
UCHWAŁA NR XV/131/20 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 25 lutego 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr VI/30/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Krupski Młyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.), art. 6 r ust 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010),  Rada Gminy Krupski Młyn 

uchwala,  co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr VI/30/15 Rady Gminy Krupski Młyn z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie szczegółowego 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na 
terenie Gminy Krupski Młyn i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi wprowadza się następujące zmiany: 

1) W § 1 ust.1 pkt e otrzymuje brzmienie: 

„e) bioodpady, jeżeli nie są kompostowane w kompostowniku przydomowym,”; 

2) W § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

4. Bioodpady stanowiące odpady komunalne gromadzone w odpowiednich workach w zabudowie 
jednorodzinnej lub w pojemnikach w zabudowie wielorodzinnej odbierane będą z nieruchomości w terminach 
zawartych w opublikowanym przez gminę harmonogramie tj.: 

a) budynki jednorodzinne – nie rzadziej niż raz na miesiąc, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż 
dwa razy na miesiąc, jeżeli nie są kompostowane w kompostowniku przydomowym, 

b) budynki wielolokalowe - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, a w okresie od kwietnia do października 
nie rzadziej niż raz na tydzień, 

3) W § 3 ust. 2 wyrazy: „odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji” 
zastępuje się wyrazem: „bioodpady”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krupski Młyn. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego, z mocą obowiązującą od 1 kwietnia 2020 r.   

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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