
Projekt

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

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

z dnia 25 czerwca 2014 r.

zmieniająca uchwałę Nr XXII/357/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 r. 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 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 
(Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 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/357/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października 2013 roku 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 nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi wprowadza się następujące zmiany:

1) w § 1 ust. 1 pkt 5) otrzymuje brzmienie: „5) odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Krapkowice, określonym odrębną uchwałą - w każdej ilości”;

2) w § 1 ust. 1 po pkt 5) dodaje się pkt 5a) w brzmieniu: „5a) popi o ł u zebran ego selektywnie na terenie nieruchomości, 
zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, określonym odrębną uchwałą - w każdej ilości”;

3) w § 1 ust. 1 pkt 6) otrzymuje brzmienie: „6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego oraz odpadów niebezpiecznych w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę Krapkowice 
harmonogramem”;

4) w § 2 ust. 1 pkt 1) litera  e) otrzymuje brzmienie: „e) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji - jeden 
raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 3 1 października”;

5) w § 2 ust. 1 pkt 1) po literze e) dodaje się literę f) w brzmieniu: „f) popiół - jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 
listopada do 31 marca”;

6) w § 2 ust. 1 pkt 2) litera  e) otrzymuje brzmienie: „e) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji - 
jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 3 1 października”;

7) w § 2 ust. 1 pkt 2) po literze e) dodaje się literę f) w brzmieniu: „f) popiół - jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 
listopada do 31 marca”.

§ 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) podstawa prawna
· Art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594): Do

wyłącznejwłaściwości rady gminy należy: stanowieniew innych sprawach zastrzeżonych ustawami do
kompetencjirady gminy;
Art. 40 ust.1 Na podstawie upoważnień ustawowych gminieprzysługuje prawo stanowienia
aktów prawa miejscowegoobowiązujących na obszarze gminy.
Art. 41 ust. 1 Akty prawa miejscowegoustanawia rada gminyw formie uchwały.

· Art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2013 r., poz. 1399): Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt
prawa miejscowego, szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnychod właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,w zamian za uiszczoną
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności
ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty
selektywnegozbierania odpadów komunalnych.

2) uzasadnieniefaktyczne,w tym cele jakiemają być osiągnięte

W związku ze zmianą UchwałyNr XXII/354/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 3 października
2013 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice
wprowadzającą popiół jako kolejną frakcję odpadów komunalnych zbieranych selektywnie zachodzi potrzeba
zmianyUchwały Rady Miejskiejw Krapkowicach Nr XXII/357/2013 z dnia 3 października 2013 r. 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
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Zmiany w niniejszej uchwale dostosowują ją do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krapkowice, powodując że stają się one spójne i harmonijne. W uchwale określono częstotliwość
odbioru popiołu w okresie od 1 listopada do 31 marca każdego roku na nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie
oraz odpadów zielonych i odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w okresie od 1 kwietnia do 31
października na nie rzadziej niż raz na tydzień.

3) wskazanieuchwał, zarządzeń,regulaminów,instrukcjina które będzie oddziaływać,
----------

4) wskazanieprzewidywanychskutków finansowych,
----------

5) wskazanie zasobów osobowych i finansowych niezbędnych do realizacji postanowień zawartych
w projekcie uchwały, zarządzeniu,regulaminów,instrukcji.

NaczelnikWydziałuGospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Komendant Straży Miejskiej.
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