środowiska S.A. 
2. P.H.U. Komunalnik Sp. z o.o. 
3. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o. 
4. Envipro Technologie Środowiskowe Sp. z o.o. 

 
Z przedmiotowych nieruchomości zebrane zostały następujące ilości odpadów komunalnych: 
 odpady zmieszane: 1 061,30 Mg 
 odpady surowcowe tzw. „suche”: 25,15 Mg 
 papier: 3,46 Mg 
 szkło opakowaniowe: 53,60 Mg 

 
Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone i odpady komunalne ulegające 

biodegradacji odebrane z terenu Gminy Krapkowice trafiły do Regionalnej Instalacji                    
do Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Dzierżysławiu oraz w Kędzierzynie-Koźlu. 

 
 

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

Jedno z największych źródeł zagrożenia jakości wód powierzchniowych                                 
i podziemnych stanowią 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 opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport 
nieczystości ciekłych.  

Straż Miejska w Krapkowicach w ubiegłym roku skontrolowała nieruchomości 
położone w Kórnicy przy ul. Łąkowej. W wyniku kontroli stwierdzono, że właściciele 6 
nieruchomości nie posiadają umowy na opróżnianie szamba ani faktury potwierdzającej 
usuniecie nieczystości ciekłych, na jednej nieruchomość znajdowała się przydomowa 
oczyszczalnia ścieków, natomiast w pozostałych przypadkach nie stwierdzono 
nieprawidłowości.  

W roku 2014 zakończono realizację II etapu budowy kanalizacji sanitarnej w Żywocicach. 
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Łączna długość wybudowanej sieci wynosi 9 670 m i obejmuje rurociągi tłoczne oraz 
ciśnieniowe, odgałęzienia i przyłącza do budynków. Budowa podzielona była na 2 etapy,               
w ramach których wykonano: 

I etap -  rurociąg o długości 4 705 m, z czego: 
- sieć grawitacyjna –  stanowiła 3 761 m, 

            - sieć ciśnieniowa – 334 m, 
            - wykonano 120 przyłączy o długości 610 m. 

II etap - rurociąg o długości 4 965 m, z czego: 
            - sieć grawitacyjna – stanowiła 3 095 m, 
            - sieć ciśnieniowa – 1 208 m, 
            - wykonano 122 przyłączy o długości 662 m. 

 
W ubiegłym roku rozpoczęto również budowę kanalizacji sanitarnej w Pietnej, której długość 
wynosić będzie 5 736 m, z czego: 

            - sieć grawitacyjna - 3 763 m, 
            - sieć ciśnieniowa -  1 409 m, 
            - wykonanie 105 przykanalików o długości 564 m. 

Zakończenie budowy sieci kanalizacji przewidziane jest na marzec 2015 roku. 
 

Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krapkowice wynosi                
104,5 km, w tym na terenie miasta 46,6 km, a na terenie gminy 57,9 km. 
 

      Odbiorem nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta 
i Gminy Krapkowice zajmują się niżej wymienione firmy, posiadające wymagane prawem 
zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych:  

 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, 

 Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA S. A., ul. Szczecińska 5, 
54-517 Wrocław, 

 PLADA- ART. Łukasz Sokołowski Zdzieszowice, ul. Zielona 26, 

 Usługi Komunalne Klaudia Basczyk, Racławicki ul. Opolska 28, 47-370 Zielina. 
 

Ścieki komunalne z Gminy Krapkowice trafiają do mechaniczno - biologicznej 
oczyszczalni ścieków BIOKRAP Sp. z o.o. w Krapkowicach. 
 

ZASADY UTRZYMANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH I GOSPODARSKICH 

 
Zasady prawidłowego utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich określają  6 i 7 

Rozdział Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice,                     
w których wskazano:  

 obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 
zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku, 

 wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych                      
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 
lub w poszczególnych nieruchomościach. 
 
Wypełniając dyspozycję art. 11a ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie 

zwierząt rada gminy corocznie do końca marca określa w drodze uchwały Program opieki 
nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobiegania bezdomności zwierząt, który obejmuje: 
1) zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt; 
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2) opiekę nad wolno żyjącymi kotami, w tym ich dokarmianie; 
3) odławianie bezdomnych zwierząt; 
4) obligatoryjną sterylizację albo kastrację zwierząt w schroniskach dla zwierząt; 
5) poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt; 
6) usypianie ślepych miotów; 
7) wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich; 
8) zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych                  
z udziałem zwierząt. 
 

W/w program opiniowany jest przez powiatowego lekarza weterynarii, organizacje 
społeczne, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, a także przez 
zarządców obwodów łowieckich. Dodatkowo poddawany jest on konsultacjom społecznym, 
w celu umożliwienia mieszkańcom naszej gminy wypowiedzenia się w przedmiotowym 
zakresie.   

 
Zgodnie z obowiązującym „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w 2014 roku” 
przyjętym uchwałą Nr XXV/426/2014 podczas Sesji Rady Miejskiej w Krapkowicach dnia            
26 lutego 2014 r. obowiązkiem właścicieli psów jest ich rejestracja w Urzędzie Miasta                    
i Gminy w Krapkowicach. Wg stanu na dzień 31.12.2014r. w Gminnym Rejestrze Psów 
zarejestrowanych jest 418 psów. W 2014 roku dokonano rejestracji 24 psów. 
 

W ubiegłym roku gmina interweniowała w 45 sprawach dotyczących bezdomnych 
psów. W 20 przypadkach udało się odnaleźć właścicieli psów, jednak 25 psów otrzymało 
statut bezdomnych i na dłużej pozostało pod opieką gabinetu weterynaryjnego, który pełnił 
rolę ,,pogotowia opiekuńczego dla bezdomnych zwierząt”. Dla każdego psa staraliśmy się 
znaleźć nowy dom, zamieszczając zdjęcia z krótką jego charakterystyką w lokalnej prasie                  
i na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach: www.krapkowice.pl,                  
na tablicach ogłoszeń zlokalizowanych na terenie Gminy oraz w serwisie społecznościowym 
Facebook na profilu pod nazwą „Krapkowickie psiaki”. Profil uzyskał aprobatę społeczeństwa 
i dzięki niemu udało się znaleźć nowych właścicieli dla części bezdomnych psów. Na dzień 
31.12.2014 roku w gabinecie weterynaryjnym pozostawało 7 psów. Każdy pies znajdujący 
nowy dom zostaje zaczipowany oraz wysterylizowany/wykastrowany. 
 
 Nieczystości pozostawiane przez wyprowadzane psy stanowią problem z którym 
boryka się każde miasto. W celu jego eliminacji na terenie miasta zamontowane zostały 
specjalnie oznakowane pojemniki, do których właściciele psów zobowiązani są wrzucać psie 
odchody. Pojemniki pojawiły się w wielu punktach miasta, tak by umożliwić korzystanie 
z nich wszystkim właścicielom psów, którzy zgodnie z obowiązującym Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice powinni sprzątać odchody 
pozostawione przez zwierzęta. W 2014 roku dokonano inwentaryzacji przedmiotowych 
pojemników. Zdemontowano uszkodzone pojemniki, w ich miejsce wstawiając nowe,                     
oznaczone specjalną nalepką.  
 
Poniższa tabela zawiera wykaz miejsc, w których znajdują się pojemniki na psie odchody. 
 
 

Lp. Lokalizacja pojemników na psie odchody 

1. Kryta Pływalnia „Delfin” (okolice wjazdu) 

2. park przy ul. Parkowej (środek parku) 

3. wejście na „Plac Gagarina” (od ul. Staszica) 

4. chodnik przy ul. Kozielskiej (na wysokości szpitala) 

5. Rynek  

6. ścieżka rowerowa przy ul. Ks. Koziołka (vis a vis stacji Shell) 

7. park przy ulicy Kilińskiego 

8. przy SPZOZ (ul. Szkolna) 
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9. wejście na ul. Leśną (od ul. 3 Maja) 

10. przy parkingu na Os. XXX-lecia  

11. ul. Ks. Duszy (okolice Chespy) 

12. ul. Żeromskiego (okolice „Biedronki”) 

13. ul. 3 Maja (przystanek PKS vis a vis UMiG Krapkowice) 

14. ul. Moniuszki (odcinek pomiędzy ul. Prudnicką, a ul. Krasińskiego) 

15. ul. Moniuszki (odcinek pomiędzy ul. Krasińskiego, a ul. Pocztową) 

16. skrzyżowanie ul. Cegielnianej z Grunwaldzką  

17. skrzyżowanie ul. Mickiewicza z ul. 3 Maja (w stronę Kościoła 
po prawej stronie)  

 
Niestety niska świadomość mieszkańców naszego miasta powoduje, że w kubłach 

jest wszystko oprócz tego, co powinno się tam znaleźć. Egzekwowanie od właścicieli 
obowiązku sprzątania po swoich pupilach, poprzez nakładanie kar pieniężnych przez Straż 
Miejską powoduje tylko oburzenie mieszkańców, a zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, właściciele psów zobowiązani są                 
do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez zwierzę na terenie przeznaczonym                  
do użytku publicznego, a w szczególności na klatkach schodowych, chodnikach, jezdniach, 
placach, parkingach i terenach zielonych. 

 
W Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska można pobrać 

worki na psie odchody. Warunkiem otrzymania pakietu worków jest zarejestrowanie psa                
w Gminnym Rejestrze Psów. 

 
Odrębnym problemem staje się rosnąca populacja bezdomnych kotów błąkających 

się po osiedlach mieszkaniowych oraz ogrodach działkowych, czy placach magazynowych 
zakładów przemysłowych. 

 Gmina Krapkowice w grudniu 2013 roku podpisała umowę współpracy z lekarzem 
weterynarii Andrzejem Skórą m.in. w zakresie sterylizacji/kastracji bezdomnych kotów oraz 
opieki nad bezdomnymi zwierzętami. Sterylizacja/kastracja kota odbywa się po otrzymaniu 
pisemnej zgody udzielonej na wniosek osoby opiekującej się zwierzęciem. Z posiadanych 
danych wynika, że w 2014 roku na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji/kastracji udzielono 
87 pozwoleń. Odnotowano również 28 zgłoszeń w sprawie kotów, którym konieczne było 
udzielenie pomocy weterynaryjnej. Zwierzęta te najczęściej posiadały urazy powstałe                   
w wyniku wypadków komunikacyjnych. 

Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 15 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  
obowiązek zapewnienia zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt 
lub ich części realizowany jest poprzez zawarcie umowy współpracy z firmą Veolia Usługi dla 
Środowiska S.A. Oddział Krapkowice 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 właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, budynków użyteczności publicznej oraz 
nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich dwa razy                     
w roku: od 01 marca do 31 marca (akcja wiosenna) oraz od 01 października 
do 31 października (akcja jesienna) każdego roku.  

Obwieszczenie o przeprowadzeniu deratyzacji rozesłano do około 155 podmiotów 
zarówno podczas akcji wiosennej jak i jesiennej. Otrzymano sprawozdania                                   
z przeprowadzonych akcji. Straż Miejska skontrolowała 15 podmiotów, w tym: szkoły, sklepy, 
urzędy, stacje paliw, wspólnotę mieszkaniową nie stwierdzając uchybień w realizacji 
obowiązku. 
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E D U K A C J A    E K O L O G I C Z N A 

Od 1 stycznia 2014 r.  Gmina Krapkowice samodzielnie realizuje  zadania  z zakresu 
gospodarki odpadami komunalnymi wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Na bieżąco informuje mieszkańców Gminy o 
wszelkich zmianach w przedmiotowym zakresie, czy za pomocą artykułów publikowanych w 
lokalnej prasie czy informacji umieszczanych na stronie internetowej urzędu oraz profilu 
Facebook. Na przełomie października i listopada mieszkańcy otrzymali ulotki informacyjne 
dotyczące selektywnej zbiórki popiołu rozpoczynającej się od 1 listopada i trwającej do 31 
marca każdego roku.  

 
 W maju 2014 roku ogłoszony został Konkurs Ekologiczny pod nazwą „Odpadów nie 
marnuję – śmieci segreguję”, skierowany do uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Celem konkursu było przygotowanie prezentacji multimedialnej o tematyce związanej                     
z segregacją odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych w oparciu 
o Uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice. W konkursie wzięło udział             
6 placówek szkolnych, z których otrzymano w sumie 13 prezentacji.  

Prace laureatów konkursu dostępne są na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy                 
w Krapkowicach w zakładce „Gospodarka odpadami” – „Materiały edukacyjno – 
informacyjne”.     

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

 
Pierwszy rok samodzielnej realizacji zadań z zakresu gospodarki odpadami 

komunalnymi za nami. Był to bardzo ważny okres, który zaowocował wieloma korzystnymi 
dla mieszkańców zmianami, wśród których najważniejsza to odejście od limitów, 
umożliwiające przekazywanie każdej ilości zmieszanych odpadów komunalnych w ramach 
uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami, skutkujące również zmniejszeniem 
interwencji związanych z nielegalnymi wysypiskami śmieci. Ponadto sprawne i na bieżąco 
załatwiane zgłoszenia mieszkańców dot. realizacji umowy, spowodowały zdecydowany 
spadek skarg mieszkańców w przedmiotowym zakresie. 

Ustalenie kwartalnych terminów wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na jedno wspólne konto w ocenie mieszkańców jest również znaczącym 
ułatwieniem, eliminującym dokonywanie wpłat na niewłaściwe konta, jak funkcjonowało                 
to w Związku Międzygminnym „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie – Koźlu, 
wielokrotnie skutkujące trudnościami ze zwrotem nadpłat. 

Półtoraroczny okres reformy śmieciowej w ocenie rządu zakończony został 

sukcesem, na który złożyły się: poprawa stanu środowiska, likwidacja dzikich wysypisk 
oraz zwiększenie liczby przetwarzanych śmieci. Eksperci z dziedziny gospodarki 
odpadami są sceptyczni. Wskazują na wzrost cen odbioru odpadów od właścicieli 
nieruchomości, likwidację lub ograniczenie działalności wielu firm zajmujących się wywozem 
odpadów, a jednocześnie zwiększenie zatrudnienia w administracji publicznej i spadek ilości 
wytworzonych odpadów komunalnych, które w odmiennym świetle stawiają opinię rządu                 
o ustawie.  

Dnia 1 lutego 2015 roku weszła w życie kolejna zmiana do ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach, która w istotny sposób porządkuje i precyzuje 
dotychczasowe zapisy, jak również wprowadza zupełnie nowe uregulowania. 

Wśród najistotniejszych zmian wymienić należy: 

 możliwość ogłaszania odrębnych przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych lub na odbiór odpadów komunalnych, dająca gminom możliwość 
zawarcia umowy z Regionalną Instalacją do Przetwarzania Odpadów Komunalnych. 
Gwarancja dostarczania odpadów w dłuższej perspektywie czasu, może skutkować 
obniżeniem ceny za ich zagospodarowanie. Do tej pory cena zagospodarowania 
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odpadów komunalnych stanowiła znaczący udział w cenie oferowanej w przetargu 
na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych;   

 określenie maksymalnych stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w zależności od rodzaju metody ich ustalenia. W przypadku gospodarstwa 
domowego, czyli metody obowiązującej w Gminie Krapkowice maksymalna stawka 
nie może przekroczyć kwoty 73,00 zł, w przypadku prowadzenia selektywnej zbiórki 
odpadów, zaś maksymalna stawka w przypadku braku selektywnej zbiórki nie może 
przekroczyć dwukrotności stawki podstawowej; 

 w przypadku uchwalenia nowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest zobowiązany do złożenia nowej 
deklaracji. Burmistrz ma obowiązek zawiadomienia wszystkich właścicieli 
nieruchomości o tym fakcie, wskazując w zawiadomieniu wysokość nowej opłaty;      

 środki z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi mogą być wykorzystywane 
również na edukację ekologiczną mieszkańców, usuwanie nielegalnych wysypisk 
śmieci oraz wyposażanie nieruchomości przeznaczonych do celów publicznych                
w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania oraz utrzymywania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym; 

 możliwość wprowadzenia ograniczenia ilości odpadów zielonych, zużytych opon, 
odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych zarówno 
odbieranych z nieruchomości, jak również przyjmowanych przez punkty 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, w zamian za uiszczaną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

 określenie minimalnej częstotliwości odbioru zmieszanych odpadów komunalnych 
oraz bioodpadów, która w przypadku zabudowy wielorodzinnej nie może być rzadsza 
niż raz na tydzień, natomiast dla zabudowy jednorodzinnej raz na dwa tygodnie. 

Zmiana ustawy nastąpiła również w odniesieniu do podmiotów uprawnionych do 
realizacji obowiązków właściciela nieruchomości w przypadku nieruchomości zabudowanych 
budynkami wielolokalowymi, w których ustanowiono odrębną własność lokalu. Od 1 lutego 
br. obowiązki te spoczywają na spółdzielniach mieszkaniowych oraz wspólnotach 
mieszkaniowych. O ile w przypadku spółdzielni mieszkaniowej nie ma z tym żadnego 
kłopotu, bo od początku realizowała przedmiotowy obowiązek, pomimo różnej interpretacji 
dotychczasowych zapisów ustawy w tym zakresie, to problem zaczyna się ze wspólnotami 
mieszkaniowymi. Do tej pory ustawa mówiła, że w przypadku braku zarządu deklaracje                
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składają indywidualnie 
właściciele poszczególnych lokali mieszkalnych. Nowe brzmienie ustawy skutkuje tym, że             
w przypadku budynków wielolokalowych (powyżej dwóch lokali mieszkalnych) deklarację 
musi złożyć wspólnota mieszkaniowa. Świadomość społeczeństwa w zakresie powstawania 
wspólnot mieszkaniowych z mocy prawa i ich funkcjonowania jest bardzo mała.  

Mając na uwadze powyższe z początkiem lutego br. zostało skierowane pismo do Głównego 
Urzędu Statystycznego w Opolu z prośbą o udzielenie informacji w zakresie liczby wspólnot 
mieszkaniowych z terenu naszej gminy. 

Po otrzymaniu odpowiedzi, w oparciu o posiadane deklaracje, skierowane zostaną 
pisma do właścicieli lokali mieszkalnych w zabudowie wielorodzinnej informujące o zmianie 
przepisów w przedmiotowym zakresie. W celu sprawnego przebiegu procesu rejestracji 
wspólnot mieszkaniowych będziemy służyć wszelką niezbędną pomocą i radą mieszkańcom 
gminy. 

 

 

 

 

 

Opracowała: A. Sarnowska – Zastępca Naczelnika Wydziału GGR 


