
Projekt

z dnia  17 czerwca 2014 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 25 czerwca 2014 r.

zmieniającej uchwałę Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

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 (Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wprowadza się następujące 
zmiany:

1) w § 3 w ust. 1 pkt 13) otrzymuje brzmienie: „13) zużyte opony samochodów osobowych i jednośladów”;

2) w § 3 w ust.1 po pkt 13) dodaje się pkt 14) w brzmieniu: „14) popiół”;

3) w § 5 w ust. 1 w pkt 1) :

a) lit. d) otrzymuje brzmieni e : „d) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji - w okresie 
od 1 kwietnia do 3 1 paździer ni k a w osobnym pojemniku lub worku chyba, że prowadzone jest ich 
kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych”;

b) po lit. e) dodaje si ę lit. f) w brzmieniu: „f) popiół - w pojemniku przeznaczonym na odpady zielone i 
odpady ulegajace biodegradacji - w okresie od 1 listopada do 31 marca”;

4) w § 5 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „3. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony 
samochodów osobowych i jednośladów, odpady zielone, odpady komunalne ulegające biodegradacji, odpady 
niebezpieczne, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty sprzet eklektyczny i elektroniczny, odpady surowcowe 
(tzw. „suche”), papier oraz szkło opakowaniowe mieszkańcy mogą dostaryczyć do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych”;

5) w § 5 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny oraz odpady niebezpieczne mogą być odbierane w systemie akcyjnym”;

6) w § 9 w ust. 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „1) worki o pojemności 80 l i 120 l oraz worki typu "big-
bag"przeznaczone na odpady budowlan e i rozbiórkow e”;

7) w § 9 w ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie : „2) brązowym z przeznaczeniem na odpady zielone i odpady 
komunalne ulegające biodegradacji w okresie od 1 kwietnia do 31 października, natomiast na popiół w okresie 
od 1 listopada do 31 marca”;

8) w § 9 w ust. 3 pkt 2) otrzymuje brzmienie : „2) brązowe z przeznaczeniem na odpady zielone i odpady 
komunalne ulegające biodegradacji”;

9) w § 9 w ust. 4 otrzymuje brzmienie: „4. Wskazane w ust. 1 i 2 pojemniki do zbierania odpadów komunalnych 
musza spełniać wymagania określone w ustawie o systemie oceny zgodności lub wymagania Polskich Norm. 
Dopuszcza się wyposażenie nieruchomości zamieszkałych w pojemniki o klapach odpowiadających kolorystyce 
poszczególnych frakcji odpadów komunalnych przy równoczesnym odpowiednim oznakowaniu pojemnika”;

10) w § 9 ust. 7 otrzymuje brzmienie: „7. Dopuszcza się prowadzenie przez właścicieli nieruchomości na 
terenie nieruchomości, do której posiadają tytuł prawny kompostowania odpadów zielonych i odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji w przydomowych kompostownikach, które muszą zapewnić 
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prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach tlenowych w okresie całego roku, zgodnie 
z przepisami szczególnymi”;

11) w § 10 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3) Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy 
w budynkach jednorodzinnych, ustala się, że minimalna pojemność pojemnika lub worka przeznaczonego do 
zbierania odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w okresie od 1 kwietnia do 
31 października oraz popiołu w okresie od 1 listopada do 31 marca wynosi 120 l”;

12) w § 11 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3) Dopuszcza się zbieranie odpadów zielonych i odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji w okresie od 1 kwietnia do 31 października w osobnym pojemniku lub worku oraz 
popiołu w okresie od 1 listopada do 31 marca w osobnym pojemniku na nieruchomościach, na których 
zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych. Ustala się, że minimaln a pojemność pojemnik a 
przeznaczonego do zbierania odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji oraz 
popiołu wynosi 120 l”;

13) w § 17 ust. 1 pkt 1):

a) lit e) otrzymuje brzmienie: „e) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji - nie rzadziej 
niż jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 3 1 października”;

b) po lit e) dodaje si ę lit f) w brzmieniu: „f) popiół - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 
1 listopada do 31 marca”;

14) w § 17 ust. 1 pkt 2):

a) lit e) otrzymuje brzmienie: „e) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji - nie rzadziej 
niż jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 3 1 października”;

b) po lit e) dodaje si ę lit f) w brzmieniu: „f) popiół - nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 
1 listopada do 31 marca";

15) w § 17 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „3. Odbieranie mebli i innych odpadów wielkogabarytowych oraz 
zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego może odbywać się w systemie akcyjnym co najmniej raz na pół 
roku, zgodnie z podanym harmonogramem.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
w terminie 14 dni od momentu ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

 Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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UZASADNIENIE

1) podstawę prawną,
· Art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zm.)
Art. 18. 2 pkt 15 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: stanowieniew innych sprawach zastrzeżonych
ustawami do kompetencjirady gminy;
Art. 40 ust.1 Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowegoobowiązujących na obszarze gminy.
Art. 41 ust. 1 Akty prawa miejscowegoustanawia rada gminyw formie uchwały.
· Art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2013
r. poz. 1399).
Art. 4. 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.

2) uzasadnieniefaktyczne,w tym cele jakiemają być osiągnięte,
Wprowadzenie zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach dnia 3 października 2013 roku
wiąże się z koniecznością wyodrębnienia ze zmieszanych odpadów komunalnych popiołu, w celu obniżenia
kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami. Selektywnie zbierany popiół będzie przekazywany
jako warstwa przesypowa wykorzystywana do rekultywacji składowisk odpadów, a nie jak do tej pory do
Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych jako odpad zmieszany.
Zbiórka popiołu będzie się odbywała w okresie od 1 listopada do końca marca każdego roku przy
wykorzystaniu pojemników w kolorze brązowym, do których w okresie od 1 kwietnia do 31 października
zbierane będą odpady zielone i odpady komunalneulegające biodegradacji.
Kolejną zmianą jest doprecyzowanie pojęcia zużytych opon porzez dopisanie, że są to opony samochodów
osobowych i jednośladów, które wyłączono ze zbiórki akcyjnej, umożliwiając ich oddawanie tylko do
PSZOKu.

3) wskazanie jednostek/komórekna które będzie oddziaływać,
WydziałGospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Straż Miejska.

4) wskazanieuchwał, zarządzeń,regulaminów,instrukcjina które będzie oddziaływać,
Uchwała w sprawie w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian
za uiszczoną przez właściciela nieruchomościopłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

5) wskazanieprzewidywanychskutków finansowych,

6) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych
w projekcie uchwały, zarządzeniu,regulaminów,instrukcji.
WydziałGospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Straż Miejska.
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