
 

 

UCHWAŁA NR II/3/2018 

RADY GMINY KREMPNA 

z dnia 10 grudnia 2018 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XX/140/2012 Rady Gminy Krempna z dnia 27 grudnia 

2012 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna 

Na podstawie art. 4 ust 1. i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15, 

art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. 

poz. 994 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jaśle 

Rada Gminy Krempna uchwala: 

§ 1. W Uchwale Nr XX/140/2012 Rady Gminy Krempna z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krempna (Dz. Urz. Woj. Podkarp. z 2013 r. 

poz. 864 z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 8 ust.6 otrzymuje brzmienie: 

„6. Właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do wyposażenia nieruchomości  

w pojemniki na odpady komunalne, dostosowując pojemność pojemników do swoich indywidualnych 

potrzeb, uwzględniając następujące normy miesięczne: 

1) dla placówek oświatowych (przedszkoli i szkół) - 10 litrów na każdego pracownika lub ucznia, 

2) dla budynków użyteczności publicznej - 50 litrów na każdego pracownika 

3) dla lokali handlowych związanych ze sprzedażą produktów spożywczych – 40 litrów na każde 

10 m 
2 
powierzchni użytkowej lokalu, 

4) dla lokali handlowych - 50 litrów na każde 10m 
2 
powierzchni użytkowej lokalu, 

5) dla lokali gastronomicznych – 10 litrów na każde miejsce konsumpcyjne, 

6) dla gospodarstw agroturystycznych – 40 litrów miesięcznie na każde miejsce noclegowe 

7) dla budynków letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno – 

wypoczynkowych – 240 litrów miesięcznie na każdy budynek. Dla obiektów wymienionych 

w pkt 5 i 6 przyjmuje się średni strumień odpadów komunalnych przez okres pięciu miesięcy 

w roku.”. 

2. § 12 otrzymuje brzmienie: 

„Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) z obszarów zabudowy jednorodzinnej i zagrodowej oraz z terenów niezamieszkałych w tym 

budynków letniskowych: 
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a) odpady komunalne zgromadzone w workach foliowych, pojemnikach o pojemności 120 l, 

będą odbierane w sposób selektywny obejmujący: papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal 

oraz odpady ulegające biodegradacji gromadzone w odpowiednich workach 120 l z foli 

LDPE, oddzielnie dla każdej frakcji odpadów, odbierane będą bezpośrednio od właścicieli 

nieruchomości jeden raz w miesiącu zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

b) odpady komunalne wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

będą odbierane bezpośrednio od właścicieli nieruchomości jeden raz w roku zgodnie 

z ustalonym harmonogramem, 

c) odpady gromadzone w sposób selektywny obejmujący: chemikalia (farby, lakiery, 

przeterminowane środki ochrony roślin), zużyte akumulatory, baterie, opony oraz 

przeterminowane leki odbierane będą w specjalnie utworzonym punkcie do selektywnej 

zbiórki odpadów, 

d) odbieranie nieselektywnych odpadów od właścicieli nieruchomości odbywało będzie się co 

najmniej raz w miesiącu kalendarzowym zgodnie z ustalonym harmonogramem, 

2) z terenów do użytku publicznego opróżnianie koszy ulicznych następuje sukcesywnie w miarę ich 

zapełnienia jednak nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krempna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego z mocą od 01 stycznia 2019 r. 

  

 

Przewodniczący  

Rady Gminy Krempna 

 

 

Wiesław Kmiecik 

 

Dziennik Urzędowy Województwa Podkarpackiego – 2 – Poz. 5683


		2018-12-18T13:44:14+0000
	Polska
	Zaborniak Marcin Jacek
	Publikacja w dzienniku urzędowym.




