
 

 

UCHWAŁA NR XV/128/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH 

z dnia 28 stycznia 2020 r. 

o zmianie uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) w związku z art. 6k ust. 1, ust. 3 i ust. 4a, art. 6j ust. 1 pkt 1, 

ust. 2a, ust. 3 oraz ust. 3b  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach  

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010) 

Rada Miejska w Krzanowicach 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr II/14/2018 Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 27 listopada 2018 r. w sprawie 

wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty  

(t.j. Dz. Urz. Woj. Śl. z 2018 r. poz. 7453), wprowadza się następujące zmiany: 

1) przepis § 2 otrzymuje brzmienie:  

„§ 2. 1. Ustala się miesięczną stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami od liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość, jeżeli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób 

selektywny: 

a) 27,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec, 

b) 26,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców, 

c) 25,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców, 

d) 24,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców, 

e) 23,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 lub więcej               

mieszkańców. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, w wysokości stanowiącej trzykrotność opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

o której mowa w ust. 1: 

a) 81,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 1 mieszkaniec, 

b) 79,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 2 mieszkańców, 

c) 76,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 3 mieszkańców, 
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d) 73,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 4 mieszkańców, 

e) 70,50 zł miesięcznie od jednego mieszkańca, gdy nieruchomość zamieszkuje 5 lub więcej             

mieszkańców. 

3. W przypadku nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi innymi niż budynki 

mieszkalne jednorodzinne w rozumieniu art. 3 pkt 2a Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane 

(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1186) stawki, o których mowa w ust. 1 znajdują zastosowanie do osób 

zamieszkujących poszczególne lokale mieszkalne. 

4. W przypadku nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, ustala się ryczałtową stawkę opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 169,00 zł za rok - jeżeli odpady są zbierane 

i odbierane w sposób selektywny. 

5. Ustala się  stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku 

nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych 

na cele rekreacyjno–wypoczynkowe, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 

odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości stanowiącej trzykrotność opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi o której mowa w ust. 4 w wysokości 507,00 za rok.”; 

2) przepis § 3 otrzymuje brzmienie:  

„§ 3. 1. Dla nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstające odpady komunalne 

są zbierane i odbierane w sposób selektywny ustala się stawkę opłaty za pojemnik o: 

1) pojemności 120 l - 17,00 zł, 

2) pojemności 240 l – 34,00 zł, 

3) pojemności 1100 l – 54,00 zł. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 

nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstające odpady komunalne jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny w wysokości stanowiącej trzykrotność opłaty zagospodarowanie odpadami komunalnymi, 

o której mowa w ust. 1: 

1) pojemności 120 l – 51,00 zł, 

2) pojemności 240 l – 102,00 zł, 

3) pojemności 1100 l – 162,00 zł.”. 

§ 2. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 

zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady stanowiące odpady 

komunalne w kompostowniku przydomowym, w kwocie 1,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca 

nieruchomości. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic. 

§ 4. Uchwała nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej w Krzanowicach  z dnia 25 listopada 2019 r. o zmianie 

uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

stawki opłaty  (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2019 r., poz. 7996) traci moc. 
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§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie po 

upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia za wyjątkiem § 1 pkt 2 niniejszej uchwały, który to przepis wchodzi 

w życie z dniem 1 września 2020 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jan Długosz 
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