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UCHWAŁA NR 41.323.2022
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH
z dnia 22 czerwca 2022 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, art. 41 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), art. 3 ust. 2d, 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 2021 r.
poz. 888 z późn. zm.) 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. 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. Zastrzega się, że Gmina Krzepice nie wypełnia obowiązku w zakresie wyposażenia nieruchomości
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi w worki do zbierania bioodpadów, w przypadku
gdy właściciele zadeklarowali posiadanie kompostownika przydomowego i kompostowanie w nim bioodpadów
stanowiących odpady komunalne oraz korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi z tego tytułu.
§ 3. 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi Gmina zapewnia odbiór i zagospodarowanie następujących odpadów komunalnych zebranych na
nieruchomości zamieszkałej oraz na nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe położonej na terenie Gminy Krzepice:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) szkło;
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6) bioodpady;
7) popiół i żużle z palenisk domowych;
8) odpady niebezpieczne;
9) przeterminowane leki i chemikalia;
10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
11) zużyte baterie i akumulatory;
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
14) zużyte opony;
15) odpady tekstyliów i odzieży;
16) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;
17) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne.
2. Rodzaj pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pojemników lub worków
z foli LDPE do selektywnego zbierania odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość zabudowana
budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym uzależniona jest od wielkości gospodarstwa domowego i wynosi:
1) gospodarstwo domowe 1 - 2 osobowe:
a) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
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, papier,
bioodpady;
c) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na szkło;
d) jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na popiół i żużle z palenisk domowych;
2) gospodarstwo domowe 3 - 5 osobowe:
a) jeden pojemnik o pojemności 240 litrów lub dwa pojemniki o pojemności 120 litrów na niesegregowane
(zmieszane) odpady komunalne;
b) po jednym worku o pojemności 120 litrów z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów zbieranych
selektywnie: papier, bioodpady i dwa worki o pojemności 120 litrów z folii LDPE na metale i tworzywa
sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
c) jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na szkło;
d) jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na popiół i żużle z palenisk domowych;
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 na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
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, papier,
bioodpady;
c) jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na szkło;
d) jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na popiół i żużle z palenisk domowych;
4) nieruchomości zabudowane budynkami wielolokalowymi:
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a) pojemnik/pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na nieruchomość zabudowaną
budynkiem wielolokalowym o łącznej pojemności równej iloczynowi osób na niej zamieszkujących
i wskaźnika 60 litrów na osobę o pojemności co najmniej 1,1 m3;
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 1,1 m3;
c) pojemnik/pojemniki na popiół i żużle z palenisk domowych na nieruchomość zabudowaną budynkiem
wielolokalowym o łącznej pojemności równej iloczynowi osób na niej zamieszkujących i wskaźnika
60 litrów na osobę o pojemności co najmniej 1,1 m3.
3. Rodzaj pojemników na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz pojemników lub worków
z foli LDPE do selektywnego zbierania odpadów, w które zostanie wyposażona nieruchomość, na której
znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe
i wynosi:
1) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne;
2) po jednym worku o pojemności 120 litrów z folii LDPE na odpowiednią frakcję odpadów zbieranych
selektywnie: metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe, papier, bioodpady;
3) jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na szkło;
4) jeden pojemnik o pojemności 240 litrów na popiół i żużle z palenisk domowych.
4. Worki na odpady selektywnie zbierane będą dostarczane w kolejnych miesiącach w ilości worków
odebranych z nieruchomości.
5. 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. Worki można również odebrać w Urzędzie Miejskim w Krzepicach.
§ 4. 1. Z terenu nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się domki
letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane 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) popiół i żużle z palenisk domowych;
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
10) zużyte opony;
11) 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. Bioodpady nie będą odbierane przez uprawniony podmiot od właścicieli nieruchomości zabudowanych
jednorodzinnymi budynkami mieszkalnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne
w kompostowniku przydomowym i w związku z tym korzystają ze zwolnienia w części z opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
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4. 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 Gmina Krzepice zapewnia przyjmowanie następujących rodzajów selektywnie
zebranych odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych oraz nieruchomości, na których znajdują się
domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe:
1) papier;
2) metale;
3) tworzywa sztuczne;
4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
5) szkło;
6) bioodpady;
7) odpady niebezpieczne;
8) przeterminowane leki i chemikalia;
9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, które powstały w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki;
10) zużyte baterie i akumulatory;
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe;
13) zużyte opony;
14) odpady tekstyliów i odzieży;
15) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych;
2. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają do PSZOK odpady
komunalne, o których mowa w ust. 1.
3. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych jest czynny przez cały rok jeden raz w tygodniu
tj. sobota w godzinach 800 – 1200, za wyjątkiem dni świątecznych.
4. 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 mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od października do marca,
2) raz na dwa tygodnie - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w okresie od kwietnia do października,
3) raz na tydzień - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi w okresie od
kwietnia do października,
4) raz na dwa tygodnie - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi w okresie
od listopada do marca.
2. Odpady zbierane selektywnie obejmujące: metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe
wielomateriałowe, papier będą odbierane od właścicieli nieruchomości:
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1) jeden raz w miesiącu - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
2) jeden raz w miesiącu - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi.
3. Odpady zbierane selektywnie obejmujące szkło będą odbierane od właścicieli nieruchomości:
1) jeden raz na trzy miesiące - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi oraz nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe;
2) raz na dwa miesiące - w przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi.
4. Popiół i żużle z palenisk domowych będą odbierane od właścicieli nieruchomości w miesiącach od
stycznia do kwietnia, w lipcu, od października do grudnia - jeden raz w miesiącu.
5. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny i zużyte opony będą
odbierane sprzed posesji podczas tzw. zbiórki wystawkowej dwa razy w roku.
6. Odpady komunalne selektywnie zebrane na nieruchomości obejmujące niżej wskazane frakcje oprócz
dostarczenia do PSZOK można umieszczać w pojemnikach w dodatkowo wyznaczonych miejscach:
1) przeterminowane leki - według zapotrzebowania można również umieszczać
przeznaczonych na tego rodzaju odpady ustawionych w placówkach zdrowia;

w pojemnikach

2) zużyte baterie i akumulatory - według zapotrzebowania można również umieszczać w pojemnikach
przeznaczonych na tego rodzaju odpady ustawionych w Urzędzie Miejskim w Krzepicach oraz placówkach
oświatowych;
3) odpady tekstyliów i odzieży - można umieszczać w specjalnych pojemnikach przeznaczonych do tego celu
ustawionych na terenie gminy; dopuszcza się przekazywanie odzieży podmiotom lub organizacjom
humanitarnym prowadzącym zorganizowaną zbiórkę zużytej odzieży na terenie gminy.
§ 7. 1. W zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się
ograniczenie ilości przyjmowanych do Punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych następujących
rodzajów odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych - w ilości nie większej niż 0,5 Mg na
gospodarstwo domowe lub nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomość
wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na rok;
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe - w ilości nie większej niż 0,5 Mg na gospodarstwo domowe lub
nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele
rekreacyjno-wypoczynkowe na rok;
3) zużyte opony:
a) w ilości nie większej niż 6 sztuk na gospodarstwo domowe na rok;
b) w ilości nie większej niż 2 sztuki na nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inną
nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe 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.
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3. Zgłoszenie powinno zawierać imię i nazwisko, adres właściciela nieruchomości oraz datę, miejsce i opis
zdarzenia, o którym mowa w ust. 1.
§ 9. Uchyla się Uchwałę Nr 39.308.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 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.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.
§ 11. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 lipca 2022 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej
mgr Mateusz Kluba

