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WSTĘP 

 
  

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.) rady gmin zobowiązane są  
do uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku, stanowiącego akt prawa 
miejscowego. Obowiązujący w roku 2015 regulamin został przyjęty uchwałą  
Nr XXIX/465/2014 Rady Miejskiej w Krapkowicach w dniu 25 czerwca 2014 roku i określa 
m.in.: 

 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. 

 

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 

 
 Podmiotem odbierającym w 2015 roku odpady komunalne była firma Naprzód 
Sp. z o.o. Rydułtowy, wyłoniona zgodnie z art. 6d w/w ustawy w ramach przetargu 
nieograniczonego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice.  
 

Na terenie Gminy Krapkowice funkcjonuje system segregacji odpadów komunalnych 
u „źródła” z podziałem na cztery 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, 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, 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 zielone oraz odpady komunalne ulegające biodegradacji - trawa, liście, 
gałęzie, części roślin, resztki kuchenne; 

 popiół.  
 
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, 
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 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, 

 szkło opakowaniowe – jeden raz na miesiąc, 
 
Natomiast częstotliwość odbioru odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji oraz popiołu jest taka sama niezależnie od rodzaju zabudowy i następuje: 
 

 jeden raz na tydzień w okresie od 1.04. do 31.10 - w przypadku odpadów zielonych  
i biodegradowalnych, 

 jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1.11. do 31.03 – w przypadku popiołu. 
 

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 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 objęty jest 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 na parkingu przy 
hali widowiskowo - sportowej przy ul. Kilińskiego w Krapkowicach funkcjonował Mobilny 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych tzw. MPSZOK. W każdą sobotę oraz 
pierwszy piątek miesiąca mieszkańcy Gminy Krapkowice w godzinach od 8:00 do 16:00  
za okazaniem dowodu wpłaty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 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,  
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. 
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Na podstawie informacji przedłożonych przez przedsiębiorców odbierających odpady 
komunalne z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie Gminy Krapkowice  
w latach 2014-2015 w Tabeli Nr 1 zestawiono ilości oraz poszczególne ich rodzaje. 

Tabela Nr 1 

 

           Rodzaj odpadu 

Ilość odebranych 
odpadów 

 2014 rok 

[Mg] 

Ilość odebranych             
odpadów  

2015 rok 

[Mg] 

Zmieszane odpady komunalne 5 081,89 3 962,82 

Selektywnie zebrane odpady 
komunalne, w tym: 

2 223,61 3 491,29 

odpady surowcowe tzw. „suche” 633,45 614,60 

szkło opakowaniowe 517,08 321,36 

odpady zielone i  biodegradowalne 609,09 1 432,81 

wielkogabaryty 193,30 174,14 

gruz budowlany 57,18 245,02 

ZSEE 4,44 9,45 

baterie i akumulatory  0,39 

przeterminowane leki 1,16 1,10 

papier 21,91 - 

inne frakcje zbierane w sposób 
selektywny - popiół 

186,00 692,42 

Łączna ilość wszystkich 
odpadów komunalnych 

7 305,50 7 454,11 

 
 
 Jak widać z zestawienia w 2015 roku zwiększyła się ilość odebranego popiołu oraz 
odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Ponadto w 2015 
roku mieszkańcy przekazali w ramach MPSZOK trzykrotnie więcej gruzu budowlanego. 
Spowodowane jest to przede wszystkim wzrostem świadomości  mieszkańców w zakresie 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, co skutkuje znaczącym zmniejszeniem się 
strumienia zmieszanych odpadów komunalnych.  
 
 
Na wykresie Nr 1 przedstawiono graficznie dane z Tabeli Nr 1, natomiast  na wykresie Nr 2 
procentowy udział poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zebranych z nieruchomości 
zamieszkałych w 2015 roku. 
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Wykres Nr 1  

 
 

Wykres Nr 2  

 
 

 
 
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. Rejestr dostępny jest na 
stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach w zakładce „Gospodarka 
odpadami”. Z ewidencji umów zawartych na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli 
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nieruchomości wynika, że na dzień 31.12.2015 roku podmioty wpisane do rejestru 
działalności regulowanej odbierały odpady komunalne z nieruchomości niezamieszkałych 
na podstawie 472 podpisanych umów.  
Podmiotami realizującymi odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości niezamieszkałych 
w 2015 roku były: 

1. ENERIS Surowce S.A. Oddział w Krapkowicach, 
2. Komunalne Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Gogolin Sp. z o.o., 
3. Envipro Technologie Środowiskowe Sp. z o.o., 
4. „Naprzód” Sp. z o. o. 

 
Z przedmiotowych nieruchomości zebrane zostały następujące ilości odpadów komunalnych 
(dane uzyskane na podstawie sprawozdań za I i II półrocze 2015 r.): 

 odpady zmieszane (20 03 01): 1.207,51 Mg 
 odpady surowcowe tzw. „suche” (15 01 06): 81,17 Mg 
 szkło opakowaniowe (15 01 07): 33,68 Mg 
 opakowania z papieru i tektury (15 01 01): 0,42 Mg 
 odpady ulegające biodegradacji (20 02 01): 9,54 Mg 
 odpady komunalne nie wymienione w innych podgrupach (20 03 99): 114,20 Mg, 
 odpady inne nie ulegające biodegradacji (20 02 03): 16,20 Mg, 
 papier i tektura (20 01 01): 2,3 Mg, 
 opakowania z tworzyw sztucznych (15 01 02): 2,16 Mg, 
 odpady wielkogabarytowe (20 03 07): 1,22 Mg. 

 
Zmieszane odpady komunalne oraz odpady zielone i odpady komunalne ulegające 

biodegradacji odebrane od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 
Krapkowice trafiły do Regionalnej Instalacji do Przetwarzania Odpadów Komunalnych  
w Dzierżysławiu. Natomiast odpady z nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają 
odpady komunalne trafiły do RIPOK w Dzierżysławiu oraz na instalację w Kędzierzynie 
Koźlu. 

W 2015 roku pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska przeprowadzili 14 kontroli nieruchomości niezamieszkałych, pod kątem  
posiadania umów z podmiotami wpisanymi do rejestru działalności regulowanej na odbiór  
i zagospodarowanie odpadów komunalnych, w oparciu o zapisy ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.). 
Tylko w jednym przypadku wydane zostały zalecenia pokontrolne, w pozostałych 
przypadkach nieruchomości były wyposażone w odpowiednie pojemniki lub worki na odpady 
komunalne, a ich  opróżniane następowało z częstotliwością określoną w Regulaminie. 

  

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

 

Kontrolowanie budynków pod względem zawierania umów z uprawnionymi 
podmiotami na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych,  
a także przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji na terenach, gdzie jest taka 
możliwość, to działanie podejmowane w celu wyeliminowania nielegalnego i niezgodnego  
z prawem pozbywania się nieczystości ciekłych.  

W 2015 roku w miesiącach: kwiecień, maj, sierpień oraz wrzesień pracownicy 
Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Straży Miejskiej  
w Krapkowicach skontrolowali nieruchomości położone na terenie miejscowości Pietna (71), 
Żywocice (122) i Krapkowice (70) w zakresie podłączenia ich do sieci kanalizacyjnej, a także 
sposobu pozbywania się nieczystości ciekłych w przypadkach braku podłączenia. 
Czynnościami sprawdzającymi objęto 263 nieruchomości. W wyniku kontroli stwierdzono,  
co następuje: 

 17 nieruchomości posiadało podłączenie do sieci kanalizacyjnej, 

 10 nieruchomości wyposażonych było w przydomową oczyszczalnię ścieków, 
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 11 budynków mieszkalnych podczas kontroli było w trakcie podłączania do sieci 
kanalizacji, 

 4 nieruchomości wg informacji pozyskanej od właściciela budynku, nie posiadały 
możliwości technicznych podłączenia do sieci, 

 w 65 punktach adresowych zastano właścicieli lub osoby zamieszkujące, które 
poinformowano o obowiązku wynikającym z ustawy o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach tj. o konieczności podłączenia nieruchomości do sieci 
kanalizacji, a w przypadkach wyposażenia nieruchomości w zbiorniki bezodpływowe 
(szamba) poproszono o okazanie rachunków potwierdzających ich opróżnianie przez 
podmioty posiadające stosowne zezwolenia Burmistrza Krapkowic na opróżnianie 
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych na terenie Miasta  
i Gminy Krapkowice. 

 w 96 punktach adresowych nie zastano właścicieli nieruchomości, pozostawiono 
natomiast ulotkę informującą o w/w obowiązku ustawowym,   

 48 skontrolowanych nieruchomości to domy niezamieszkałe na stałe, których 
właściciele przebywają za granicą lub nieruchomości stanowiące pustostany, 
(na podstawie informacji własnych i pozyskanych od sąsiadów), 

 w 12 przypadkach nieruchomości nie były zabudowane. 

W listopadzie 2015 roku dokonano sprawdzenia czy właściciele nieruchomości, 
którzy wcześniej zadeklarowali podłączenie swoich nieruchomości do kanalizacji sanitarnej, 
wywiązali się z obowiązku. Kontrole zostały przeprowadzone w miejscowości Pietna i miały 
również na celu pomóc spółce Wodociągi i Kanalizacja, w osiągnięciu efektu ekologicznego, 
w związku z wybudowaniem nowej sieci kanalizacji sanitarnej współfinansowanej ze środków 
zewnętrznych. 

      Odbiorem nieczystości ciekłych od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta 
i Gminy Krapkowice zajmują się niżej wymienione firmy, posiadające wymagane prawem 
zezwolenia Burmistrza Krapkowic 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, 

 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 odprowadzane przez w/w firmy 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 określono 

w rozdziale 6 i 7 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, 
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 wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych                      
z produkcji rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach 
lub w poszczególnych nieruchomościach. 
 
 
Zgodnie z § 18 ust. 3 Regulaminu utrzymania czystości i porządku 

na terenie Gminy Krapkowice właściciele lub opiekunowie zwierząt domowych zobowiązani 
są do usunięcia zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta na terenie 
przeznaczonym do użytku publicznego, a w szczególności na klatkach schodowych, 
chodnikach jezdniach, placach, parkingach, terenach zielonych. Nieczystości 
te umieszczone w szczelnych, nieulegających szybkiemu rozkładowi woreczkach, mogą być 
deponowane w komunalnych urządzeniach do zbierania odpadów lub w specjalnych 
pojemnikach przeznaczonych do ich gromadzenia. Ułatwiając mieszkańcom spełnianie 
obowiązku, o którym mowa w Regulaminie w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa 
i Ochrony Środowiska można bezpłatnie pobrać worki na psie odchody. Warunkiem 
otrzymania pakietu worków jest rejestracja psa w Gminnym Rejestrze Psów. 
 
 W roku 2015 r. usunięto zlokalizowane na terenie miasta Krapkowice pojemniki 
przeznaczone na psie odchody, z uwagi na fakt, że znajdowały się w nich głównie 
zmieszane odpady komunalne.  
 

Realizując obowiązek ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określony 
w art. 3 ust. 2, pkt 15 zbieraniem, transportem i unieszkodliwianiem zwłok bezdomnych 
zwierząt lub ich części w ubiegłym roku zajmowały się dwa podmioty w ramach podpisanych 
z Gminą Krapkowice umów: 

 

 Eneris Surowce S. A. Oddział w Krapkowicach ul. Piastowska 38, 
47-3-03 Krapkowice (wcześniej Veolia Usługi dla Środowiska) do dnia 31 lipca 
2015 roku,  

 Gabinet Weterynaryjny lek. wet. Jan Piskoń ul. Opolska 30, 47-100 Strzelce 
Opolskie od 1 sierpnia 2015 roku do 31 lipca 2017 roku. 

 
W celu zapobiegania bezdomności zwierząt, szczególnie psów, ułatwiając ich 

identyfikację w przypadku zagubienia prowadzony jest Gminny Rejestr Psów, w którym 
według stanu na dzień 31.12.2015r. wpisanych było 438 psów. W 2015 roku dokonano 
rejestracji 24 psów.  

 
 Zgodnie z 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; 
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.   

 
Dnia 26 lutego 2015r. Rada Miejska w Krapkowicach uchwałą Nr V/49/2015  przyjęła  

„Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na 
terenie Miasta i Gminy Krapkowice w 2015 roku”. 
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Realizując zdania wynikające z w/w programu podjętych zostało 29 interwencji w 

sprawach dotyczących bezdomnych psów. Dla każdego psa starano 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 Urzędu oraz w serwisie społecznościowym Facebook na profilu pod nazwą 
„Krapkowickie psiaki”. W 4 przypadkach udało się odnaleźć właścicieli psów, jedno zwierzę z 
uwagi na zły stan zdrowia zostało poddane eutanazji, jednego psa przekazano Towarzystwu 
Opieki nad Zwierzętami, 3 nadal przebywają pod opieką gabinetu weterynaryjnego (dot. 
psów wyłapanych w roku 2015 wg stanu na dzień 31.12.2015 r.). Szczęśliwie do adopcji 
trafiło 20 psów. Każdy pies znajdujący nowy dom zostaje zaczipowany oraz 
wysterylizowany/wykastrowany na koszt gminy. 

 
Zgodnie z zapisami „Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 

zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Krapkowice w 2015 roku” 
dokarmianie kotów wolno żyjących następuje poprzez wydawanie karmy w okresie zimowym 
społecznym opiekunom (karmicielom) zwierząt. Realizując zapisy w/w Programu 
w roku 2015 wydano 39 kilogramów suchej karmy, zapewniając dokarmienie 
35 kotom wolno żyjącym. W przeważającej ilości koty te bytują na terenie ogrodów 
działkowych i na terenach przynależnych do firm, gdzie są dokarmiane przez pracowników.  

 
 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 odbywała się po otrzymaniu 
pisemnej zgody na wniosek osoby opiekującej się zwierzęciem. Z posiadanych danych 
wynika, że w 2015 roku na przeprowadzenie zabiegu sterylizacji kotek udzielono 49 
pozwoleń, zaś na kastrację kotów - 4. Odnotowano również 23 zgłoszenia w sprawie kotów, 
którym konieczne było udzielenie pomocy weterynaryjnej. Zwierzęta te najczęściej posiadały 
urazy powstałe na skutek wypadków komunikacyjnych. 

 

D E R A T Y Z A C J A 

 

Zgodnie z § 20 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Krapkowice, w celu ograniczenia populacji gryzoni, właściciele nieruchomości 
zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, budynkami użyteczności publicznej, w tym m.in.: 
zakładów opieki zdrowotnej, opieki społecznej, szkół i placówek w rozumieniu ustawy 
o systemie oświaty, budynków administracyjnych, placówek kulturalno-oświatowych 
oraz nieruchomości, na których prowadzona jest hodowla zwierząt gospodarskich 
zobowiązani są do przeprowadzania deratyzacji na terenie nieruchomości dwa razy w roku, 
tj. na wiosnę oraz na jesień.   

Zarządzeniem Nr 91/2015 z dnia 23 lutego 2015 r. w sprawie przeprowadzenia 
obowiązkowej deratyzacji przez właścicieli nieruchomości na terenie Miasta i Gminy 
Krapkowice Burmistrz Krapkowic zobligował właścicieli nieruchomości Gminy Krapkowice 
do przeprowadzenia deratyzacji w terminach: od 1 do 31 marca 2015 r. (akcja wiosenna) 
oraz od 1 do 31 października 2015 r. (akcja jesienna). Informacja o obowiązku jej 
przeprowadzenia w formie Obwieszczenia Burmistrza Krapkowic została przesłana 156 
podmiotom oraz 56 wspólnotom mieszkaniowym zlokalizowanym na terenie Gminy 
Krapkowice podczas akcji wiosennej oraz 211 podmiotom (w tym 60 wspólnotom 
mieszkaniowym) w trakcie jesiennej akcji. Ponadto by dotrzeć do szerszego grona odbiorców 
Obwieszczenia zostały opublikowane w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej urzędu.  

Jak co roku Straż Miejska w Krapkowicach  przeprowadziła kontrolę wypełniania 
przez właścicieli przedmiotowych nieruchomości obowiązku deratyzacji. Podczas akcji 
wiosennej skontrolowała 33 punkty adresowe, stwierdzając 3 uchybienia, natomiast podczas 
jesiennej akcji stwierdzono 4 nieprawidłowości, kontrolując 47 punktów adresowych. 
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E D U K A C J A    E K O L O G I C Z N A 

 

W dniu 24 marca 2015 r. na scenie Krapkowickiego Domu Kultury gościł Teatr 
Kultureska ze spektaklem „AFERA LEŚNA”. Przedstawienie było przeznaczone dla dzieci  
w wieku przedszkolnym oraz uczniów klasy od 1 do 3 szkół podstawowych z terenu Miasta  
i Gminy Krapkowice. W sumie widowisko obejrzało 748 osób. Fabuła spektaklu 
koncentrowała się na przedstawieniu dzieciom, w jaki sposób należy z szacunkiem 
podchodzić do przyrody, jednocześnie dbając o otaczające nas środowisko. Dzięki 
interaktywnej formie spektakl miał charakter edukacyjny, stanowiący „lekcję” która poprzez 
wspólną zabawę realizowała założenia edukacji ekologicznej, w szczególności 
przedstawiając dzieciom zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych zgodnie               
z obowiązującym na terenie Gminy Krapkowice regulaminem utrzymania czystości                       
i porządku.  
 Aktorzy Teatru Kultureska „porwali” dzieci do wspólnej zabawy, pozwalając im na 
chwilę stać się czynnymi uczestnikami spektaklu. Chętnych do wystąpienia na scenie było 
bardzo wielu. W nagrodę za odwagę i pokazanie pozostałym zgromadzonym, jak prawidłowo 
segregować odpady, dzieci otrzymały zielone baloniki symbolizujące zadowoloną przyrodę.  

 
Dnia 06 listopada 2015 r. pracownicy Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa  

i Ochrony Środowiska przedstawili mieszkańcom i personelowi Domu Opieki Społecznej 
„ANNA” w Krapkowicach zasady prawidłowej segregacji odpadów komunalnych. Podczas 
spotkania poinformowano, jakie odpady powinny być umieszczane w poszczególnych 
pojemnikach, przypisanych do gromadzenia danej frakcji odpadów. Poruszano również 
problem spalania odpadów w piecach domowych. Na koniec przeprowadzono wśród 
mieszkańców quiz, który pokazał, że ludziom w podeszłym wieku znane są zasady 
prawidłowej segregacji odpadów i ochrony środowiska. 

 
W 2015 r. Gmina Krapkowice udostępniła dla mieszkańców bezpłatną aplikację 

WYWOZIK KRAPKOWICE na urządzenia mobilne, która m.in. przypomina o terminach 
odbioru odpadów komunalnych z podziałem na poszczególne frakcje ze wskazanej 
nieruchomości. Z aplikacji dowiedzieć się można jak prawidłowo należy segregować odpady 
komunalne, jaka jest wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami oraz terminy  
i godzinach otwarcia MPSZOK-u (Mobilnego Punktu Odbioru Odpadów Komunalnych).  
W Aktualnościach aplikacji, umieszczane są najnowsze informacje dot. gospodarowania 
odpadami komunalnymi. Ponadto aplikacja umożliwia ustawienie alarmu przypominającego  
o zbliżających się terminach odbioru odpadów komunalnych oraz wysyłanie reklamacji dot. 
np.: braku odbioru odpadów, uszkodzonego pojemnika itp. 

 
Mieszkańcom Gminy Krapkowice na bieżąco przekazywane są wszelkie informacje  

z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi na łamach lokalnej prasy, strony internetowej 
Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach, a także portalu – facebook.  
 
 

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

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; 
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 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 (do końca marca każdego roku), 

i jak widać z przedstawionej Państwu informacji, wszystkie obowiązki ustawowe są przez 
Gminę Krapkowice realizowane. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowały pracownice Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska: Roksana Gwiazda - podinspektor  
ds. ochrony środowiska i rolnictwa, Izabella Ossowska - podinspektor ds. ochrony środowiska, Magdalena Jaworska – Lakota - 
podinspektor ds. ochrony środowiska. 


