
 

 

UCHWAŁA NR 34.268.2021 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 23 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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, zmienionej Uchwałą 

Nr 25.205.2021 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. 4 ust. 1, 2 i 2a 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 17.147.2020 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 5 maja 2020 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice, zmienionej Uchwałą Nr 25.205.2021 z dnia 

23 marca 2021 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1. w § 9 ust. 1 dodaje się pkt 8) w brzmieniu: „§ 9 ust. 1 pkt 8) 120 litrów - dla domku letniskowego na 

nieruchomości lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.” 

2. w § 9 dodaje się ust. 4 w brzmieniu: „§ 9 ust. 4. Ustala się minimalną pojemność pojemników lub 

worków na poszczególne frakcje odpadów tj. szkło, metale oraz tworzywa sztuczne i odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe, papier, bioodpady zbieranych selektywnie  na nieruchomościach, na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - co 

najmniej jeden worek o pojemności 120 litrów dla domku letniskowego na nieruchomości lub innej 

nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na daną frakcję odpadów." 

3. w § 9 dodaje się ust. 5 w brzmieniu: „§ 9 ust. 5. Ustala się minimalną pojemność pojemników na popiół 

i żużle z palenisk domowych zbieranych selektywnie na nieruchomościach, na których znajdują się domki 

letniskowe lub innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - jeden 

pojemnik o pojemności 120 litrów dla domku letniskowego na nieruchomości lub innej nieruchomości 

wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe." 

4. § 15 ust. 1 pkt 1) lit. a) otrzymuje brzmienie: „§ 15 ust. 1 pkt 1) lit. a) z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w okresie od kwietnia do października co najmniej 

raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca - co najmniej raz w miesiącu;” 

5. § 15 ust. 1 pkt 3) lit. a) otrzymuje brzmienie: „§ 15 ust. 1 pkt 3) lit. a) z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych oraz z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe - w okresie od kwietnia do października co najmniej 

raz na dwa tygodnie, a w okresie od listopada do marca - co najmniej raz w miesiącu;” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

Katowice, dnia 29 listopada 2021 r.
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§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2022 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Mateusz Kluba 
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