
UCHWAŁA NR 25.205.2021 
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 23 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Krzepice 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1, 2 i 2a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 
z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, 
Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr 17.147.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice wprowadza się następujące 
zmiany: 

1. w §3 ust. 1 dodaje się punkt 20 w brzmieniu: „§ 3 ust. 1 pkt 20 popiół i żużle z palenisk 
domowych. ” 

2. §3 ust. 3 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „§3 ust. 3 pkt 1) zbiórkę z terenu nieruchomości frakcji 
odpadów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 20 gromadzonych w odpowiednich 
pojemnikach lub workach zgodnie z opisem” 

3. §3 ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „§3 ust. 3 pkt 2) dostarczenie samodzielnie i na własny 
koszt do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odpadów, o których mowa 
w ust. 1pkt 1-19, z zastrzeżeniem § 16 ust.2 pkt 3,4,5,6,7,8.” 

4. w §9 dodaje się ust. 3 w brzmieniu: „§ 9 ust. 3. Ustala się minimalną pojemność pojemników na 
popiół i żużle z palenisk domowych zbieranych selektywnie na nieruchomości o zabudowie 
jednorodzinnej - jeden pojemnik o pojemności 240 litrów.” 

5. §10 ust. 2. otrzymuje brzmienie: „§10 ust. 2. Ustala się dla właścicieli nieruchomości 
wielolokalowych minimalną pojemność pojemników na poszczególne frakcje odpadów tj. szkło, 
metale oraz tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, bioodpady, popiół 
i żużle z palenisk domowych zbieranych selektywnie na danej nieruchomości, jeżeli z tych 
pojemników korzysta: 

1) do 10 osób - 240 litrów; 

2) od 11 do 50 osób - w rozmiarze 1100 litrów; 

3) powyżej 50 osób - w rozmiarze 2 x 1100 litrów.” 

6. w §15 ust. 1. dodaje się punkt 14) w brzmieniu: „§15 ust. 1 pkt 14) popiół i żużle z palenisk 
domowych - od stycznia do kwietnia, w lipcu, od października do grudnia - nie rzadziej niż raz 
w miesiącu” 

7. w §16 ust. 2. dodaje się punkt 11) w brzmieniu: „§16 ust. 2 pkt 11) popiół i żużle z palenisk 
domowych należy gromadzić na terenie nieruchomości w pojemnikach z napisem "POPIÓŁ" 
i przekazać przedsiębiorcy odbierającemu odpady ” 

8. §16 ust. 3. otrzymuje brzmienie: „§16 ust. 3. Odpady komunalne powstające w gospodarstwach 
domowych wymienione w §3 ust. 1 pkt 1 - 19 zebrane selektywnie można we własnym zakresie 
dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w godzinach otwarcia punktu” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2021 roku. 
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§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu  w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

mgr Mateusz Kluba 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: ACDC68FA-5402-4915-8FA5-ADFF6EAB746D. Podpisany Strona 2



Uzasadnienie

Uchwałą Nr 17.147.2020 z dnia 5 maja 2020 roku w sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krzepice, Rada Miejska w Krzepicach określiła Regulamin
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice.

W związku z wysokimi kosztami odbioru i zagospodarowania odpadów, postanowiono
wydzielić ze strumienia niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych o kodzie 20 03
01 odrębną frakcję odpadów - popiół i żużle z palenisk domowych jako odpad o kodzie 20 01
99 Inne niewymienione frakcje zbierane w sposób selektywny.

Z uwagi na powyższe zmiany zaszła konieczność dostosowania przepisów aktualnie
obowiązującej uchwały Rady Miejskiej w Krzepicach sprawie regulaminu utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krzepice do nowych zasad segregacji odpadów.

W celu zapewnienia czytelności uchwały proponuje się podjęcie powyższej uchwały
zmieniającej z mocą obowiązywania od 1 lipca 2021 roku, tj. wraz z dniem rozpoczęcia odbierania
odpadów komunalnych przez wykonawcę wybranego w aktualnie planowanym przetargu na
realizację tej usługi od lipca 2021 r.
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