
 

 

UCHWAŁA NR 16.123.2020 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 27 lutego 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 

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 (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 5 ust,. 1 pkt. 1 i art. 6r ust. 3 - 3d ustawy z dnia 

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.) 

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. Przejmuje się od właścicieli nieruchomości obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki 

i pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywania 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. 

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. 

§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi Gmina zapewnia odbiór następujących odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości 

zamieszkałej 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; 
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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. 

2. Rodzaj pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i worków z foli LDPE do 

selektywnego zbierania odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość 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 folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów zbieranych 

selektywnie: metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, papier, 

bioodpady; 

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 folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów zbieranych 

selektywnie: szkło, papier, bioodpady i dwa worki o pojemności 120 litrów z folii LDPE na metale 

i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

3) gospodarstwo domowe 6-osobowe 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 dwa worki o pojemności 120 litrów z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów zbieranych 

selektywnie: metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, papier, 

bioodpady; 

4) budynki wielolokalowe: 

a) pojemnik / pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na budynek wielolokalowy 

o łącznej pojemności równej iloczynowi osób w nim zamieszkujących i wskaźnika 60 litrów na osobę 

o pojemności co najmniej 1,1 m3; 
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b) po jednym pojemniku z tworzywa sztucznego lub pojemniki siatkowe przeznaczone do selektywnej 

zbiórki odpadów: metale i  tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, szkło, 

papier, bioodpady, odpowiednio oznaczone w zależności od rodzaju zbieranego odpadu o pojemności co 

najmniej 1,1m3. 

3. Worki na odpady selektywnie zbierane będą dostarczane w kolejnych miesiącach w ilości worków 

odebranych z nieruchomości. 

4. 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 dostarczenia bezpłatnie worków do segregacji odpadów komunalnych w ilości odpowiadającej 

potrzebom nieruchomości lub worki można odebrać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach. 

§ 4. 1. Z terenu nieruchomości zamieszkałych 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. 

2. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i zużyte opony 

odbierane będą sprzed posesji podczas  tzw. zbiórki wystawkowej. 

3. Odbiór odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 i 2 odbywa się zgodnie z harmonogramem 

wywozu odpadów komunalnych, który zostanie dostarczony mieszkańcom oraz będzie udostępniony na stronie 

internetowej urzędu: www.krzepice.pl. 

§ 5. 1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym w Krzepicach przy  

ul. Kazimierza Wielkiego, którego godziny otwarcia podane są na stronie internetowej www.krzepice.pl, 

odbiera się następujące rodzaje selektywnie zebranych odpadów komunalnych: 

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; 
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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) papa; 

c) materiały izolacyjne (tj. wełna mineralna, wełna szklana, styropina, pianka montażowa itp.); 

d) 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. 

2. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają do PSZOK odpady 

komunalne, o których mowa w ust. 1. 

3. Pracownik obsługujący PSZOK może odmówić przyjęcia odpadów innych niż wymienione w ust. 1, oraz 

jeżeli skład i ilość odpadów wskazują na to, że nie stanowią one odpadów komunalnych lub nie są zebrane 

selektywnie. 

§ 6. 1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i bioodpady stanowiące odpady komunalne będą 

odbierane od właścicieli nieruchomości: 

1) jeden raz w miesiącu - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w okresie 

od października do marca, 

2) raz na dwa tygodnie - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi w okresie 

od kwietnia do października, 

3) raz na tydzień - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi w okresie od 

kwietnia do października, 

4) raz na dwa tygodnie - w przypadku  nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi w okresie 

od listopada do marca. 

2. Odpady zbierane selektywnie obejmujące: metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, szkło, papier będą odbierane od właścicieli nieruchomości: 

1) jeden raz w miesiącu - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, 

2) po zapełnieniu pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, jednak nie rzadziej niż raz w miesiącu - 

w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielorodzinnymi. 

3. Odpady komunalne selektywnie zebranych na nieruchomościach 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 ustawiony w Urzędzie Miejskim w Krzepicach; 

§ 7. 1. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się 

ograniczenie w ilości przyjmowanych do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych następujących 

rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości: 

1) odpady budowlane i rozbiórkowe: 
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a) gruz (tj. pustak, cegła, kafla, pokruszony beton, skute tynki, odpadowe materiały ceramiczne itp.) - 

w ilości nie większej niż 1,5 Mg na gospodarstwo domowe na rok; 

b) pozostałe odpady powstające w wyniku budowy i remontu (tj. deski, panele, stolarka okienna, blacha, 

druty, inne elementy metalowe itp.) - w ilości nie większej niż 0,5 Mg na gospodarstwo domowe na rok; 

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości  nie większej niż 0,5 Mg na gospodarstwo domowe na 

rok. 

§ 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 13 w formie: 

1) pisemnej; 

2) osobiście; 

3) elektronicznej na adres: gkr@krzepice.pl; 

4) 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 37.359.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 14 czerwca 2018 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 lipca 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Mateusz Kluba 
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