
 

 

UCHWAŁA NR 41.324.2022 

RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 

w sprawie określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 

świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 i 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. 2022 poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 poz. 888 z późn. zm.),  

Rada Miejska w Krzepicach  

uchwala: 

§ 1. 1. Gmina Krzepic zapewnia dodatkowe usługi odbierania i zagospodarowania następujących odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzepice powstających w gospodarstwach 

domowych na nieruchomościach zamieszkałych oraz na nieruchomościach, na których znajdują się domki 

letniskowe i innych nieruchomościach wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe poprzez 

przyjmowanie w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Krzepicach selektywnie zebranych 

następujących odpadów: 

1) odpady budowlane i rozbiórkowe z gospodarstw domowych w ilości przekraczającej limit 0,5 Mg na 

gospodarstwo domowe lub nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomość 

wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na rok określony odrębną uchwałą- cena 700,00 zł 

brutto/Mg; 

2) meble i inne odpady wielkogabarytowe w ilości przekraczającej limit 0,5 Mg na gospodarstwo domowe lub 

nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub inną nieruchomość wykorzystywaną na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe określony odrębną uchwałą - cena 1 200,00 zł brutto/Mg; 

3) zużyte opony: 

a) w ilości przekraczającej limit 6 sztuk na gospodarstwo domowe na rok określony odrębną uchwałą - cena 

10,00 zł brutto za sztukę; 

b) w ilości przekraczającej limit 2 sztuki na nieruchomość, na której znajduje się domek letniskowy lub 

inną nieruchomość wykorzystywaną na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na rok określony odrębną 

uchwałą - cena 10,00 zł brutto za sztukę; 

4) papa - cena 650,00 zł brutto/Mg. 

§ 2. 1. Usługi, o których mowa w § 1 świadczone są wyłącznie na pisemny wniosek właściciela 

nieruchomości, którego wzór jest dostępny na stronie internetowej ww.krzepice.pl oraz w wersji papierowej 

w siedzibie Urzędu Miejskiego w Krzepicach i wymagają każdorazowego zgłoszenia zapotrzebowania na ich 

wykonanie w Urzędzie Miejskim w Krzepicach. 
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2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 powinno zawierać w szczególności: 

1) adres nieruchomości; 

2) imię i nazwisko właściciela nieruchomości; 

3) rodzaj odpadu i jego przybliżoną ilość. 

3. Odpady, o których mowa w § 1 będą przyjmowane w Punkcie selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych w Krzepicach w godzinach otwarcia punktu i ważone na urządzeniach wagowych na terenie 

oczyszczalni ścieków w Krzepicach przy ul. Kazimierza Wielkiego. 

4. Właściciel nieruchomości dostarcza odpady, o których mowa w § 1 do Punktu selektywnej zbiórki 

odpadów komunalnych we własnym zakresie. 

§ 3. Uchyla się Uchwałę Nr 39.309.2022 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 11 maja 2022 r. w sprawie 

określenia rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz 

wysokości cen za te usługi. 

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic. 

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

z dniem 1 lipca 2022 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

mgr Mateusz Kluba 
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