
Projekt

z dnia  2 stycznia 2020 r.
Zatwierdzony przez .........................

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

z dnia 9 stycznia 2020 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 
2018 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

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 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz 6r ust. 3, ust. 3a ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r., poz. 2010 z późn. zm.) 
Rada Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 sierpnia 2018 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 zmienia się treść załącznika, 
o którym mowa w uchwale. Załącznik ten otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 lutego 2020 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 do uchwały Nr ....................

Rady Miejskiej w Krapkowicach

z dnia 9 stycznia 2020 r.

RODZAJ I ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH

PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI W PUNKCIE SELEKTYWNEGO 

ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Rodzaj odpadu Charakterystyka
Roczny limit 
odpadów na  

nieruchomość
Odpady biodegradowalne odpady kuchenne (za wyjątkiem mięsa i ryb), odpady zielone b.o.

Popiół popioły paleniskowe b.o.

Odpady wielkogabarytowe meble, meblościanki, meble tapicerowane, łóżka, materace z 
łóżek, dywany, wykładziny, stoły, krzesła

300 kg

Zużyte opony opony samochodów osobowych i jednośladów 4 szt.

Odpady budowlane i 
rozbiórkowe

odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, 
gruz ceglany, odpady innych  materiałów ceramicznych 
i elementów wyposażenia, drewno, odpadowa papa, materiały 
izolacyjne inne niż wymienione w 17 06 01 i 17 06 03 
powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku prac 
budowlanych, rozbiórkowych i remontowych 
przeprowadzonych  indywidualnie przez mieszkańców,
a także okna, drzwi, wanny, brodziki, ubikacje, umywalki

500 kg

Szkło opakowania szklane bez zawartości (słoiki, butelki, szklane 
opakowania po kosmetykach)

b.o.

Papier opakowania z papieru i tektury (papierowe pudełka, kartony), 
papier i tektura (makulatura, gazety i czasopisma, zużyte 
zeszyty i stare książki,  katalogi, prospekty, kalendarze, 
papierowe torby na zakupy)

b.o.

Tworzywa sztuczne opakowania z tworzyw sztucznych, tworzywa sztuczne, 
opakowania wielomateriałowe, (plastikowe opakowania
po żywności np.  jogurtach, margarynach, papierki po 
słodyczach, butelki PET, opakowania po kosmetykach, płynach 
do mycia i chemii gospodarczej, plastikowe koszyczki po 
owocach, nakrętki od butelek, plastikowe worki, torebki 
i reklamówki, kartoniki po mleku i sokach)

b.o.

Odzież, tekstylia odzież i tekstylia (ubrania, ręczniki, ściereczki i szmatki 
niezanieczyszczone smarami)

b.o.

Zużyty sprzęt eklektyczny 
i elektroniczny

lampy fluorescencyjne, baterie i akumulatory, urządzenia 
zawierające freony,  zużyte urządzenia elektryczne i 
elektroniczne (np.: pralki, piekarniki, zmywarki, mikrofalówki, 
sprzęt audio, kamery, telefony komórkowe, telefony 
stacjonarne, aparaty fotograficzne, maszyny do szycia, 
opiekacze, tostery, komputery, monitory, telewizory, drukarki, 
maszyny do pisania, wentylatory, grzejniki elektryczne, 
termostaty, chłodziarki, zamrażarki, żelazka, klimatyzatory nie 
zawierające freonu, odkurzacze, inne urządzenia kuchenne, 
zabawki zasilane baterią lub podłączane do prądu)

b.o.
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Odpady niebezpieczne rozpuszczalniki, odczynniki fotograficzne, środki ochrony 
roślin, farby, tusze, tonery, 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.

b.o. – bez ograniczeń
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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 2019 poz. 506 z
późn. zm.) 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. 6r ust. 3 i ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.)

Art. 6r ust. 3 Rada gminy określi, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, szczegółowy
sposób 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 częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
art. 6r ust. 3a W uchwale, o której mowa w ust. 3, dopuszcza się ograniczenie ilości zużytych opon,
odpadów wielkogabarytowych oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych, stanowiących odpady
komunalne, odbieranych lub przyjmowanych przez punkty selektywnego zbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za gospodarowanie odpadami
komunalnymi.

2) uzasadnienie faktyczne, w tym cele jakie mają być osiągnięte,
W projekcie uchwały wprowadza się ograniczenia w zakresie ilości przyjmowanych nieodpłatnie odpadów
przez Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w stosunku do odpadów budowlanych i
rozbiórkowych, zużytych opon oraz odpadów wielkogabarytowych. Zaproponowane limity odnoszą się do
nieruchomości, a nie jak było do tej pory do mieszkańca.

3) wskazanie jednostek/komórek na które będzie oddziaływać,
Wydział Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Wydział Budżetowo-Finansowy

4) wskazanie uchwał, zarządzeń, regulaminów, instrukcji na które będzie oddziaływać,
----------
5) wskazanie przewidywanych skutków finansowych,

Wysokość środków uzależniona jest od ilości odpadów dostarczonych przez mieszkańców ponad określone
w uchwale limity. Środki te w całości zostaną przekazane firmie odbierającej i zagospodarowującej odpady
komunalne z PSZOK-ów.

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

Naczelnik Wydziału Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Naczelnik Wydziału
Budżetowo-Finansowego.
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