
UCHWAŁA NR XXXVI/382/22 
RADY GMINY KRUPSKI MŁYN 

z dnia 22 lutego 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia wniosku mieszkańców oraz właścicieli działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie 
zmiany sposobu odbierania odpadów komunalnych w Żyłce

 Na podstawie art. 18b ust. 1 ustawy z dnia 
8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. 
Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 ze zm.) oraz art. 223 § 
1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks 
postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 735 ze zm.), Rada Gminy Krupski 
Młyn 

uchwala 

§ 1. Wniosek mieszkańców oraz właścicieli 
działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie zmiany 
sposobu odbierania odpadów komunalnych 
w Żyłce z dnia 10 stycznia 2022 roku (data 
wpływu do Urzędu Gminy w Krupskim Młynie 
17 stycznia 2022 roku) uznać za zasadny. 

§ 2. Zobowiązać Przewodniczącego Rady 
Gminy Krupski Młyn do powiadomienia 
wnoszących wniosek o sposobie rozpatrzenia 
wniosku. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 
podjęcia.

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Artur Dawydzik 
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Uzasadnienie 

W dniu 17 stycznia 2022 roku do Urzędu Gminy Krupski Młyn wpłynął wniosek mieszkańców oraz właścicieli 
działek rekreacyjnych w Żyłce w sprawie zmiany sposobu odbierania odpadów komunalnych w Żyłce. 
Przedmiotowy wniosek został rozpatrzony przez Komisję Skarg, Wniosków i Petycji na posiedzeniu w dniu 
27 stycznia 2022 roku. Członkowie Komisji po dokonaniu szczegółowej analizy wniosku wypowiedzieli się 
w wyżej wymienionej sprawie i zdecydowali uznać wniosek za zasadny. Odpady komunalne z nieruchomości 
na terenie naszej gminy odbierane są przez firmę wyłonioną w trybie przepisów Prawo zamówień publicznych. 
Wykonawca zadania odbierający odpady dysponował pojazdami ciężkimi, które ze względu na swoje gabaryty 
często miały utrudniony dojazd do nieruchomości o wąskim dojeździe. Zamawiający tj. Gmina Krupski Młyn, 
żeby zapobiec takim sytuacjom w przyszłości, przygotowując w październiku 2021 roku zadanie na lata 
2022 i 2023 polegające na odbieraniu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z nieruchomości 
zamieszkałych na terenie naszej gminy w opisie przedmiotu zamówienia wymagała od potencjalnego 
wykonawcy wykazaniem się m.in. „samochodem typu śmieciarka małogabarytowa o szerokości pojazdu 
nie większej niż 2,2 m przystosowana do odbioru odpadów z posesji o utrudnionym dojeździe, w szczególności 
wąskich, ograniczonych krawężnikami, odcinków dróg dojazdowych lub też ograniczonych co do tonażu”. 
Wykonawca zadania tj. Firma Remondis z siedzibą w Tarnowskich Górach przystępująca do przetargu 
wykazała się odpowiednim sprzętem i na podstawie złożonej oferty Zamawiający tj. Gmina Krupski Młyn 
w grudniu 2021 roku podpisała umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych na terenie 
naszej gminy na lata 2022 i 2023. Obecnie na podstawie zawartej umowy wykonawca zadania dysponuje 
sprzętem przystosowanym do odbioru odpadów z miejsc o utrudnionym dojeździe. W związku z tym 
nie powinno dochodzić do podobnych sytuacji. W świetle powyższego przedmiotowy wniosek uznany został za 
zasadny. Rada Gminy zobowiązuje Przewodniczącego Rady Gminy do przekazania treści niniejszej uchwały 
wnioskodawcom. 
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