
Projekt

z dnia  16 marca 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR 16.167.2016
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH

z dnia 22 marca 2016 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 5 ust. 1 pkt 1 i art. 6r ust. 3, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 250) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kłobucku, Rada Miejska w Krzepicach uchwala:

§ 1. Przyjmuje się szczegółowy sposób i zakres 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.

§ 2. 1. Gospodarstwo domowe - rozumie się przez to osobę lub zespół osób spokrewnionych lub 
niespokrewnionych, mieszkających razem i wspólnie się utrzymujących.

2. Budynek wielolokalowy - rozumie się przez to budynek, w którym znajduje się co najmniej sześć odrębych 
lokali mieszkalnych.

3. Ilość odbieranych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odpadów komunalnych zmieszanych, 
gromadzonych w pojemnikach oraz odpadów zbieranych selektywnie w workach z foli LDPE uzależniona jest od 
wielkości gospodarstwa domowego i wynosi:

1) gospodarstwo domowe 1 - 2 osobowe

a) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów;

b) po jednym worku o pojemności 120 litrów z foli LDPE na odpowiednią frakcję odpadów zbieranych 
selektywnie: tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, czysty papier i tektura, metal, 
odpady ulegające biodegradacji;

2) gospodarstwo domowe 3 – 5 osobowe:

a) jeden pojemnik o pojemności 240 litrów lub dwa pojemniki o pojemności 120 litrów;

b) po jednym worku o pojemności 120 litrów z foli LDPE na odpowiednią frakcję odpadów zbieranych 
selektywnie: szkło, czysty papier i tektura, metal, odpady ulegające biodegradacji i dwa worki o pojemności 
120 litrów z foli LDPE na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe;

3) gospodarstwo domowe 6-sobowe i większe:

a) jeden pojemnik o pojemności 240 litrów i jeden pojemnik o pojemności 120 litrów lub trzy pojemniki o 
pojemności 120 litrów;

b) po jednym worku o pojemności 120 litrów z foli LDPE na odpowiednią frakcję odpadów zbieranych 
selektywnie: czysty papier i tektura, metal, odpady ulegające biodegradacji i po dwa worki o pojemności 120 
litrów z foli LDPE na tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe oraz na szkło;

4) budynki wielolokalowe:

a) pojemnik / pojemniki na odpady zmieszane na budynek wielolokalowy o łącznej pojemności równej 
iloczynowi osób w nim zamieszkujących i wskaźnika 60 litrów na osobę;
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b) po jednym pojemniku z tworzywa sztucznego lub pojemniki siatkowe przeznaczone do selektywnej zbiórki 
odpadów: tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, czysty papier i tektura, metal, odpady 
ulegające biodegradacji, odpowiednio oznaczone w zależności od rodzaju zbieranego odpadu o pojemności 
co najmniej 1,1 m3.

4. 1) Worki na odpady selektywnie zbierane będą dostarczane w kolejnych miesiącach w ilości worków 
odebranych z nieruchomości.

1) W przypadku większego zapotrzebowania na worki do selektywnej zbiórki odpadów niż ilość przewidziana na 
daną nieruchomość, po zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości przedsiębiorca będzie zobowiązany do 
dostarczania bezpłatnie worków do segregacji odpadów komunalnych w ilości odpowiadającej potrzebom 
nieruchomości.

§ 3. 1. Odpady komunalne zbierane w sposób selektywny przez właścicieli nieruchomości będą odbierane lub 
przyjmowane przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych według następujących frakcji:

1) zmieszane odpady komunalne,

2) tworzywa sztuczne (plastikowe opakowania po napojach, kosmetykach i środkach czystości, folie i torby z 
tworzyw sztucznych itp.) i opakowania wielomateriałowe,

3) szkło, szklane opakowania,

4) metale (puszki, drobny złom),

5) niezanieczyszczony papier, tektura,

6) odpady ulegające biodegradacji (odpady zielone, odpady z kuchni, odpady opakowaniowe ulegające 
biodegradacji),

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

8) odpady niebezpieczne powstające w gospodarstwach domowych w strumieniu odpadów komunalnych:

a) chemikalia i opakowania po nich (detergenty zawierające substancje niebezpieczne, środki czyszczące, 
rozpuszczalniki, kwasy, alkalia, farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze, żywice zawierające 
substancje niebezpieczne)

b) środki ochrony roślin i opakowania po nich i opakowania po nawozach chemicznych,

c) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć itp.,

d) urządzenia zawierające freony,

e) przepracowane oleje i tłuszcze,

f) przeterminowane leki,

g) zużyte baterie i akumulatory,

h) zużyte opony,

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny.

§ 4. 1. Odpady komunalne zmieszane będą odbierane od właścicieli nieruchomości:

1) jeden raz w miesiącu – w przypadku nieruchomości położonych na terenach wiejskich Gminy Krzepice,

2) jeden raz w miesiącu – w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na terenach miejskich Gminy 
Krzepice w okresie od listopada do marca,

3) raz na dwa tygodnie – w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na terenach miejskich Gminy 
Krzepice w okresie od kwietnia do października,

4) raz na tydzień - w przypadku budynków wielolokalowych położonych na terenach miejskich Gminy Krzepice 
w okresie od kwietnia do października,

5) raz na dwa tygodnie - w przypadku budynków wielolokalowych położonych na terenach miejskich Gminy 
Krzepice w okresie od listopada do marca.
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2. Odpady zbierane selektywnie obejmujące: tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe, szkło, czysty 
papier i tekturę, metale będą odbierane od właścicieli nieruchomości:

1) jeden raz w miesiącu – w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej,

2) po zapełnieniu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu – w 
przypadku nieruchomości o zabudowie wielolokalowej.

3. Odpady ulegające biodegradacji zbierane selektywnie będą odbierane:

1) jeden raz w miesiącu – w przypadku nieruchomości położonych na terenach wiejskich Gminy Krzepice,

2) jeden raz w miesiącu – w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na terenach miejskich Gminy 
Krzepice w okresie od listopada do marca,

3) raz na dwa tygodnie – w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na terenach miejskich Gminy 
Krzepice w okresie od kwietnia do października,

4) raz na tydzień - w przypadku budynków wielolokalowych położonych na terenach miejskich Gminy Krzepice 
w okresie od kwietnia do października,

5) raz na dwa tygodnie - w przypadku budynków wielolokalowych położonych na terenach miejskich Gminy 
Krzepice w okresie od listopada do marca.

4. Odpady niebezpieczne powstające na nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy wydzielone ze 
strumienia odpadów komunalnych obejmujące:

1) przeterminowane leki – według zapotrzebowania należy dostarczać do pojemników przeznaczonych na tego 
rodzaju odpady ustawionych w przychodniach zdrowia;

2) zużyte baterie i akumulatory inne niż samochodowe - należy wrzucać do pojemników przeznaczonych na tego 
rodzaju odpady ustawionych w Urzędzie Miejskim w Krzepicach i w placówkach oświatowych;

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, opony będą odbierane co 
najmniej dwa razy w roku sprzed posesji podczas tzw. zbiórki „wystawkowej”, o której właściciele 
nieruchomości zostaną wcześniej powiadomieni;

5. Poza wyznaczonymi terminami zbiórki właściciele nieruchomości mogą we własnym zakresie dostarczyć 
selektywnie zebrane prawidłowo posegregowane odpady komunalne tj. tworzywa sztuczne i opakowania 
wielomateriałowe, szkło, czysty papier i tektura, metal, odpady ulegające biodegradacji, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe oraz odpady niebezpieczne, wymienione w § 3 ust. 1 pkt 8 lit. a - i, powstające na 
nieruchomościach, na których zamieszkują mieszkańcy do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, 
którego lokalizacja i godziny otwarcia podane zostaną na stronie internetowej urzędu: www.krzepice.pl.

6. Harmonogram wywozu odpadów komunalnych zostanie dostarczony mieszkańcom oraz będzie 
udostępniony na stronie internetowej urzędu: www.krzepice.pl.

§ 5. 1. Odpady powstałe na nieruchomości posegregowane niezgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie 
utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Krzepice, traktowane są jako odpady zmieszane.

2. Właściciele nieruchomości, którzy zadeklarują selektywną zbiórkę odpadów, w przypadku nie przestrzegania 
zasad segregacji odpadów, po drugim zgłoszeniu przez operatora nieprawidłowego gromadzenia odpadów 
selektywnie zbieranych lub braku segregacji odpadów, będą ponosić opłatę za odbiór odpadów w wysokości opłaty 
za odpady zmieszane za okres, w którym odpady nie były selektywnie zbierane.

§ 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe nie są objęte systemem zbiórki odpadów w zamian za uiszczoną opłatę, 
właściciel nieruchomości pozbywa się tego rodzaju odpadów we własnym zakresie i na własny koszt korzystając z 
usług podmiotu posiadającego stosowne zezwolenie na tego typu działalność.

§ 7. 1. Przejmuje się od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki służące 
do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym, jako część usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi.
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2. W przypadku zaginięcia lub zniszczenia pojemnika z bezspornej winy właściciela nieruchomości 
(dewastacja, w szczególności w sytuacji spalenia pojemnika), właściciel nieruchomości zobowiązany będzie do 
zwrotu kosztów z tytułu zaginięcia lub zniszczenia pojemnika z uwzględnieniem jego amortyzacji.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości mają prawo zgłosić fakt niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych.

2. Zgłoszenia, o którym mowa w ust. 1, należy dokonać w terminie 2 dni roboczych, licząc od dnia zaistnienia 
zdarzenia do siedziby Urzędu Miejskiego w Krzepicach przy ul. Częstochowskiej nr 13 w formie:

1) pisemnej,

2) elektronicznej na adres: gci@krzepice.pl,

3) telefonicznej - numer telefonu 34/ 317 51 72.

3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko oraz adres właściciela nieruchomości oraz datę, miejsce i opis 
zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.

§ 9. Traci moc uchwała Nr 31.237.2013 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 18 marca 2013 roku w sprawie 
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.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 lipca 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego.
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UZASADNIENIE

Zadania gminy oraz obowiązki właścicieli nieruchomości, dotyczące utrzymania czystości i porządku
określa ustawa z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedmiotowa
ustawa daje radzie gminy delegację do określenia w uchwale szczegółowego sposobu i zakres
świadczenia usług odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania
tych odpadów, które gmina realizuje w zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
uiszczoną przez właściciela nieruchomości. Uchwałą Nr 31.237.2013 z dnia 18 marca 2013 r.
obowiązek ten Rada Miejska w Krzepicach wypełniła w ramach przygotowania do wprowadzenia
od 1 lipca 2013 r. na terenie Gminy Krzepice nowego systemu gospodarowania odpadami. System,
który działa od 1 lipca 2013 r. pozwala realizować nałożone na Gminę Krzepice obowiązki związane
z objęciem gminnym systemem odbioru odpadów komunalnych wszystkich właścicieli
nieruchomości zamieszkałych.

W dniu 1 lutego 2015 roku weszła w życie ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy o
utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz.
87). Nowelizacja ustawy będącej podstawą do podejmowania uchwał w sprawie systemu gospodarki
odpadami w gminach, stanowi między innymi, iż dotychczasowe akty prawa miejscowego wydane
na podstawie art. 6r ust 3 ustawy, tj. określające zakres usług, zachowują moc na okres na jaki
zostały wydane jednak nie dłużej niż przez 18 miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy,
które nastąpiło 1 lutego 2015 r.
Ustawa wprowadziła m.in. w art. 6r ust. 3b zapis dopuszczający możliwość różnicowania
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, z tym że w okresie od kwietnia do października
częstotliwość odbierania odpadów zmieszanych i bioodpadów stanowiących odpady komunalne nie
może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i nie rzadsza niż raz na dwa
tygodnie z zabudowy jednorodzinnej, za wyjątkiem gmin wiejskich i części wiejskiej gmin wiejsko –
miejskich, gdzie częstotliwość odbierania zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów może
być rzadsza.

Przedłożony projekt uchwały wprowadza stosowną zmianę w zakresie częstotliwości odbioru
odpadów i sposobu ich realizacji. W uchwale zawarto również określenie trybu i sposobu zgłaszania
przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę
odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów
komunalnych.

Przygotowała:

Honorata Leszczyna
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