
Projekt

z dnia  5 września 2017 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH

z dnia 28 września 2017 r.

zmieniającej uchwałę Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2016 roku, poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1289), po uzyskaniu pozytywnej opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krapkowicach z dnia ………………….. 2017 roku,  Rada 
Miejska w Krapkowicach uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr VIII/86/2015 Rady Miejskiej w Krapkowicach z dnia 18 czerwca 2015 roku w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krapkowice wprowadza się następujące zmiany:

1) uchyla się pkt 4 w § 2 w ust. 1;

2) Rozdział 5 otrzymuje brzmienie: ,,INNE WYMAGANIA WYNIKAJĄCE Z PLANU GOSPODARKI 
ODPADAMI DLA WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO 

§ 17. 1.  Należy dążyć do: 

1) zapobiegania powstawaniu odpadów;

2) wykorzystania odpadów w procesie recyklingu, odzysku, unieszkodliwiania odpadów, których nie można 
przetworzyć innymi metodami;

3) zmniejszenia ilości odpadów kierowanych na składowiska odpadów (szczególnie odpadów 
biodegradowalnych);

4) wyeliminowania praktyk nielegalnego składowania odpadów.

2. Działania i sposoby realizacji, określonego w ust. 1 celu, mogą polegać na:

1) organizowaniu i prowadzeniu działań edukacyjno-informacyjnych w zakresie:

a) podnoszenia świadomości społeczeństwa w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów, w tym odpadów 
ulegających biodegradacji (ze szczególnym podkreśleniem należytego, to jest racjonalnego planowania 
zakupów artykułów spożywczych, aby zapobiegać marnotrawieniu żywności);

b) właściwego postępowania z odpadami, w tym odpadami ulegającymi biodegradacji, szczególnie w zakresie 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych;

c) promowania prawidłowego sposobu postępowania z odpadami i korzyści z tego wynikających;

2) tworzeniu punktów ponownego użycia oraz punktów napraw rzeczy i produktów umożliwiających wymianę 
rzeczy używanych;

3) zagospodarowaniu na terenach z zabudową jednorodzinną odpadów zielonych i innych bioodpadów we 
własnym zakresie w kompostownikach przydomowych;

4) promowaniu i realizacji działań na rzecz przygotowania do ponownego użycia oraz recyklingu nadających się 
do tego produktów lub materiałów wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych;
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5) zwiększeniu efektywności prowadzenia selektywnego zbierania „u źródła”, w tym również komunalnych 
odpadów ulegających biodegradacji, które mogą być przetwarzane w przydomowych kompostownikach, 
wykorzystane do skarmiania zwierząt lub kierowane do instalacji przetwarzającej tego rodzaju odpady.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krapkowic.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego i wchodzi w życie                    
po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia oraz podlega ogłoszeniu na tablicach ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy 
w Krapkowicach i w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Krapkowicach.

 

Burmistrz Krapkowic

Andrzej Kasiura
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