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UCHWAŁA NR 45.368.2014
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 9 maja 2014 r.

w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości 
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Krzepice

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 
1990 roku o samorządzie gminnym (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 594 z późn. zm.), 
art. 4 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej (j.t. 
z 2011 roku Dz. U. Nr 45 poz. 236), art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 roku 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 1399) oraz 
art. 9 ustawy z dnia 5 lipca 2001 roku o cenach (j.t. Dz. U. z 2013 roku poz. 385), Rada 
Miejska w Krzepicach uchwala: 

§ 1. 1. Określa się górne stawki opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, 
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
rzecz gminy, za usługi odbioru odpadów komunalnych w następujących wysokościach: 

1) 24 zł za pojemnik o objętości 120 litrów, 

2) 30 zł za pojemnik o objętości 180 litrów, 

3) 36 zł za pojemnik o objętości 240 litrów, 

4) 59 zł za pojemnik o objętości 770 litrów, 

5) 80 zł za pojemnik o objętości 1100 litrów, 

6) 550 zł za kontener KP7,

2.  W przypadku, gdy odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
stosuje się stawki opłat za usługi, o których mowa w ust. 1 obniżone o 20%.

§ 2. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości, którzy 
pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych, za usługi opróżniania 
zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych z obszaru Gminy Krzepice 
w wysokości 25 zł za 1 m3. 

§ 3. Górne stawki opłat określone w § 1 i § 2 są stawkami brutto. 

§ 4. Traci moc uchwała Nr XIII/118/07 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 grudnia 
2007 roku w sprawie ustalenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli 
nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy Krzepice, 
zmieniona uchwałą Nr XXXI/265/09 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 czerwca 
2009 roku. 

Id: 3AB9C80E-7A3C-4CD1-9B30-D2A77F936771. Projekt Strona 1



§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Śląskiego.
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Uzasadnienie
W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach

(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399) i objęciem przez Gminę Krzepice nowym systemem gospodarowania odpadami
komunalnymi od 1 lipca 2013 r. wyłącznie właścicieli nieruchomości zamieszkałych, Rada Gminy, zgodnie
z art. 6 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie (Dz. U. z 2013 r.,
poz. 1399), jest obowiązana podjąć uchwałę określającą górne stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych oraz
opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych dla właścicieli nieruchomości
niezamieszkałych,którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymina rzecz
gminy. Uchwała Nr XIII/118/07 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia
górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych na terenie Gminy
Krzepice, zmienionauchwałą Nr XXXI/265/09 Rady Miejskiejw Krzepicach z dnia 30 czerwca 2009 roku dotyczyła
wszystkich właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krzepice. Celem podjęcia uchwały w sprawie określenia
górnych stawek opłat (...) jest określenie maksymalnych cen usług w tym zakresie, świadczonych przez
przedsiębiorców. Takie odgórne ustalenie maksymalnych stawek opłat za usługi w zakresie odbierania odpadów
komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych wprowadza możliwość ujednolicenia cen usług
świadczonychw tym zakresie na terenie Gminy Krzepice. Dzięki tej uchwale właściciele nieruchomości korzystający
z usług różnych przedsiębiorców,będą ponosić z tego tytułu opłaty nie różniące się od siebie w znaczący sposób, przy
jednoczesnymzachowaniu jakości świadczeń. Dany przedsiębiorca może regulować ceny świadczonych przez siebie
usług na podstawie podniesionych kosztów, jednak nie może on przekroczyć górnych stawek opłat określonych
w uchwale.

Przygotowała:
Ewa Ślusarczyk
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