Projekt
z dnia 28 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH
z dnia 28 maja 2018 r.
w sprawie zmiany uchwały nr 16.169.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 r. w sprawie
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz. U. z 207 r. poz. 1875 z późn. zm.) w związku z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j Dz. U. z 2017 r. poz. 1289 z późn. zm.) oraz § 2 5 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego
zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r. poz. 19) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:
§ 1. 1. W rozdziale 3 § 7 ust. 2 pkt 8 otrzymuje brzmienie: "rozdział 3 § 7 ust. 2 pkt 8 worki z przeźroczystych
folii polietylenowych LDPE lub HDPE o grubości dostosowanej do ilości i rodzaju odpadów o pojemności
120 litrów oznaczone kolorami i posiadające opis określający frakcję odpadów zbieranych selektywnie,
z przeznaczeniem na:
a) szkło - worek koloru zielonego z napisem "SZKŁO";
b) metale i tworzywa sztuczne - worek koloru żółtego z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE";
c) papier - worek koloru niebieskiego z napisem „PAPIER";
d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone i odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji - worek
koloru brązowego z napisem „BIO";"
2. W rozdziale 3 § 9 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "rozdział 3 § 9 ust. 2 Za podstawę do ustalenia mnimalnej
pojemności worków na poszczególne frakcje odpadów tj. szkło, metale i tworzywa sztuczne, papier, odpady
ulegające biodegradacji zbieranych selektywnie na danej nieruchomości przyjmuje się następującą normatywną
ilość produkowanych w skali miesiąca odpadów:
1) 30 litrów - dla każdej z osób zamieszkałych na nieruchomości o zabudowie jednorodzinnej, jednak co najmniej
jeden worek o pojemności 120 litrów na daną frakcję odpadów;
2) 2 litry - na każdą osobę zatrudnioną w biurach, urzędach, zakładach pracy, przychodniach i innych miejscach
pracy, jednak co najmniej jeden worek o pojemności 120 litrów na daną frakcję odpadów;
3) 10 litrów - na jedno łóżko dla szpitali, hoteli, pensjonatów oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji,
jednak co najmniej dwa worki o pojemności 120 l na daną frakcję odpadów;
4) 2 litry - na każdego ucznia, przedszkolaka i pracownika placówki oświatowej, jednak co najmniej dwa worki
o pojemności 120 litrów na daną frakcję odpadów;
5) 5 litrów - na każde miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego i zatrudnioną osobę, nie mniej jednak niż
worek o pojemności 120 l na lokal czy punkt gastronomiczny na daną frakcję odpadów;
6) 10 litrów - na każde 10 m2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego, jednak co najmniej jeden worek
o pojemności 120 litrów na lokal na daną frakcję odpadów.
7) dopuszcza się stosowanie pojeników do gromadzenia odpadów selektywnie zbieranych, innych niż worki
określone w pkt 3 - 4 przy zachowaniu minimalnej pojemności określonej w tych punktach spełniających
wymagania określone w niniejszym Regulaminie.
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8) dopuszcza się stosowanie pojemników do gromadzenia selektywnie zbieranych odpadów ulegających
biodegradacji o minimalnej pojemności 120 litrów
spełniających wymagania określone w niniejszym
Regulaminie."
3. W rozdziale 3 § 10 ust. 2 otrzymuje brzmienie: "rozdział 3 § 10 ust. 2. Ustala się dla właścicieli
nieruchomości wielolokalowych minimalną pojemność na poszczególne frakcje odpadów tj. szkło, metale
i tworzywa sztuczne, papier, odpady ulegające biodegradacji, zbierane selektywnie na danej nieruchomości
i odbierane w cyklu miesięcznym, jeżeli z pojemników tych korzysta:
1) do 10 osób - 240 litrów;
2) od 11 do 50 osób - w rozmiarze 1 100 litrów;
3) powyżej 50 osób - w rozmiarze 2 x 1 100 litrów."
4. W rozdziale 4 § 15 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "Odpady komunalne zmieszane będą odbierane od
właścicieli nieruchomości:
a) jeden raz w miesiącu - w przypadku nieruchomości położonych na terenach wiejskich Gminy Krzepice,
b) jeden raz w miesiącu - w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na terenach miejskich Gminy
Krzepice w okresie od listopada do marca,
c) raz na dwa tygodnie - w przypadku nieruchomości w zabudowie jednorodzinnej na terenach miejskich Gminy
Krzepice w okresie od kwietnia do października,
d) raz na tydzień - w przypadku budynków wielolokalowych położonych na terenach miejskich Gminy Krzepice
w okresie od kwietnia do października,
e) raz na dwa tygodnie - w przypadku budynków wielolokalowych położonych na terenach miejskich Gminy
Krzepice w okresie od listopada do marca."
5. W rozdziale 4 § 15 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: "odpady zbierane selektywnie, tj. metale i tworzywa
sztuczne, papier, szkło - co najmniej 1 raz w miesiącu"
6. W rozdziale 4 § 16 ust. 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: "metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier należy
gromadzić w workach foliowych na terenie nieruchomości, na której powstały, w przypadku nieruchomości
zabudowanych budynkami wielolokalowymi w oznaczonych pojemnikach ustawionych na terenie nieruchomości,
a następnie przekazywać przedsiębiorcy odbierającemu odpady;"
7. W rozdziale 4 § 16 ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: "odpady zbierane selektywnie prawidłowo
posegregowane, tj. metale i tworzywa sztuczne, szkło, papier, odpady ulagające biodegradacji powstające
w gospodarstwach domowych można również poza wyznaczonymi terminami zbiórki we własnym zakresie
przekazywać do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w godzinach otwarcia podanych na stronie internetowej
urzędu: www.krzepice.pl „
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Śląskiego.
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UZASADNIENIE
Zmiany wprowadzone w uchwale Nr 16.169.2016 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 22 marca 2016 r. w
sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice mają na celu dostosowanie
zapisów Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice do wymogów określonych
w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania
wybranych frakcji odpadów z dnia 29 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 19). Zmienione zostały frakcje
odpadów selektywnie zbieranych. Zgodnie z obowiązującą uchwałą selektywnie zbierane są odpady z
tworzyw sztucznych i wielomateriałowe, papier, szkło, metal i odpady biodegradowalne. Po zmianie
uchwały selektywnie zbierane są odpady z metali i tworzyw sztucznych - worek koloru żółtego z napisem
„METALE I TWORZYWA SZTUCZNE", szkło - worek koloru zielonego z napisem "SZKŁO", papier worek koloru niebieskiego z napisem „PAPIER” oraz odpady biodegradowalne - worek koloru brązowego z
napisem "BIO" zgodnie z cytowany wyżej rozporządzeniem.
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