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UCHWAŁA NR 34.269.2021 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr 17.148.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych 

odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, zmienionej Uchwałą Nr 25.206.2021 z dnia 23 marca 2021 r. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 1372 z późn. zm.), art. 5 ust.1 pkt 1 oraz art. 6r ust. 3-
3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Kłobucku, Rada Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. W uchwale Nr 17.148.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice i zagospodarowania tych odpadów w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
zmienionej Uchwałą Nr 25.206.2021 z dnia 23 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 3 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 3 ust. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina zapewnia odbiór 
następujących odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości zamieszkałej oraz 
na nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innej nieruchomości 
wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonej na terenie Gminy Krzepice: 
1) papier; 2) metale; 3) tworzywa sztuczne; 4) szkło; 5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 
6) bioodpady; 7) odpady tekstyliów i odzieży; 8) odpady niebezpieczne; 9) przeterminowane 
chemikalia; 10) przeterminowane leki; 11) środki ochrony roślin i opakowania po nich i opakowania 
po nawozach chemicznych; 12) zużyte żarówki i świetlówki, lampy fluorescencyjne i inne odpady 
zawierające rtęć; 13) przepracowane oleje i tłuszcze; 14) zużyte baterie i akumulatory w podziale na: 
a) zużyte baterie i akumulatory inne niż samochodowe; b) zużyte akumulatory samochodowe; 
15) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 
poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki; 16) odpady budowlane i rozbiórkowe: 
a) gruz (tj. pustak, cegła, kafla, pokruszony beton, skute tynki, odpadowe materiały ceramiczne itp.); 
b) pozostałe odpady powstające w wyniku budowy i remontu (tj. deski, panele, stolarka okienna, 
blacha, druty, inne elementy metalowe itp.); 17) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 18) zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny; 19) zużyte opony; 20) niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne; 21) popiół i żużle z palenisk domowych." 

2. w § 3 ust. 2 dodaje się pkt 5) w brzmieniu: „§ 3 ust. 2 pkt 5) nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe: 

a) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów; 
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b) po jednym worku o pojemności 120 litrów z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów 
zbieranych selektywnie: metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
szkło, papier, bioodpady." 

3. w § 3 ust. 3 dodaje się pkt 3) w brzmieniu: „§ 3 ust. 3 pkt 3)  jeden pojemnik o pojemności 
120 litrów - dla domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na 
cele rekreacyjno-wypoczynkowe.” 

4. § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „§ 4 ust. 1. Z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz 
nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe odbierane będą następujące rodzaje odpadów 
komunalnych: 1) papier; 2) metale; 3) tworzywa sztuczne; 4) szkło; 5) odpady opakowaniowe 
wielomateriałowe; 6) bioodpady; 7) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 8) zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny; 9) zużyte opony; 10) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 11) 
popiół i żużle z palenisk domowych.” 

5. § 6 ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „§ 6 ust. 1 pkt 1) jeden raz w miesiącu - w przypadku 
nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 
w okresie od października do marca,” 

6. § 6 ust. 1 pkt 2) otrzymuje brzmienie: „§ 6 ust. 1 pkt 2) raz na dwa tygodnie - w przypadku 
nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe  
w okresie od kwietnia do października," 

7. § 6 ust. 2 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „§ 6 ust. 2 pkt 1) jeden raz w miesiącu - w przypadku 
nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi oraz nieruchomości, na których znajdują 
się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 
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Uzasadnienie 

Wprowadzenie opłaty ryczałtowej od domków letniskowych na nieruchomościach lub innych 
nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zgodnie z art. 6j ust. 3 b 
ustawy z 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, wiąże się 
z koniecznością dostosowania przepisów aktualnie obowiązującej uchwały Rady Miejskiej 
w Krzepicach w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice 
i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zakresie określenia pojemności pojemników lub 
worków na odpady komunalne oraz częstotliwości odbioru odpadów z nieruchomości, na których 
znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-
wypoczynkowe. 
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