Projekt
z dnia 12 lutego 2016 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 25 lutego 2016 r.
zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 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 2015 poz. 1515) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach (Dz. U. z 2013 roku, poz. 1399 ze zm.) Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co
następuje:
§ 1. W uchwale Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 5 w ust. 1 pkt 3) lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) odpady surowcowe (tzw. "suche") - powinny być
gromadzone w żółtym pojemniku lub worku”;
2) w § 5 w ust.1 pkt 3) lit. b) otrzymuje brzmienie: „b) szkło opakowaniowe - powinno być gromadzone w
zielonym pojemniku lub worku”;
3) w § 5 w ust. 1 pkt 3) lit. c) otrzymuje brzmienie: „c)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powinny być gromadzone w czarnym pojemniku lub worku”;
4) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: „1. W przypadku nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy,
a powstają odpady komunalne, zmieszane odpady komunalne należy gromadzić w pojemnikach lub workach,
uwzględniając następujące minimalne ilości powstających odpadów:
1) dla szkół wszelkiego typu - 3 l miesięcznie na każdego ucznia, studenta, osobę pracującą, jednak nie mniej niż
120 l na szkołę;
2) dla żłobków i przedszkoli - 3 l miesięcznie na każde dziecko i osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na
żłobek lub przedszkole;
3) dla instytucji publicznych, samorządowych i państwowych instytucji kultury - 3 l miesięcznie na każdą osobę
pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na instytucję;
4) dla lokali handlowych - 3 l miesięcznie na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na lokal;
5) dla lokali gastronomicznych - 3 l miesięcznie na miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż 120 l na lokal;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji - 2 l miesięcznie na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż
120 l na lokal, dla zapewnienia czystości wymagane jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co
najmniej jednego pojemnika o pojemności minimum 10 l na odpady komunalne;
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych, pomieszczeń biurowych i socjalnych oraz
placówek, w których świadczone są usługi zdrowotne za wyjątkiem określonych w pkt 8 - 3 l miesięcznie na
każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 120 l na zakład;
8) dla domów opieki, szpitali i zakładów opiekuńczo leczniczych - 5 l miesięcznie na jedno łóżko, jednak nie
mniej niż 1100 l na obiekt;
9) dla hoteli, moteli, pensjonatów itp. - 5 l miesięcznie na jedno łóżko, jednak nie mniej niż 120 l na obiekt;
10) dla ogrodów działkowych - 2 l miesięcznie w okresie od 1 marca do 31 października na jedną działkę
uprawianą, jednak nie mniej niż 120 na ogród działkowy;
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11) dla targowisk - 3 l miesięcznie na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej niż 1100 l na targowisko;
12) dla obiektów innych niż wymienione w pkt 1-11 - 3 l miesięcznie na każdą osobę pracującą, jednak nie mniej
niż 120 l na obiekt;
13) dla domków letniskowych pojemniki i worki do selektywnej zbiórki odpadów, takie jak dla domów
jednorodzinnych";
5) w § 15 ust. 1 pkt 3) lit. a) otrzymuje brzmienie: „a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - nie
rzadziej niż raz na cztery tygodnie”;
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie
po upływie 14 dni od dnia jej 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 pkt. 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
·
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 ze zm.)
Art. 18. 2 pkt 15 Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: stanowienie w innych sprawach
zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy;
Art. 40 ust.1 Na podstawie upoważnień ustawowych gminie przysługuje prawo stanowienia aktów prawa
miejscowego obowiązujących na obszarze gminy.
Art. 41 ust. 1 Akty prawa miejscowego ustanawia rada gminy w formie uchwały.
Art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.
·
U. z 2013 r. poz. 1399 ze zm.).
Art. 4. 1. Rada gminy, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, uchwala
regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, zwany dalej "regulaminem"; regulamin jest
aktem prawa miejscowego.
2)

uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte,
Wprowadzenie zmian do Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krapkowice zatwierdzonego uchwałą Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach dnia 18 czerwca
2015 roku wiąże się z koniecznością umożliwienia właścicielom nieruchomości niezamieszkałych
możliwości gromadzenia poszczególnych frakcji odpadów komunalnych w workach. Zmianie ulega także
częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych z tego typu nieruchomości
na nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. W obecnym brzmieniu Regulaminu częstotliwość ta wynosiła nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
3)
wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać,
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Straż Miejska.
4)

wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać,
Uchwała w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości,
którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy,
za usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych
i transportu nieczystości ciekłych.
5)

wskazanie przewidywanych skutków finansowych,
brak, gdyż nieruchomości niezamieszkałe nie są objęte systemem gospodarowania odpadami
komunanymi.

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