
UCHWAŁA NR 22.184.2020  
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 7 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.), art. 6k ust. 1 pkt 1, ust. 2a 
pkt 1 i ust. 3 oraz art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 z późn. zm.) Rada Miejska w Krzepicach 
uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr 17.152.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie 
wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości 
stawki tej opłaty wprowadza się następującą zmianę: 
 
§2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa 
w § 1, w wysokości 29,00 zł za jedną osobę miesięcznie, jeżeli odpady są zbierane i odbierane 
w sposób selektywny. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, w wysokości 58,00 zł za jedną osobę miesięcznie.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Mateusz Kluba 
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Uzasadnienie

W myśl art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wpływy z opłat za
gospodarowanie odpadami muszą pokrywać koszty funkcjonowania systemu gospodarowania
odpadami komunalnymi, na które składają się:

- odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych;

- tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

- obsługa administracyjna systemu;

- edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Przy obowiązujących w chwili obecnej stawkach opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi mając na uwadze wzrost ilości odbieranych odpadów komunalnych, wpływy z opłat
nie wystarczą do pokrycia kosztów funkcjonowania systemu w 2021 r. W związku z powyższym
w celu ustalenia wysokości stawki opłaty na takim poziomie, który pozwoli na osiągnięcie
wpływów w wysokości pozwalającej pokryć koszty funkcjonowania systemu, dokonano
szczegółowej analizy aktualnych i prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu na terenie
Gminy Krzepice. W wyniku przeprowadzonej analizy stwierdzono, iż w celu zapewnienia
wystarczających do samofinansowania się systemu środków finansowych w 2021 roku, konieczne
jest zwiększenie wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami w następujący sposób:
odpady gromadzone w sposób selektywny - 29,00 zł za jedną osobę miesięcznie, natomiast
w przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów
komunalnych w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty podwyższonej w wysokości 58,00 zł
za jedną osobę miesięcznie. Tak znaczne zróżnicowanie i zwiększenie stawki w przypadku
odpadów zbieranych nieselektywnie ma być motywujące i stanowić zachętę do podjęcia trudu
segregacji odpadów przez mieszkańców.
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