UCHWAŁA NR XVII/219/2020
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH
z dnia 25 czerwca 2020 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 2020r., poz. 713) oraz 6r ust. 3, ust. 3a i ust. 3d 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:
Rozdział 1.
Postanowienia ogólne
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krapkowice i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 2. Ilekroć w uchwale jest mowa o:
1) bezpośrednim odbiorze odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć odbiór odpadów komunalnych
z terenu nieruchomości zamieszkałych wraz z ich załadunkiem i transportem;
2) pośrednim odbiorze odpadów komunalnych – należy przez to rozumieć przyjęcie wybranych frakcji
selektywnie zebranych odpadów komunalnych wytworzonych na nieruchomościach zamieszkałych
i dostarczonych przez właściciela nieruchomości lub osobę przez niego upoważnioną do Punktu Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).
Rozdział 2.
Szczegółowy zakres i sposób świadczenia usługi odbioru odpadów komunalnych od właścicieli
nieruchomości.
§ 3. W ramach bezpośredniego odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych odbierane są
następujące frakcje odpadów:
1) zmieszane odpady komunalne zebrane zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krapkowice, określonym odrębną uchwałą - w każdej ilości;
2) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe zebrane selektywnie zgodnie z Regulaminem
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice, określonym odrębną uchwałą - w każdej ilości;
3) papier zebrany selektywnie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krapkowice, określonym odrębną uchwałą - w każdej ilości;
4) szkło zebrane selektywnie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy
Krapkowice, określonym odrębną uchwałą - w każdej ilości;
5) bioodpady, o ile nie było możliwości ich zagospodarowania poprzez kompostowanie w przydomowym
kompostowniku na terenie nieruchomości, zebrane selektywnie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krapkowice, określonym odrębną uchwałą - w każdej ilości;
6) popiół paleniskowy zebrany selektywnie zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Krapkowice, określonym odrębną uchwałą - w każdej ilości;
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, powstałe na
nieruchomościach zamieszkałych w systemie akcyjnym zgodnie z podanym przez Gminę harmonogramem.
§ 4. W ramach pośredniego odbioru odpadów komunalnych następuje przyjęcie przez Punkt Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych odpadów komunalnych, których rodzaje i ilości określa Załącznik do niniejszej
uchwały, dostarczonych samodzielnie przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych.
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§ 5. W ramach usługi, o której mowa w § 3 Gmina Krapkowice:
1) wyposaży nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w worki do zbierania odpadów oraz pojemniki
o minimalnej pojemności, wynikającej z liczby osób wskazanych w deklaracji o wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, z uwzględnieniem 40 l na osobę tygodniowo, jako średniej łącznej
ilości odpadów komunalnych wytwarzanych na nieruchomościach zamieszkałych i z zastrzeżeniem, że na
1 nieruchomość jednorodzinną przypada po jednym pojemniku na popiół i bioodpady o maksymalnej
pojemności 120 l ;
2) będzie utrzymywała pojemniki w odpowiednim stanie technicznym, obejmującym ich naprawę lub wymianę
w przypadku uszkodzenia w stopniu uniemożliwiającym gromadzenie odpadów lub ich odbiór oraz
w odpowiednim stanie sanitarnym.
§ 6. Odbiór odpadów z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, wykorzystywane jedynie
przez część roku odbywa się wyłącznie z pojemników o pojemności 120l, z częstotliwością określoną dla
zabudowy jednorodzinnej.
§ 7. Odbiór odpadów z innych nieruchomości niż określone § 6, przeznaczonych na cele rekreacyjnowypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, odbywa się z częstotliwością określoną
w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice dla nieruchomości
niezamieszkałych.
§ 8. Bezpośredni odbiór odpadów komunalnych będzie następował zgodnie z harmonogramem danej frakcji
odpadów.
§ 9. Dopuszcza się zmianę pojemności lub liczby pojemników przeznaczonych do zbierania poszczególnych
frakcji odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości w przypadku zmiany danych określonych
w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, uzasadniających ich zmianę.
Rozdział 3.
Częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
§ 10. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości, na
których:
1) zamieszkują mieszkańcy w budynkach jednorodzinnych oraz wielorodzinnych, w których lokale mieszkalne
wyposażone są w indywidualne pojemniki i worki na odpady komunalne:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - jeden raz na dwa tygodnie,
b) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - jeden raz na cztery tygodnie,
c) papier - jeden raz na osiem tygodni,
d) szkło - jeden raz na osiem tygodni,
e) bioodpady - jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie jeden
raz na miesiąc,
f) popiół paleniskowy - jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca.
2) zamieszkują mieszkańcy w budynkach wielorodzinnych, w których lokale mieszkalne wyposażone są we
wspólne dla tych lokali pojemniki na odpady komunalne:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - jeden raz na tydzień,
b) metale, tworzywa sztuczne i opakowania wielomateriałowe - jeden raz na tydzień,
c) papier - jeden raz na dwa tygodnie,
d) szkło - jeden raz na cztery tygodnie,
e) bioodpady - jeden raz na tydzień w okresie od 1 kwietnia do 31 października, a w pozostałym okresie jeden
raz na miesiąc,
f) popiół paleniskowy - jeden raz na dwa tygodnie w okresie od 1 listopada do 31 marca.
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Rozdział 4.
Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
§ 11. 1 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwany dalej PSZOK obsługiwany będzie przez
Wodociągi i Kanalizację Sp. z o.o. w Krapkowicach.
2. PSZOK otwarty będzie co najmniej 2 dni w tygodniu przez 6 godzin dziennie oraz w co najmniej dwie
soboty w miesiącu.
3. W PSZOK przyjmowane są nieodpłatnie wyłącznie odpady określone w Załączniku do niniejszej uchwały,
dostarczone przez mieszkańców Gminy Krapkowice, po okazaniu ostatniego dowodu wpłaty opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
4. Zasady przyjmowania odpadów komunalnych oraz godziny otwarcia PSZOK określa Regulamin Punktu
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dostępny na stronie internetowej Gminy Krapkowice oraz na
tablicach informacyjnych.
5. W przypadku dostarczenia do PSZOK większej ilości odpadów niż określona w załączniku do niniejszej
uchwały, mieszkaniec ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów, według cennika przyjmowania odpadów do
PSZOK.
6. Cennik, o którym mowa w ust. 5 znajduje się na stronie internetowej Gminy Krapkowice oraz na terenie
PSZOK.
Rozdział 5.
Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez Punkt
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
§ 12. 1 W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, jak również
nie wykonywania przedmiotowych usług, właściciel nieruchomości może złożyć reklamację w formie pisemnej,
mailowej lub ustnej do protokołu. Reklamacja winna zostać złożona niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu
2 dni roboczych od momentu zaistnienia zdarzenia.
2. Reklamacja wniesiona pisemnie lub ustnie do protokołu powinna zostać podpisana przez osobę ją wnoszącą,
a protokół przez pracownika, który go sporządził.
3. Reklamacja winna zawierać dane osoby ją wnoszącej wraz z adresem do korespondencji oraz wskazywać na
czym polegało niewłaściwe wykonanie usługi przez przedsiebiorcę odbierającego odpady lub PSZOK oraz
określać datę i godzinę zdarzenia.
4. W przypadku braku danych kontaktowych wnoszącego reklamację, jak również niemożności ich ustalenia,
reklamacja pozostaje bez rozpatrzenia.
5. Reklamacje, o których mowa w ust. 1 rozpatrywane są bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni
od daty jej otrzymania. W szczególnie skomplikowanych sprawach, wnoszący reklamację zostanie poinformowany
o innym terminie załatwienia sprawy.
6. Odpowiedzi na wniesione reklamacje udziela się w formie, w jakiej zostały wniesione, chyba że wnoszący je
zastrzeże sobie inny sposobów udzielenia odpowiedzi spośród określonych w ust. 1.
7. Reklamacje należy składać na adres e-mail: odpady@krapkowice.pl, na adres: Urząd Miasta i Gminy
w Krapkowicach 47-303 Krapkowice, ul. 3 Maja 17 lub w Wydziale Gospodarki Gruntami, Rolnictwa i Ochrony
Środowiska Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.
Rozdział 6.
Postanowienia końcowe
§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.
§ 14. Tracą moc uchwały:
1) Nr XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 siepnia 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;
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2) Nr VI/68/2019 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały Nr
XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 siepnia 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;
3) Nr XIV/174/2020 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 9 stycznia 2020 roku w sprawie zmiany uchwały Nr
XLIV/506/2018 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 23 siepnia 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.
§ 15. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Opolskiego, za wyjątkiem ostatniej pozycji załącznika do niniejszej uchwały – opisanej jako lp. 12 „Odpady inne
niż odpady medyczne” – która wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku oraz podlega ogłoszeniu na tablicach
ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy
w Krapkowicach.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Bernard Friedla
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Załącznik do uchwały Nr XVII/219/2020
Rady Miejskiej w Krapkowicach
z dnia 25 czerwca 2020 r.
RODZAJ I ILOŚĆ ODPADÓW KOMUNALNYCH
PRZYJMOWANYCH W RAMACH OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE
ODPADAMI KOMUNALNYMI W PUNKCIE SELEKTYWNEGO
ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

Lp.

Rodzaj odpadu

Charakterystyka

1

Bioodpady

odpady kuchenne (np.: odpadki warzyw i owoców,
resztki jedzenia za wyjątkiem mięsa i ryb, skorupki
jajek, itp.), drobne gałęzie drzew i krzewów, trawa z
ogródka, liście, kwiaty cięte i doniczkowe

2

Popiół

popioły paleniskowe

3

Meble i inne odpady
wielkogabarytowe

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

4

Zużyte opony

opony samochodów osobowych i jednośladów

5

Odpady budowlane
i rozbiórkowe

6

Szkło

7

Papier

8

Tworzywa sztuczne,
opakowania
wielomateriałowe

9

Odpady tekstyliów i
odzieży

10

Zużyty sprzęt
elektryczny i
elektroniczny

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 trakcie
prac budowlanych, rozbiórkowych i remontowych
przeprowadzonych w gospodarstwach domowych
indywidualnie przez mieszkańców, a także okna, drzwi,
wanny, brodziki, ubikacje, umywalki
opakowania szklane bez zawartości (słoiki, butelki,
szklane opakowania po kosmetykach)
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)
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)
odzież i tekstylia (ubrania, ręczniki, ściereczki i szmatki
niezanieczyszczone smarami)
lampy fluorescencyjne, baterie i akumulatory,
urządzenia zawierające freony, zużyte urządzenia
elektryczne i elektroniczne (np.: pralki, piekarniki,
zmywarki, mikrofalówki, sprzęt audio, kamery, aparaty
fotograficzne, telefony komórkowe, telefony
stacjonarne, maszyny do szycia, opiekacze, tostery,

Id: 7B8C3BC0-19D0-4A9D-9B49-EFB78458C11E. Podpisany

Roczny limit odpadów
na nieruchomość
(budynek jednorodzinny/
lokal mieszkalny)
b.o.
b.o.
300 kg
4 szt.

500 kg

b.o.
b.o.

b.o.

b.o.

b.o.
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11

12

Odpady niebezpieczne

Odpady inne niż
odpady medyczne

komputery, monitory, telewizory, drukarki, maszyny do
pisania, wentylatory, grzejniki elektryczne, termostaty,
żelazka, chłodziarki, zamrażarki, klimatyzatory nie
zawierające freonu, odkurzacze, inne urządzenia
kuchenne, zabawki zasilane baterią lub podłączane do
prądu)
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,
przeterminowane leki i chemikalia
odpady niekwalifikujące się jako odpady medyczne
powstałe w gospodarstwach domowych w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
w szczególności igły i strzykawki.

b.o.

b.o.

b.o. – bez ograniczeń
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