
Projekt

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

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

z dnia 25 czerwca 2014 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 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 poz. 594) oraz 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 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach 
uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice będzie świadczyć usługi odbioru:

1) zmieszanych odpadów komunalnych - w każdej ilości;

2) odpadów surowcowych (tzw. „suchych”) zebranych selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie 
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, określonym odrębną uchwałą - 
w każdej ilości;

3) szkła opakowaniowego zebranego selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, określonym odrębną uchwałą - w każdej ilości;

4) 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;

5) popiołu zebranego selektywnie na terenie nieruchomości, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Krapkowice, określonym odrębną uchwałą - w każdej ilości;

6) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów 
niebezpiecznych w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem;

7) w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - zebranych selektywnie odpadów komunalnych 
wymienionych w Załączniku nr 1 do uchwały, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Krapkowice, określonym odrębną uchwałą - w ilości określonej w Załączniku nr 1 do uchwały.

2. W ramach usługi, o której mowa w ust.1, Gmina Krapkowice wyposaży nieruchomości zamieszkałe 
w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych w ilości i pojemności zgodnej z obowiązującym Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice i będzie je utrzymywać w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z obowiązującym Regulaminem 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice traktowane będą, jako zmieszane odpady 
komunalne, dla których nie stosuje się niższej stawki opłaty przewidzianej w odrębnej uchwale, za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

§ 2. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone
z częstotliwością:

1) zabudowa jednorodzinna:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz na dwa tygodnie;
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b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – jeden raz na miesiąc;

c) szkło opakowaniowe – jeden raz na dwa miesiące;

d) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji – jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia 
do 31 października;

e) popiół – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca.

2) zabudowa wielorodzinna:

a) zmieszane odpady komunalne – jeden raz na tydzień;

b) odpady surowcowe (tzw. „suche”) – jeden raz na tydzień;

c) szkło opakowaniowe – jeden raz na  miesiąc;

d) odpady zielone i odpady komunalne ulegające biodegradacji – jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia 
do 31 października;

e) popiół – jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca.

§ 3. Adres Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zwany dalej” PSZOK” znajduje się na stronie 
internetowej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

2. Informacje o godzinach otwarcia PSZOK-u znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach oraz na tablicach informacyjnych przy wjeździe na teren PSZOK-u.

3. W PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady określone w Załączniku nr 1 do uchwały, dostarczone do 
PSZOK-u przez ich wytwórców.

4. PSZOK funkcjonuje zgodnie z regulaminem określonym w Załączniku nr 2 do uchwały. Zarządca PSZOK-u 
może odmówić przyjęcia odpadów niezidentyfikowanych, niewiadomego pochodzenia, o niewiadomym składzie, 
odbiegających od charakterystyki podanej w Załączniku nr 1 do uchwały.

§ 4. Z dniem 31 grudnia 2014 roku traci moc uchwała 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.

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2015 roku 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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                                            Załącznik nr 1 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Krapkowicach 

 z dnia 25 czerwca 2014 roku 
 
 

ILOŚĆ I RODZAJ ODPADÓW  
PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI  

W PUNKCIE SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Charakterystyka 

Roczny limit 

odpadów na 

mieszkańca 

20 01 08 

20 02 

20 02 01 

20 02 02 

Odpady ulegające biodegradacji  odpady kuchenne (za wyjątkiem mięsa i ryb), 

odpady z ogrodów i parków, gleba i ziemia, 

w tym kamienie 

b.o. 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe meble, meblościanki, meble tapicerowane, 

łóżka, materace z łóżek, okna, drzwi, wanny, 

brodziki, ubikacje, umywalki, dywany, 

wykładziny, stoły, krzesła, grzejniki  

b.o. 

16 01 03 Zużyte opony opony samochodów osobowych i 

jednośladów  

b.o 

17 01 01 

17 01 02 

17 01 03 

Odpady budowlane i rozbiórkowe 

  

odpady betonu oraz gruz betonowy z 

rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady 

innych  materiałów ceramicznych i 

elementów wyposażenia powstałe w 

gospodarstwach domowych w wyniku prac 

budowlanych, rozbiórkowych i remontowych 

przeprowadzonych  indywidualnie przez 

mieszkańców  

1 Mg 

15 01 07 

20 01 02 

Szkło opakowaniowe 

 

szkło, opakowania szklane bez zawartości  

(słoiki, butelki, szklane opakowania po 

kosmetykach) 

b.o. 

15 01 01 

15 01 02 

15 01 04 

15 01 05 

20 01 01 

20 01 09 

20 01 11 

20 01 40 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Odpady surowcowe (tzw. „suche”) opakowania z papieru i tektury, opakowania z 

tworzyw sztucznych, opakowania z metali, 

opakowania wielomateriałowe, papier i 

tektura, tworzywa sztuczne, tekstylia, metale 

(odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych i 

metali: puszki po napojach, puszki po konserwach, 

plastikowe opakowania po żywności np.  

jogurtach, margarynach, papierki po słodyczach, 

chipsach, butelki PET, opakowania po 

kosmetykach, płynach do mycia i chemii 

gospodarczej, plastikowe koszyczki po owocach, 

nakrętki od butelek, plastikowe worki, torebki i 

reklamówki, metale żelazne i nieżelazne np.: 

garnki metalowe, druty, pokrywki ze słoików, 

kapsle i metalowe nakrętki, opakowania 

wielomateriałowe tj.: kartoniki po mleku i sokach, 

tekstylia: stare ubrania, ręczniki, ściereczki i 

szmatki niezanieczyszczone, odpady 

opakowaniowe z papieru (papierowe pudełka, 

kartony), papier, kartony i tektury, makulatura, 

gazety i czasopisma, zużyte zeszyty i stare książki,  

katalogi, prospekty, kalendarze, papierowe torby 

na zakupy) 

b.o. 

20 01 21 

20 01 33 

20 01 34 

Zużyty sprzęt eklektyczny i 

elektroniczny 

lampy fluorescencyjne 

baterie i akumulatory  

zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne  

b.o. 
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Kod 

odpadu 
Rodzaj odpadu Charakterystyka 

Roczny limit 

odpadów na 

mieszkańca 

20 01 35 

20 01 36 

(np.: pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, 

sprzęt audio, kamery, aparaty fotograficzne, 

telefony komórkowe, telefony stacjonarne, 

maszyny do szycia, opiekacze, tostery, komputery, 

monitory, telewizory, drukarki, maszyny do 

pisania, wentylatory elektryczne, grzejniki 

elektryczne, termostaty, chłodziarki, zamrażarki, 

klimatyzatory nie zawierające freonu, odkurzacze, 

żelazka, inne urządzenia kuchenne, zabawki 

zasilane baterią lub podłączane do prądu) 

20 01 13 Odpady niebezpieczne rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, 

farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze 

i żywice zawierające substancje 

niebezpieczne, detergenty zawierające 

substancje niebezpieczne oraz inne niż 

wymienione w 20 01 29, leki inne niż 

wymienione w 20 01 31 

b.o. 

20 01 17  

20 01 27  

20 01 29  

20 01 30  

20 01 32  

 

b.o. – bez ograniczeń 
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                                            Załącznik nr 2 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Krapkowicach 

 z dnia 25 czerwca 2014 roku 
 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEJ 

 ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH 

 
Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne 

odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku: 

 

I. Zasady ogólne: 

 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK-u. 

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności  

z wykazem przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp. 

3. Dostarczone przez mieszkańca odpady komunalne PSZOK przyjmuje nieodpłatnie. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu  

i poleceń pracownika punktu. 

 

II. Ustalenia szczegółowe: 

 

1. PSZOK przyjmuje odpady komunalne od poniedziałku do piątku oraz w co najmniej jedną 

sobotę w miesiącu.  

2. PSZOK przyjmuje odpady komunalne tylko od mieszkańców Gminy Krapkowice po 

okazaniu ostatniego dowodu wniesienia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

3. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być posegregowane.  

4. Dostarczone odpady komunalne nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi 

odpadami. 

5. Do PSZOK-u przyjmowane są wyłącznie odpady komunalne wymienione w Załączniku nr 

1 do uchwały w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług. 

6. Do PSZOK-u nie są przyjmowane następujące rodzaje odpadów: 

 materiały izolacyjne: styropian, wełna mineralna, papa, 

 zmieszane odpady komunalne, 

 zmieszane odpady budowlane. 

7. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów  

w przypadku: 

 stwierdzenia przez pracownika PSZOK–u, iż odpady dostarczone nie znajdują się 

na wykazie odpadów aktualnie przyjmowanych, 

 stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach. 

8. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK-u wystawi dostarczającemu potwierdzenie 

przyjęcia odpadu na ustalonym druku.. 

9. W przypadku dostarczenia do PSZOK-u większej ilości odpadów niż określona w 

Załączniku nr 1 do uchwały 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, mieszkaniec ponosi 

koszty przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK, według cennika przyjmowania 

odpadów do PSZOK-u.  

10. Cennik przyjmowania odpadów do PSZOK-u znajduje się na stronie internetowej Urzędu 

Miasta i Gminy w Krapkowicach oraz przy wjeździe na teren PSZOK.  
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UZASADNIENIE

1) podstawę prawną,

· 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 gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowegoobowiązujących na obszarze gminy.
Art. 41 ust. 1 Akty prawa miejscowegoustanawia rada gminyw formie uchwały.

· Art. 6r ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U.
z 2013 r., poz. 1399)

Art. 6r ust. 3 Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego,szczegółowysposób
i zakres 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, 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 z dokonaniemzmian w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy

Krapkowice wprowadzonym uchwałą Nr XXII/357/2013 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia
3 października 2013 roku w celu zapewnienia czytelności i przejrzystości uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego jej tekst został ujednolicony. W uchwale określono, że w zamian za uiszczoną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi Gmina Krapkowice wyposaży nieruchomości zamieszkałe w
pojemniki i worki do zbierania odpadów komunalnychoraz będzie świadczyć usługi odbioru następujących ich
frakcji: odpadów zmieszanych, surowcowych (tzw. „suchych”), szkła opakowaniowego, odpadów zielonych i
odpadów ulegających biodegradacji oraz popiołu w każej ilości. Ponadto raz w roku zorganizuje akcyjną
zbiórkę mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz
odpadów niebezpiecznych. W uchwale wskazano częstotliwość odbioru poszczególnych rodzajów odpadów
komunalnych, a także określono regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz ze
wskazaniem jakie odpady mogą być do niego oddawanew ramach uiszczonej przez mieszkańca opłaty.

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

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

5) wskazanieprzewidywanychskutków finansowych,
----------

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

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