
 

 

UCHWAŁA NR XXIV/188/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KRZANOWICACH 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

w sprawie 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, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 713),w związku z art. 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 ze zm.), po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Raciborzu oraz po przeprowadzeniu konsultacji 

społecznych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Krzanowicach z dnia 26 lutego 2013 r. NR XXI.166.2013 

w sprawie szczegółowego sposobu konsultowania z radami działalności pożytku publicznego i o wolontariacie 

projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji 

Rada Miejska w Krzanowicach 

uchwala: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Krzanowice i zagospodarowanie tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierane są niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne. 

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości odbierane są selektywnie zbierane odpady poniższych frakcji: 

1) papier, 

2) tworzywa sztuczne, 

3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) metal, 

5) szkło, 

6) bioodpady, 

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) zużyte opony, 

10) żużel i popiół w okresie od listopada do kwietnia. 
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3. Gmina Krzanowice w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zapewnia  

właścicielom nieruchomości, za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne, w oparciu 

o zawartą umowę miedzy Gminą Krzanowice a przedsiębiorcą: 

1) pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych, 

2) worki do selektywnego zbierania odpadów komunalnych wymienionych w ust. 2 pkt 1-5 w ilości 

każdorazowo równej oddanym przez właściciela workom wypełnionym odpadami zbieranymi selektywnie; 

w przypadku rozerwania worka bądź też wypełnienia posiadanych worków odpadami zebranymi 

selektywnie właściciel może zgłosić zapotrzebowanie na dodatkowe worki u przedsiębiorcy lub w Urzędzie 

Miejskim w Krzanowicach w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji i Rolnictwa. 

4. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych  oraz sposób 

prowadzenia selektywnego zbierania odpadów został określony w Regulaminie utrzymania czystości 

i porządku na terenie Gminy Krzanowice. 

§ 3. 1. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - raz na dwa tygodnie, 

2) bioodpady -  raz na dwa tygodnie, natomiast w okresie od listopada do marca raz w miesiącu, 

3) selektywnie zbierane odpady komunalne  wymienionych w § 2 ust. 2 pkt 1-5 - raz w miesiącu, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony  –  dwa razy do 

roku, 

5) popiół i żużel - raz na dwa tygodnie w okresie od listopada do kwietnia. 

2. Dla pojemników (koszy ulicznych) znajdujących się w lokalach, w których jest prowadzona działalność 

handlowa, usługowa lub gastronomiczna  częstotliwość odbioru odpadów komunalnych powinna być 

nie rzadsza niż 1 raz w tygodniu. 

3. Dla pojemników (koszy ulicznych) na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach 

publicznych określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 1 raz w tygodniu. 

4. Harmonogram odbioru zmieszanych oraz selektywnie zebranych odpadów komunalnych jest 

sporządzany i dostarczany mieszkańcom przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, w formie ulotki, przed 

rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej www.krzanowice.pl oraz 

udostępniany jest w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach. 

§ 4. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) świadczy usługi przez cały rok. 

2. Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy mogą w ramach uiszczonej 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oddawać następujące frakcje odpadów: 

1) papier, 

2) tworzywa sztuczne, 

3) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

4) metal, 

5) szkło, 

6) bioodpady, 

7) odpady niebezpieczne, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych, powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi, w szczególności igły i strzykawki, 

10) zużyte baterie i akumulatory, 

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
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12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

13) zużyte opony, 

14) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

15) odpady tekstyliów i odzieży. 

3. Przeterminowane leki  z gospodarstw domowych  w ramach opłaty odbierane są przez aptekę mieszczącą 

się na terenie Gminy Krzanowice, 

4. Zużyte baterie mogą być przekazywane  do punktów ich zbierania znajdujących się w placówkach 

oświatowych, placówkach handlowych, Urzędzie Miejskim w Krzanowicach. 

5. Odpady, o których mowa w ust. 2 pkt 14 przyjmowane są od właścicieli nieruchomości w ramach opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ilości nie przekraczającej 0,5 m3 w ciągu roku kalendarzowego. 

6. Transport odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych mieszkańcy zapewniają 

we własnym zakresie i na własny koszt. 

§ 5. 1. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne lub niewłaściwego prowadzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych należy 

ten fakt zgłaszać w Urzędzie Miejskim w Krzanowicach w Referacie Gospodarki Przestrzennej, Inwestycji 

i Rolnictwa: 

1) pisemnie na adres Urzędu Miejskiego w Krzanowicach, 

2) telefonicznie na numer 32/4108202, 

3) elektronicznie na adres gospodarkaodpadami@krzanowice.pl. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wskazanie danych osobowych zgłaszającego zdarzenie, 

opis, miejsce i datę zdarzenia. 

§ 6. Traci moc Uchwała Rady Miejskiej w Krzanowicach Nr XXX/183/2017 z dnia 12 września 2017 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 (Dz. Urz. Woj. Śl.  z 2017, 

poz. 5016 ze zm.). 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzanowic. 

§ 8. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r. 

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej 

 

 

Jan Długosz 
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