UCHWAŁA NR 37.301.2022
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH
z dnia 9 marca 2022 r.
w sprawie rozpatrzenia petycji złożonej przez mieszkańców Sołectwa Dankowice
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj.
Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.) w związku z art. 9 ust. 2 i art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 11 lipca
2014 roku o petycjach (Dz. U. z 2018 r., poz. 870) Rada Miejska w Krzepicach uchwala:
§ 1. 1. Po rozpatrzeniu petycji z dnia 22 grudnia 2021 roku złożonej przez mieszkańców Sołectwa
Dankowice w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice
oraz dopłaty do transportu nieczystości ciekłych na terenach nieskanalizowanych, uznaje się petycję za
uzasadnioną w punkcie 1 i za nieuzasadnioną w punkcie 4.
2. Uzasadnienie rozpatrzenia petycji stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2. Zobowiązuje się Przewodniczącego Rady Miejskiej do poinformowania składającego petycję
o sposobie jej rozpatrzenia.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
mgr Mateusz Kluba
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Uzasadnienie
W dniu 22.12.2021 r. wpłynęła do Rady Miejskiej w Krzepicach i Burmistrza Krzepic petycja
mieszkańców Sołectwa Dankowice w sprawie zmiany zapisów w regulaminie utrzymania czystości
i porządku na terenie Gminy Krzepice dotyczące:
1. częstotliwości wywozu nieczystości na terenie Sołectwa Dankowice (mieszkańcy proponują
zmniejszenie częstotliwości wywozu i zmianę zapisu na np. co 3-4 miesiące, z rozgraniczeniem na
gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe),
2. ustalenia "okresu przejściowego" w wymiarze 6 miesięcy na wejście w życie nowych
przepisów (od momentu zmiany Regulaminu),
3. ustalenie jednej stawki za transport nieczystości ciekłych dla całego sołectwa Dankowice,
4. podjęcie uchwały w sprawie procentowej dopłaty do wykonywania usług opróżniania
zbiorników bezodpływowych - transportu nieczystości ciekłych na terenach nieskanalizowanych,
5. zagwarantowanie stałej opłaty za usługę z tytułu wywozu nieczystości ciekłych ustaloną na
rok kalendarzowy.
Do kompetencji Burmistrz Krzepic należy rozpatrzenie punktów 2, 3 i 5 petycji:
2. ustalenia "okresu przejściowego" w wymiarze 6 miesięcy na wejście w życie nowych
przepisów (od momentu zmiany Regulaminu) - zgodnie z uzyskanymi wyjaśnieniami od
mieszkańców, pisząc "okres przejściowy" mieli na myśli wstrzymanie kontroli na 6 miesięcy od
wejścia w życie zmienionego Regulaminu,
3. ustalenie jednej stawki za transport nieczystości ciekłych dla całego sołectwa Dankowice kompetencja Burmistrza zgodnie z uchwałą Nr 75/VIII/97 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia
26 listopada 1997 r. w sprawie ustalania wysokości cen za usługi komunalne o charakterze
użyteczności publicznej.
5. zagwarantowanie stałej opłaty za usługę z tytułu wywozu nieczystości ciekłych ustaloną na
rok kalendarzowy - kompetencja Burmistrza, który po analizie kosztów wypowie się, czy jest
możliwe zagwarantowanie stałej opłaty za usługę z tytułu wywozu nieczystości ciekłych ustalonej
na rok kalendarzowy.
Burmistrz Krzepic rozpatrzył petycję w zakresie punktów 2, 3 i 5, a o sposobie jej załatwienia
poinformował w zawiadomieniu z dnia 16.02.2022 r.
Przedmiotowa petycja w zakresie punktów 1 i 4 została przekazana do Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji, zwanej dalej Komisją, celem przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego.
Komisja na posiedzeniu w dniach 27.01.2022 r. i 28.02.2022 r. dokonała analizy złożonej petycji
i oceny jej zasadności, a następnie przygotowała i zatwierdziła treść projektu uchwały w sprawie
jej rozpatrzenia.
Komisja po zapoznaniu się z dokumentacją sprawy, wyjaśnieniami złożonymi na posiedzeniach
Komisji przez Burmistrza Krzepic, Z-cę Burmistrza, Dyrektora ZDKiM w Krzepicach i Inspektora
ds. Ochrony Środowiska, opinią radcy prawnego, dokonała następujących ustaleń:
Zagadnienia dotyczące obowiązków właścicieli nieruchomości w zakresie pozbywania się
nieczystości ciekłych z nieruchomości regulują przepisy ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.).
Aktualnie procedowany jest projekt ustawy wprowadzający zmiany w powyższej ustawie
dotyczący m.in. nałożenia obowiązku na wójta, burmistrza, prezydenta miasta tworzenia
corocznych sprawozdań dotyczących gospodarowania nieczystościami ciekłymi ze zbiorników
bezodpływowych i osadów ściekowych z przydomowych oczyszczalni ścieków, co będzie wiązało
się z większym rygorem przeprowadzania kontroli.
Do kompetencji Rady Miejskiej należy rozpatrzenie punktów 1 i 4 petycji:
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1. częstotliwości wywozu nieczystości na terenie Sołectwa Dankowice (mieszkańcy proponują
zmniejszenie częstotliwości wywozu i zmianę zapisu na np. co 3-4 miesiące, z rozgraniczeniem na
gospodarstwa jednoosobowe i wieloosobowe),
Zapisy Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krzepice są jednolite dla
wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu gminy.
Komisja wnosi o zmianę Regulaminu w zakresie zmniejszenia minimalnej częstotliwości
opróżniania zbiorników bezodpływowych na jeden raz na 3 miesiące.
4. podjęcie uchwały w sprawie procentowej dopłaty do wykonywania usług opróżniania
zbiorników bezodpływowych - transportu nieczystości ciekłych na terenach nieskanalizowanych.
Koszty oczyszczania ścieków z terenów nieskanalizowanych ponosi gmina Krzepice zgodnie
z uchwałą nr 5.050.2015 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie stawek
dotacji przedmiotowych dla Zakładu Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej w Krzepicach.
Mieszkańcy ponoszą wyłącznie koszty usługi opróżniania i transportu nieczystości ciekłych ze
zbiorników bezodpływowych do oczyszczalni.
Po rozpatrzeniu punktu 3 petycji Burmistrz Krzepic ustalił dla Sołectwa Dankowice jedną
zryczałtowaną stawkę opłaty za wywóz nieczystości ciekłych w wysokości 100 złotych brutto za
jeden wywóz niezależnie od odległości posesji do oczyszczalni.
Komisja uznała, że nie jest zasadne podjęcie uchwały w sprawie dopłaty do usługi opróżniania
i transportu nieczystości ciekłych ze zbiorników bezodpływowych do oczyszczalni.
Jeżeli nastąpi zmiana ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach w zakresie weryfikacji ilości wywożonych nieczystości ciekłych ze zbiorników
bezodpływowych w stosunku do ilości pobranej wody, wówczas będzie możliwa ponowna analiza
zasadności wprowadzenia dopłaty, o której mowa w punkcie 4 petycji.
Mając na uwadze powyższe, Komisja wnosi o uznanie petycji za uzasadnioną w punkcie 1 i za
nieuzasadnioną w punkcie 4.
Komisja przegłosowała projekt uchwały 5 głosami za, jednogłośnie.
Pouczenie:
Zgodnie z art. 13 ust. 2 ustawy o petycjach sposób załatwienia petycji nie może być
przedmiotem skargi.
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