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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), nakłada na gminy szereg zadań zapewniających
utrzymanie czystości i porządku takich jak:
objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi;
nadzorowanie gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym realizację zadań
powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne od właścicieli
nieruchomości;
ustanawianie 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, w tym wskazują
miejsca w których mogą być prowadzone zbiórki zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych;
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;
udostępnianie na stronie internetowej urzędu gminy oraz w sposób zwyczajowo
przyjęty informacji m.in. o podmiotach odbierających odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości, miejscach zagospodarowania odpadów komunalnych,
osiągniętych poziomach recyklingu oraz punktach selektywnego zbierania odpadów
komunalnych;
dokonywanie corocznej analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi celem
weryfikacji możliwości technicznych i organizacyjnych gminy w zakresie
gospodarowania odpadami;
zapobieganie bezdomności zwierząt na zasadach określonych w przepisach
o ochronie zwierząt;
określanie wymagań wobec osób utrzymujących zwierzęta domowe w zakresie
czystości i bezpieczeństwa w miejscach publicznych;
zapewnienie zbierania transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub
ich części oraz współdziałania z przedsiębiorcami prowadzącymi działalność w tym
zakresie.
Aktem prawa miejscowego określającym zasady utrzymania czystości i porządku
w gminie Krapkowice w 2013 roku była uchwała Rady Miejskiej w Krapkowicach
Nr XIX/295/2013 z dnia 17 kwietnia 2013 roku w sprawie Regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krapkowice, w której określono:
wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości;
rodzaje i minimalną pojemność 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,
inne wymagania wynikające z Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa
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Opolskiego na lata 2012-2017,
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.
GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Rok 2013 był rokiem przełomowym dla gospodarki odpadami komunalnymi. W drugiej
połowie roku weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Wśród najważniejszych zmian mających wpływ zarówno na gminę jak i jej
mieszkańców wymienić należy m.in.:
właścicielem odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych
stała się gmina,
wprowadzenie obowiązkowej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla
wszystkich właścicieli nieruchomości objętych systemem,
konieczność wyłonienia firm odbierających odpady komunalne w drodze
nieograniczonego przetargu na odbiór lub odbiór i zagospodarowanie odpadów
komunalnych,
zagospodarowanie odpadów komunalnych jedynie w Regionalnych Instalacjach
Przetwarzania Odpadów Komunalnych lub w przypadku ich braku w Zastępczych
Regionalnych Instalacjach Przetwarzania Odpadów Komunalnych, przypisanych
poszczególnym gminom, zgodnie z Uchwałą Sejmiku Województwa Opolskiego
w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa Opolskiego”.
Zmieszane odpady komunalne odebrane z terenu Gminy Krapkowice w okresie od
stycznia do końca czerwca 2013 roku były unieszkodliwiane na Miejskim Składowisku
Odpadów w Gogolinie administrowanym przez Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
Gogolin Sp. z o. o. oraz przekazywane do instalacji SITA Starpol – Zakład Produkcji Paliw
Stałych ul. Kluczborska 29, 41-500 Chorzów, która jest jedną z najnowocześniejszych
instalacji w Polsce przetwarzających odpady komunalne na paliwa alternatywne, spełniającą
restrykcyjne wymogi najlepszych dostępnych technik.
Wiodącymi podmiotami zajmującymi się odzyskiem odpadów do 1 lipca 2013 r.
na terenie Gminy Krapkowice były: firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział
Krapkowice oraz Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o. o.
Natomiast po 01 lipca 2013 roku zmieszane odpady komunalne, pozostałości
z sortowania odpadów komunalnych oraz odpady zielone przekazywane były do
Zastępczych Regionalnych Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych w Opolu,
Dzierżysławiu i Ciężkowicach.
Zadania z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi w 2013 roku w imieniu Gminy
Krapkowice realizował Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w KędzierzynieKoźlu.
W omawianym okresie czasu Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Czysty
Region” podjęło Uchwałę Nr XXX/27/13 z dnia 12 marca 2013 r. w sprawie określenia wzoru
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez
właściciela nieruchomości zobowiązującą wszystkich właścicieli
nieruchomości,
współwłaścicieli, użytkowników wieczystych, jednostki organizacyjne oraz osoby posiadające
nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające
nieruchomością zamieszkałą i niezamieszkałą z terenu gmin członkowskich do złożenia
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deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi do 15 maja 2013
roku.
Właściciele nieruchomości z terenu Miasta i Gminy Krapkowice przedmiotowe
deklaracje mogli składać w Urzędzie Miasta i Gminy w Krapkowicach lub bezpośrednio
w Związku Międzygminnym „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu przy
ul. Portowej 47.
W siedzibie urzędu złożono wówczas 3750 szt. deklaracji. Dodatkowo pracownicy
Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska zorganizowali spotkania
w poszczególnych sołectwach, udzielając pomocy przy wypełnianiu deklaracji o wysokości
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zbierając przedmiotowe deklaracje.
Zorganizowany przez Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą
w Kędzierzynie-Koźlu przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych
wygrała firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A., Oddział Krapkowice.
Zgodnie z Uchwałą Nr XXX/28/13 Zgromadzenia Związku Międzygminnego „Czysty
Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu z dnia 12 marca 2013 r. 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 firma wyłoniona w przetargu miała obowiązek wyposażenia wszystkich
właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne w pojemniki oraz worki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych
zgodnie ze złożoną deklaracja.
W 2013 roku z terenu Gminy Krapkowice odebranych zostało 6.247,98 Mg
zmieszanych odpadów komunalnych.
Na terenie Gminy Krapkowice od 01 lipca 2013 roku funkcjonował nowy system
segregacji odpadów komunalnych. Mieszkańcy Miasta i Gminy Krapkowice wydzielali ze
strumienia odpadów komunalnych następujące frakcje:
 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, folię i torebki z tworzyw sztucznych,
czyste puszki po napojach i konserwach, gazety, książki, katalogi, zeszyty, papierowe
torby i worki, papier szkolny, biurowy, kartony i tekturę oraz zrobione
z nich opakowania, czyste puste kartoniki po sokach i mleku, stare
niezanieczyszczone ubrania, szmatki, ręczniki, ściereczki; doniczki plastikowe;
sztućce plastikowe i metalowe, kapsle; pokrywki od słoików, druty.
 szkło opakowaniowe - butelki i słoiki szklane po napojach i żywności; szklane
opakowania po kosmetykach;
 odpady ulegające biodegradacji - trawę, liście, gałęzie, części roślin, resztki
kuchenne.
Selektywną zbiórką odpadów komunalnych objęte zostały wszystkie nieruchomości
zamieszkałe oraz niezamieszkałe, na których powstawały odpady komunalne.
W 2013 roku zebrano następujące ilości odpadów komunalnych selektywnie
zbieranych:
odpady surowcowe (tzw. „suche”) – 77,96 Mg,
szkła opakowaniowego – 185,36 Mg,
odpady biodegradowalne – 304,36 Mg.
Zgodnie z art. 9c ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przedsiębiorca
odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości jest obowiązany do uzyskania
wpisu do rejestru działalności regulowanej. Na terenie Gminy Krapkowice działalność
w przedmiotowym zakresie prowadzić mogły następujące firmy:
Veolia Usługi dla Środowiska S.A., ul. Piastowska 38, Oddział Krapkowice,
Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o. o., ul. Ligonia 15,
Gogolin
Remondis Gliwice, ul. Kaszubska 2, Gliwice,
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Remondis Opole, Al. Przyjaźni 9, Opole,
Grzegorz Malkusz, Ogrody Malkusz, ul. Bolesława Chrobrego 18, Krapkowice
Envipro Usługi Komunalne Sp. z o.o., 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,
Luk- Trans Łukasz Kozłowski, ul. Akacjowa 6D/13, Skarbimierz- Osiedle,
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Spółka z o.o., ul. Św. Jerzego 1 a,
Wrocław,
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki komunalnej Spółka z o.o., ul. Morcinka 66e,
Nysa,
Przedsiębiorstwo Handlowe Bogumił Fałkowski, ul. Krasińskiego 82u/17, Gryfino,
Przedsiębiorstwo Komunalne „DARPOL”, ul. Korzonek 98, Konopiska,
Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o., ul. Kokotek 33, Ruda Śląska,
Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „CEDROX”- Józef Cedro, ul. Marszałka Józefa
Piłsudskiego 18/54, Kielce,
Przedsiębiorstwo
Wielobranżowe
„BIOCED-KOMUNAL”
Sebastian
Cedro,
ul. Wikaryjska 104, Kielce,
Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „KARPINEX” mgr Barbara Karpińska, Cedzyna 91,
Kielce,
Usługi Komunalne Sp. z o.o., ul. Grunwaldzka 42/44, Kędzierzyn- Koźle.
W ramach umowy zawartej między Związkiem Międzygminnym „Czysty Region”
z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu, a firmą Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział
Krapkowice w listopadzie i grudniu 2013 roku uruchomiono Mobilne Punkty Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (MPSZOK-i), do których mieszkańcy Miasta i Gminy
Krapkowice za okazaniem dowodu wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz dowodu osobistego mogli oddać następujące rodzaje odpadów
selektywnie zbieranych:
1. odpady surowcowe ( tzw. „suche”);
2. papier;
3. szkło opakowaniowe;
4. odpady ulegające biodegradacji;
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. opony samochodowe o średnicy nie przekraczającej 56 cm;
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.
Harmonogram ustawienia MPSZOK-ów w poszczególnych sołectwach Gminy Krapkowice
oraz na terenie miasta:
Kórnica

09.11.2013 r.

Ściborowice
Pietnia
Żywocice
Steblów

09.11.2013 r.
16.11.2013 r.
16.11.2013 r.
23.11.2013 r.
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Gwoździce
Dąbrówka Górna
Rogów Opolskie
Żużela
Krapkowice

07.12.2013 r.
07.12.2013 r.
14.12.2013 r.
14.12.2013 r.
07.12.2013 r.

Ponadto firma Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział Krapkowice w terminach:
05.10.2013 r. (miasto Krapkowice) oraz 12.10.2013 r. (gmina Krapkowice) zorganizowała
zbiórki: mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, zużytego sprzętu
elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych sprzed posesji.
W 2013 roku z terenu Miasta i Gminy Krapkowice zebrano 69,02 Mg odpadów
wielkogabarytowych oraz 10,01 Mg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego.
GOSPODARKA ODPADAMI NIEBEZPIECZNYMI
W gospodarstwach domowych powstają duże ilości zużytych baterii, w których
znajdują się metale ciężkie oraz kwasy stanowiące znaczne zagrożenie dla środowiska
i zdrowia ludzi. Mając na uwadze powyższe na terenie Gminy Krapkowice funkcjonuje
system selektywnej zbiórki tego rodzaju odpadów, którego organizatorem w okresie od
stycznia do końca czerwca 2013 roku była Gmina Krapkowice, natomiast w okresie od
01 lipca do 31 grudnia 2013 roku Związek Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w
Kędzierzynie-Koźlu. Specjalnie oznakowane pojemniki do gromadzenia tego rodzaju
odpadów, znajdowały się w następujących miejscach:
1. BIEDRONKA, ul. Żeromskiego 11, Krapkowice,
2. BIEDRONKA, ul. 3 Maja 36, Krapkowice,
3. MAX, ul. Drzymały 1, Krapkowice,
4. CARREFOUR EXPRESS, Os.XXX-lecia, Krapkowice,
5. Sklep Spożywczo - Przemysłowy w Dąbrówce Górnej, ul. Prószkowska 3,
6. Sklep Spożywczo - Przemysłowy w Żywocicach, ul. Kozielska 2,
7. Sklep Spożywczo - Przemysłowy w Gwoździcach, ul. Opolska 29,
8. Sklep Spożywczo - Przemysłowy w Steblowie, ul. Prudnicka 74,
9. Stacja Paliw WIWA w Pietnej, ul. Krapkowicka 2,
10. Świetlica Środowiskowa, w Krapkowicach, ul. Mickiewicza,
11. Zespół Szkół Sportowych Nr 5, Os XXX - lecia 24, Krapkowice,
12. Zespół Szkół Specjalnych, ul. Kościelna 10, Krapkowice,
13. Publiczna Szkoła Podstawowa, ul. Średnia 48, Żywocice,
14. Starostwo Powiatowe w Krapkowicach, ul. Kilińskiego 1,
15. Veolia Usługi dla Środowiska S. A., ul. Piastowska 38, Krapkowice,
16. Powiatowa Komenda Państwowej Straży Pożarnej, ul. 3 Maja 19, Krapkowice,
17. Publiczne Gimnazjum Nr 2 w Krapkowicach, ul. Kwiatowa 7,
18. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 17,
19. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach ul. 3 Maja 21,
20. KAUFLAND, ul. Ks. Koziołka 46, Krapkowice,
21. ALDI, ul. Ks. Koziołka 44, Krapkowice,
22. TESCO, ul. 3 Maja 44, Krapkowice.
Mieszkańcy Gminy Krapkowice mieli możliwość pozbycia się nieodpłatnie
zalegających w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków w sposób bezpieczny
i przyjazny dla środowiska. We wszystkich aptekach na terenie miasta oraz w punktach
aptecznych na terenie gminy zostały ustawione specjalnie oznakowane i zabezpieczone
pojemniki, do których można wrzucać przedmiotowe odpady.
W 2013 roku zebranych zostało 65 kg przeterminowanych leków.
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GOSPODARKA ŚCIEKOWA
Jednym z największych źródeł zagrożenia 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 opróżnianie zbiorników bezodpływowych
i transport nieczystości ciekłych. W 2013 roku Straż Miejska w Krapkowicach przeprowadziła
kontrolę nieruchomości położonych przy ul. Józefa i ul. Średniej w Żywocicach. Wyniki
kontroli przedstawiają się następująco: na ul. Średniej skontrolowano 22 posesje, 3 z nich
nie miały podpisanej umowy. Na ul. Józefa przeprowadzono kontrolę 26 posesji, w 4
przypadkach stwierdzono brak umowy.
Miejscowości Gwoździce, Rogów Opolski, Dąbrówka Górna i Steblów są już
skanalizowane, choć nie wszyscy mieszkańcy przyłączyli nieruchomości do istniejącej sieci.
Straż Miejska w Krapkowicach kontroluje wybrane posesje w zakresie przyłączenia
nieruchomości do kanalizacji, a w przypadku braku przyłączenia do sieci częstotliwość
opróżniania zbiorników bezodpływowych. Pod koniec 2013 roku oddano do użytku I etap
kanalizacji sanitarnej o długości 4,7 km w Żywocicach oraz rozpoczęto II etap kanalizowania
miejscowości.
Łączna długość sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Krapkowice wynosi
95,5 km, w tym na terenie miasta 45,4 km, a na terenie gminy 50,1 km.
Odbiorem nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta i Gminy
Krapkowice zajmują się firmy, posiadające wymagane prawem zezwolenia na opróżnianie
zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych. 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, Gogolin;
Usługi Transportowe Dariusz Wnuk Os. Sady 8/2, Krapkowice;
Toi Toi Systemy Sanitarne Sp. z o.o. Przedstawicielstwo w Opolu, ul. Kępska 12;
Wrocławskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania ALBA, Wrocław, ul. A. Ostrowskiego 7;
PLADA- ART Łukasz Sokołowski, Zdzieszowice, ul. Zielona 26;
Usługi Komunalne Klaudia Basczyk, Racławiczki, ul. Opolska 28, Zielina.
Ścieki komunalne z terenu Gminy Krapkowice i okolic oczyszczane są
w mechaniczno-biologicznej oczyszczalni ścieków BIOKRAP Sp. z o. o. w Krapkowicach.
ZASADY UTRZYMANIA ZWIERZĄT DOMOWYCH I GOSPODARSKICH
Zasady prawidłowego utrzymania zwierząt domowych i gospodarskich określa
obowiązujący Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice.
Gmina Krapkowice realizuje je poprzez:
 określenie zasad utrzymywania zwierząt domowych oraz zwierząt gospodarskich
na terenach wyłączonych z produkcji rolnej,
 określenie
zasad
dotyczących
usuwania
padłych
zwierząt
domowych
i gospodarskich.
Do końca 2013 roku Gmina Krapkowice miała podpisaną umowę z fundacją ,,Mali
Bracia Św. Franciszka” z Opola. Jednak z uwagi na niewielką liczbę miejsc w 2013 roku
Fundacja nie przyjęła żadnego psa ani kota z terenu Gminy Krapkowice.
Wzorem lat poprzednich Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach w omawianym
okresie podejmował liczne działania, mające na celu zminimalizowanie problemu
bezdomności zwierząt domowych, między innymi poprzez wprowadzenie obowiązkowej
rejestracji psów w tutejszym urzędzie, ułatwiającej identyfikację zagubionego psa. Pomimo
nadzoru i interwencji Straży Miejskiej w Krapkowicach przepis ten nie jest przestrzegany
przez wszystkich właścicieli psów.
Ludzie często celowo porzucają zwierzęta, czasem w brutalny sposób, nie interesując
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się ich losem i pozostawiając je samym sobie. Również 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 domowych”, ale nie jest miejscem docelowego ich
przebywania. Każdy pies znajdujący nowy dom zostaje zaczipowany oraz
wysterylizowany/wykastrowany, co ma zachęcić mieszkańców do jego adopcji.
W 2013 roku Gmina Krapkowice interweniowała w 35 sprawach dotyczących
bezdomnych psów. 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”, na którym prezentowane są na bieżąco bezdomne psy z terenu naszej
Gminy. Można tam zobaczyć zdjęcia psów oraz śledzić ich dalsze losy. Profil uzyskał
aprobatę społeczeństwa i dzięki niemu udało się znaleźć nowych właścicieli dla części
bezdomnych psów.
Zgodnie z obowiązującym „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice na 2013 rok”
obowiązkiem właścicieli psów jest rejestracja zwierząt w Urzędzie Miasta i Gminy
w Krapkowicach. Pies rejestrowany jest na podstawie wniosku wypełnionego przez
właściciela, któremu następnie wydany zostaje numer identyfikacyjny oraz wpis do
książeczki szczepień.
W 2012 roku na podstawie złożonych wniosków dokonano rejestracji 120 psów,
natomiast w 2013 roku 58 psów.
Psie odchody pozostawiane przez wyprowadzane psy stanowią problem, z którym
zmaga się każde miasto. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach przystąpił do eliminacji
zanieczyszczeń w postaci psich odchodów z terenu miasta Krapkowice, poprzez ustawienie
specjalnych pojemników, 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 zobowiazani są do sprzątania
zanieczyszczeń pozostawionych przez swoje zwierzęta. Pojemniki są w kolorze zielonym,
specjalnie oznakowane. Worki na psie odchody można otrzymać w Urzędzie Miasta i Gminy
w Krapkowicach w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska.
Niestety niska świadomość mieszkańców naszego miasta powoduje, że w kubłach
znajduje się 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 roku 2013 postawiono nowe kosze przeznaczone do gromadzenia psich odchodów
na ulicy Limanowskiego oraz ulicy Moniuszki w Krapkowicach.
Odrębnym problemem staje się rosnąca ilość interwencji dotyczących bezdomnych
kotów błąkających się po osiedlach mieszkaniowych oraz ogrodach działkowych.
Gmina Krapkowice podpisała umowę współpracy w zakresie sterylizacji/kastracji
bezdomnych kotek/kotów oraz opieki nad bezdomnymi zwierzętami z lekarzem weterynarii.
W 2013 roku zabiegowi sterylizacji zostało poddanych 41 kotek, natomiast kastracji 8 kotów.
Niezbędnej pomocy weterynaryjnej udzielono 6 kotom.
Środki finansowe przeznaczone na realizację zadań określonych w „Programie opieki
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta
i Gminy Krapkowice na 2013 rok” przyjętym uchwałą Nr XVIII/280/2013 Rady Miejskiej
w Krapkowicach dnia 18 lutego 2013 r. w wysokości 40.0000,00 zł zostały wyczerpane
w maju 2013r. W związku z powyższym na czerwcowej sesji została przyjęta zmiana do w/w
uchwały zwiększająca wysokość środków o 16.000,00 zł. Jednak i ta kwota nie była
wystarczająca, dlatego na wrześniowej sesji podjęto zmianę do uchwały zwiększając środki
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do 99.000,00 zł, co skutkowało ogłoszeniem w październiku 2013 roku przetargu
nieograniczonego na Wyłapywanie i transport bezdomnych zwierząt z terenu Gminy
Krapkowice oraz sprawowanie opieki nad nimi. W wyniku przeprowadzonej procedury
przetargowej Gmina Krapkowice dnia 04.12.2013 roku podpisała umowę z Gabinetem
Weterynaryjnym lek. wet. Andrzeja Skóry, ul. Kozielska 1, 47-300 Krapkowice.
Zgodnie z art. 3 ust. 2, pkt 15 Gmina Krapkowice realizuje obowiązek zapewnienia
zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierząt lub ich części poprzez
zawarcie umowy współpracy z firmą Veolia Usługi dla Środowiska S.A. Oddział Krapkowice.

DERATYZACJA
W trosce o higienę sanitarno-epidemiologiczną na terenie Gminy Krapkowice
określono terminy przeprowadzenia deratyzacji, które obowiązują właścicieli nieruchomości
zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, budynkami użyteczności publicznej oraz
nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich, dwa razy
w roku tj.: od 01 marca do 31 marca (akcja wiosenna) oraz od 01 października do 31
października (akcja jesienna).
EDUKACJA

EKOLOGICZNA

Edukacja
ekologiczna,
obejmująca
prowadzenie
działań
informacyjnych
i edukacyjnych w zakresie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi,
w szczególności w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, zgodnie
z Uchwałą Nr XII/162/2012 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2012 roku
w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Międzygminnego „Czysty Region”
w Kędzierzynie - Koźlu, została scedowana na Związek Międzygminny.
W ramach powierzonych zadań Związek Międzygminny „Czysty Region”
zorganizował spotkania z mieszkańcami w poszczególnych sołectwach Gminy Krapkowice
oraz w mieście. Tematem przewodnim niniejszych spotkań było przede wszystkim:
zaznajomienie mieszkańców Gminy Krapkowice ze zmianami jakie miały nastąpić
w zakresie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych po 01 lipca 2013 roku,
omówienie specyfiki działania Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
mających funkcjonować od 01 lipca 2013 roku,
przedstawienie podstaw prawnych wprowadzenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.
W ramach przedmiotowej edukacji zostały zorganizowane także spotkania z działkowcami,
czyli właścicielami nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne, których tematyką była przede wszystkim podstawa prawna do objęcia ich
systemem gospodarowania odpadami komunalnymi realizowanym przez Związek
Międzygminny „Czysty Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
Związek Międzygminny „Czysty Region” prowadził akcję informacyjną dotyczącą nowego
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi poprzez zamieszczanie artykułów
w lokalnej prasie na temat nowych zasad segregacji odpadów komunalnych, jak również
prowadził kampanię dotyczącą składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
W ramach działań kształtujących postawy proekologiczne dzieci i młodzież z terenu
Gminy Krapkowice brały czynny udział w akcji „Sprzątanie Świata – Polska” pn. Zbierzmy
„20 tysięcy telefonów na 20. Sprzątanie Świata”. Urząd Miasta i Gminy w Krapkowicach
poinformował i zachęcał do wzięcia udziału w w/w przedsięwzięciu placówki oświatowe
z terenu Miasta i Gminy Krapkowice. Nagrody w formie bonów zostały sfinansowane przez
Związek Międzygminny „Czysty Region”.
Akcja spotkała się z odzewem dzieci i młodzieży, które angażując się w projekt
zebrały łącznie 93 telefony.
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PODSUMOWANIE
Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
U. z 2013 r. poz. 1399) wprowadziła ogromne zmiany w zakresie systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, powierzając gminom jego realizację. Stanowiło to duże wyzwanie
organizacyjne.
Brak widocznych postępów w realizacji zadania związanego z budową Regionalnej
Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych na terenie Miejskiego Składowiska
Odpadów w Kędzierzynie-Koźlu, do której miałyby trafiać odpady komunalne, pozostałości
po sortowaniu i odpady zielone z terenu gmin członkowskich, długo trwająca procedura
związana z wpisaniem jej do uchwały w sprawie wykonania „Planu Gospodarki Odpadami
dla Województwa Opolskiego” jako Regionalnej Instalacji Przetwarzania Opadów
Komunalnych do rozbudowy oraz odwołanie przetargu na wyłonienie partnera prywatnego,
który zająłby się jej wybudowaniem, to najważniejsze powody, dla których Rada Miejska
w Krapkowicach podjęła uchwałę o wystąpieniu ze Związku Międzygminnego „Czysty
Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
Zamęt jaki zapanował po 01 lipca 2013 roku oraz rozliczne skargi mieszkańców
naszej gminy na działania Związku Międzygminnego „Czysty Region”, w szczególności na
niemożność skontaktowania się z nim, potwierdziły słuszność i zasadność podjętej przez
Radnych uchwały.
Z dniem 31.12.2013 roku Gmina Krapkowice przestała być członkiem Związku
Międzygminnego i przejęła wszystkie obowiązki z zakresu gospodarki odpadami
komunalnymi. Bogata w doświadczenia z drugiej połowy 2013 roku rzetelnie podeszła do
problemu wdrożenia systemu od samego początku.
Na sesji nadzwyczajnej w październiku 2013 roku Rada Miejska w Krapkowicach
przyjęła pakiet obligatoryjnych uchwał, o których mowa w ustawie o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach.
Uchwała Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października
2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
wprowadziła m.in. następujące zmiany:
wyłączenie nieruchomości niezamieszkałych z systemu gospodarowania odpadami
komunalnymi realizowanego przez Gminę Krapkowice, zmniejszenie minimalnej
pojemności pojemników oraz częstotliwości odbioru odpadów komunalnych,
odejście od limitów odbieranych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice,
wyłączenie papieru z odpadów surowcowych tzw. „suchych” i określenie koloru
pojemnika i/lub worka do jego gromadzenia,
dopuszczenie gromadzenia odpadów w workach na terenie nieruchomości
zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej,
możliwość fakultatywnego zbierania odpadów biodegradowalnych z terenu
nieruchomości zamieszkałych w zabudowie wielorodzinnej.
Znaczącą zmianą jaką wprowadziła Uchwała Nr XXII/355/2013 Rady Miejskiej
w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki, było obniżenie opłaty do 11 zł
miesięcznie za jednoosobowe gospodarstwo domowe w przypadku selektywnej zbiórki oraz
w przypadku gospodarstwa domowego powyżej 4 osób wprowadzenie jednej stawki opłaty
niezależnie od ilości osób zamieszkałych. Mieszkańcy pobierający zasiłek rodzinny w
gospodarstwach 4 osobowych i powyżej 4 osób mogą ubiegać się o obniżenie opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W tym celu powinni przedłożyć decyzję lub
zaświadczenie wydane przez Ośrodek Pomocy Społecznej potwierdzające ten fakt.
Przedmiotowa obniżka dotyczy zarówno selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jak i jej
braku.
Rada Miejska w Krapkowicach, podejmując uchwałę w sprawie wzoru deklaracji
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązała właścicieli
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nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice do ich składania
w terminie do 20 listopada 2013 roku.
Wyłączenie z systemu nieruchomości niezamieszkałych spowodowało, że aktualnie
zebranych jest około 3210 szt. deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, a więc o 540 szt. mniej niż złożonych do Związku Międzygminnego „Czysty
Region” z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu.
Od 1 stycznia 2014 roku właściciele nieruchomości niezamieszkałych, na których
powstają odpady komunalne zobowiązani są do zawarcia umowy z przedsiębiorcą
zajmującym się odbiorem odpadów komunalnych wpisanym do rejestru działalności
regulowanej.
Wypełniając dyspozycje 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. Jednak
drastyczny wzrost cen za odbiór i zagospodarowanie odpadów surowcowych spowodował
jego unieważnienie.
Gmina Krapkowice o nadchodzących z nowym rokiem zmianach w zakresie systemu
gospodarki odpadami komunalnymi informowała na bieżąco wszystkich mieszkańców za
pomocą ulotek informacyjnych, artykułów w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej.
Wśród istotnych osiągnięć Gminy Krapkowice we wdrażaniu systemu
gospodarowania odpadami komunalnymi należy wymienić sprawnie przeprowadzony proces
ponownego zbierania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, bieżące załatwianie problemów związanych z wyposażaniem właścicieli
nieruchomości zamieszkałych w worki i pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów
komunalnych, jak również stałe działania mające na celu poprawę jakości odbioru odpadów
komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy
Krapkowice. Powyższe działania zaowocowały zdecydowanym spadkiem skarg
mieszkańców na realizację zadania związanego z odbiorem odpadów komunlanych, za które
od 1 stycznia 2014 roku odpowiada Gmina Krapkowice.

Opracował: Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska
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