
UCHWAŁA NR XXIV/333/2020 
RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 28 października 2020 r. 

w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439)., po przeprowadzeniu konsultacji 
społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 października 
2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Raciborską Radą 
Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami 
wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności 
statutowej tych organizacji  (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 8 listopada 2016 r. poz. 5641) po zasięgnięciu 
opinii państwowego powiatowego inspektora sanitarnego 

Rada Miasta Racibórz 
uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz, 
stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 3. Traci moc Uchwała Nr  VIII/126/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi 
w życie z dniem  1 stycznia 2021 r. 

 
  
 

Przewodniczący Rady 
 
 

Leon Fiołka 
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Załącznik do uchwały Nr XXIV/333/2020 

Rady Miasta Racibórz 

z dnia 28 października 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz 

Rozdział 1. 
Postanowienia ogólne 

§ 1. Regulamin określa szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Racibórz, zgodnie z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych, 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez PSZOK, uprzątania 
błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 

publicznego oraz mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami 
naprawczymi 

§ 2. 1.  Właściciele nieruchomości zapewniają selektywne zbieranie odpadów komunalnych 
powstałych na ich terenie poprzez wydzielenie następujących frakcji odpadów: 
1) papieru, 
2) metali, 
3) tworzyw sztucznych, 
4) szkła, 
5) odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, 
6) bioodpadów, 
7) odpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, 

parków i cmentarzy, 
8) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
9) zużytych baterii i akumulatorów, 
10) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
11) odpadów tekstyliów i odzieży, 
12) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
13) zużytych opon, 
14) odpadów niebezpiecznych, 
15) przeterminowanych leków i chemikaliów, 
16) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 

domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia 
monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki. 
2. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości zbierają i gromadzą 

niezwłocznie po ich powstaniu. 
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3. Odpady określone w ust. 1 odbierane są w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi 
rodzajami odpadów zbieranych selektywnie. 

4. Odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 13 odbierane sprzed posesji, należy 
odbierać w sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi odpadami, z wyjątkiem odpadów, 
o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 5 które należy gromadzić i odbierać razem. 

§ 3. 1.  W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) odbiera się 
następujące frakcje odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych: 
1) papier, 
2) metale, 
3) tworzywa sztuczne, 
4) szkło, 
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
6) bioodpady, 
7) odpady budowlane i rozbiórkowe, 
8) odpady niebezpieczne, 
9) przeterminowane leki i chemikalia, 
10) zużyte baterie i akumulatory, 
11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
12) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 
13) odpady tekstyliów i odzieży, 
14) zużyte opony, 
15) żużle i popioły, 
16) 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. 
2. Odpady określone w ust. 1 zbierane w PSZOK należy gromadzić w sposób gwarantujący ich 

niezmieszanie z innymi odpadami zbieranymi selektywnie. 

§ 4. Właściciele nieruchomości uprzątają błoto, śnieg, lód i inne zanieczyszczenia z części 
nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez ich odgarnięcie, zamiecenie w miejsce 
nie powodujące zakłóceń oraz ograniczeń w ruchu pieszych i pojazdów. 

§ 5. 1.  Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami może odbywać się w sposób 
umożliwiający odprowadzanie powstałych ścieków do kanalizacji sanitarnej lub gromadzenie ich 
w zbiornikach bezodpływowych, których opróżnianie powinno być zrealizowane zgodnie 
z obowiązującymi przepisami prawa. 

2. Powstające ścieki nie mogą być odprowadzane bezpośrednio do kanalizacji deszczowej, 
ziemi lub cieków i zbiorników wodnych. 

3. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami powinny odbywać się w sposób 
niepowodujący zanieczyszczenia wód oraz gleby, a powstałe odpady powinny zostać zebrane 
i odebrane przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. 
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Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników 

i worków oraz utrzymania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym 
i technicznym 

§ 6. Ustala się następujące rodzaje pojemników, przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych: 
1) pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 110/120 l, 240 l, 440 l, 660 l, 1100 l, 

dostosowane do odbioru grzebieniowym systemem załadowczym, 
2) kontenery KP7 zakryte na odpady niesegregowane o pojemności 7000 l, 
3) czarne worki na odpady niesegregowane o pojemności 80 l, 
4) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu 

zbieranego selektywnie o pojemności 1,1 m3; 2,5 m3, dostosowane do odbioru systemem HDS, 
z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej: 
a) kolor niebieski - papier, 
b) kolor zielony - szkło, 
c) kolor żółty - metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

5) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorami w stosunku do każdego rodzaju odpadu 
zbieranego selektywnie o pojemności 240 l, 1100 l, dostosowane do odbioru grzebieniowym 
systemem załadowczym, stosowane w zabudowie wielorodzinnej: 
a) kolor niebieski - papier, 
b) kolor zielony - szkło, 
c) kolor żółty - metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
d) kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji, 

6) worki z tworzywa sztucznego o minimalnej pojemności 80 l oznaczone kolorami w stosunku do 
każdego rodzaju odpadu zbieranego selektywnie, stosowane w zabudowie jednorodzinnej: 
a) kolor niebieski - papier, 
b) kolor zielony - szkło, 
c) kolor żółty - metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 
d) kolor brązowy - odpady ulegające biodegradacji, 

7) pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorem brązowym oraz specjalistyczne worki 
biodegradowalne na odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów 
zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy, 

8) pojemniki na specyficzne rodzaje odpadów, takie jak tekstylia, przeterminowane leki, zużyte 
baterie itp., 

9) kosze uliczne. 

§ 7. 1.  Minimalna pojemność pojemników lub worków do zbierania odpadów komunalnych 
w jaką wyposażone powinny być nieruchomości, tereny przeznaczone do użytku publicznego oraz 
na drogi publiczne: 
1) worki - 80 l, 
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2) pojemniki stanowiące wyposażenie miejsc gromadzenia odpadów - 110 l, 
3) pojemniki lub worki rozmieszczone na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 

drogach publicznych - 30 l. 
2. Każda nieruchomość powinna być wyposażona w minimum jeden pojemnik, o którym mowa 

w ust. 1 pkt 2, na odpady komunalne. 

§ 8. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy umieszczać na terenie 
nieruchomości w miejscach łatwo dostępnych, odpowiadających odrębnym przepisom prawa, na 
równej i w miarę możliwości utwardzonej nawierzchni. 

§ 9. Kosze uliczne na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na drogach 
publicznych powinny być rozmieszczone, nie rzadziej niż w odległości jednego kilometra od siebie 
oraz w sąsiedztwie przystanków komunikacyjnych, placów zabaw i parkingów. 

Rozdział 4. 
Wymagania w zakresie utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc 

gromadzenia odpadów 

§ 10. 1.  Organizacja miejsca gromadzenia odpadów komunalnych powinna zapewnić łatwy 
dostęp dla użytkowników oraz przedsiębiorcy odbierającego odpady. 

2. Wyposażenie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w liczbę pojemników lub worków 
i ich pojemność niezbędną do pomieszczenia w nich, wszystkich wytwarzanych przez 
użytkowników tego miejsca odpadów, aby nie dochodziło do przepełnień w workach czy 
pojemnikach. 

3. Utrzymanie miejsca gromadzenia odpadów komunalnych w odpowiednim stanie: 
1) sanitarnym poprzez bieżące oczyszczanie miejsc gromadzenia odpadów ze wszystkich odpadów 

komunalnych i umieszczanie ich w pojemnikach lub workach zlokalizowanych na terenie 
nieruchomości lub samodzielne dostarczanie do PSZOK, 

2) porządkowym poprzez zabezpieczanie pojemników lub worków na odpady komunalne przed 
działaniem czynników zewnętrznych, celem uniemożliwienia wydostania się odpadów 
z pojemników lub worków oraz poza miejsce przeznaczone do ich gromadzenia. 

Rozdział 5. 
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. 1.   Właściciele nieruchomości pozbywają się odpadów komunalnych z terenu 
nieruchomości zgodnie z częstotliwością określoną w § 12 i § 13, w sposób gwarantujący 
zachowanie czystości i porządku na terenie nieruchomości. 

2. Właściciele nieruchomości udostępniają pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów 
komunalnych, na czas odbierania tych odpadów. 

§ 12. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych: 
1) dla zabudowy jednorodzinnej -  raz na dwa tygodnie, 
2) dla zabudowy wielorodzinnej -  dwa razy w tygodniu, 
3) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej - 

raz w tygodniu, 
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4) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez 
część roku, w tym rodzinnych ogrodów działkowych - raz na dwa tygodnie, 

5) z koszy ulicznych - raz w tygodniu.. 

§ 13. Określa się następującą częstotliwość pozbywania się segregowanych odpadów 
komunalnych, o których mowa w § 2 ust.1 pkt 1 - 5: 
1) w zabudowie jednorodzinnej - raz w miesiącu, 
2) w zabudowie wielorodzinnej - dwa razy w tygodniu, 
3) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej- 

raz w miesiącu, 
4) dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości 

wykorzystywanych na cele rekreacyjno - wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez 
część roku, w tym rodzinnych ogrodów działkowych - raz w miesiącu. 

§ 14. 1.  Ustala się następujący sposób pozbywania się pozostałych segregowanych odpadów 
komunalnych: 
1) bioodpady - z częstotliwością: 

a) dla zabudowy jednorodzinnej - raz na dwa tygodnie, 
b) dla zabudowy wielorodzinnej - dwa razy w tygodniu, 

2) odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy - z częstotliwością: 
a) dwa razy w miesiącu od kwietnia do listopada w zabudowie jednorodzinnej, 
b) dwa razy w miesiącu od kwietnia do listopada dla nieruchomości, na których znajdują się 

domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno - 
wypoczynkowe wykorzystywanych jedynie przez część roku, w tym rodzinnych ogrodów 
działkowych, 

3) przeterminowane leki i termometry rtęciowe - w punktach zbiórki zlokalizowanych w aptekach, 
4) zużyte baterie - w placówkach oświatowych i instytucjach publicznych wyposażonych 

w pojemniki przeznaczone na zbiórkę zużytych baterii, 
5) zużyte akumulatory - w punktach ich sprzedaży, 
6) zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny - w punktach ich sprzedaży lub: 

a) w zabudowie wielorodzinnej wystawiane maksymalnie 2 dni przed terminem odbioru – raz 
w miesiącu, 

b) w zabudowie jednorodzinnej wystawiane z jednodniowym wyprzedzeniem w miejscu 
ustawienia worków z odpadami segregowanymi – raz na kwartał, 

c) podczas cyklicznie organizowanych akcji, 
7) meble i inne odpady wielkogabarytowe: 

a) w zabudowie wielorodzinnej wystawiane maksymalnie 2 dni przed terminem odbioru  - raz 
na dwa tygodnie, 

b) w zabudowie jednorodzinnej wystawiane z jednodniowym wyprzedzeniem w miejscu 
ustawienia worków z odpadami segregowanymi -  raz na kwartał, 
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8) odpady tekstyliów i odzieży - należy umieszczać w specjalnie na ten cel przeznaczonych 
pojemnikach znajdujących się w wybranych punktach miasta, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe - należy zbierać selektywnie w specjalnie na ten cel 
przeznaczonych pojemnikach, w sposób ograniczający pylenie, 

10) zużyte opony - w punktach wymiany opon, 
11) odpady niebezpieczne - w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 3, 4, 5, 8, 9, 10 należy pozbywać się raz na kwartał. 

§ 15. Właściciele nieruchomości pozbywają się nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości 
w sposób systematyczny, proporcjonalnie do zużytej wody, nie dopuszczając do przepełnienia się 
zbiorników bezodpływowych, gwarantując zachowanie czystości i porządku na terenie 
nieruchomości, nie rzadziej jednak niż dwa razy w roku. 

Rozdział 6. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 16. 1.  Dopuszcza się kompostowanie we własnym zakresie odpadów biodegradowalnych 
powstających na terenie nieruchomości, w sposób niepowodujący uciążliwości dla otoczenia. 

2. Zaleca się, aby właściciele nieruchomości podejmowali działania zmierzające do 
ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów, w szczególności poprzez: 
1) kupowanie produktów w opakowaniach zwrotnych, 
2) ograniczenia zakupów produktów jednorazowego użytku, 
3) unikanie stosowania jednorazowych, plastikowych toreb na zakupy, 
4) używanie akumulatorów nadających się do ponownego naładowania, zamiast baterii 

jednorazowych. 
Rozdział 7. 

Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi 

§ 17. 1.  Prowadzenie selektywnego zbierania bioodpadów na terenie nieruchomości 
jednorodzinnej jest spełnione w przypadku korzystania przez właściciela nieruchomości 
z kompostownika. 

2. Kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne prowadzi się: 
1) w gotowych kompostownikach ogrodowych lub, 
2) w drewnianych kompostownikach o budowie ażurowej, wykonanych z desek lub 

zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do warstw kompostu. 
3. Lokalizacja przydomowego kompostownika powinna być zgodna z obowiązującymi w tym 

zakresie przepisami prawa. 

§ 18. 1.  W przypadku, gdy właściciel nieruchomości jednorodzinnej prowadzi kompostowanie 
bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie 
swojej nieruchomości, zwalnia się go w całości z obowiązku posiadania pojemników na odpady 
ulegające biodegradacji oraz pojemników lub specjalistycznych worków biodegradowalnych na 
odpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych. 
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2. Właściciele nieruchomości, o których mowa w ust. 1 zobowiązani są do dostarczenia 
nieskompostowanych bioodpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych we 
własnym zakresie. 

Rozdział 8. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed 

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów 
przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 19. 1.  Osoby utrzymujące zwierzęta domowe są zobowiązane do zachowania bezpieczeństwa 
i środków ostrożności zapewniających ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi. 

2. Z wyłączeniem osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym lub korzystających z psów 
przewodników, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, posiadacze zwierząt 
usuwają  zanieczyszczenia odzwierzęce powstałe na terenach użytku publicznego. 

3. Usunięte zanieczyszczenia, o których mowa w ust. 2, powinny być gromadzone 
w pojemnikach służących do gromadzenia odpadów komunalnych lub w koszach ulicznych 
zlokalizowanych na terenach użytku publicznego. 

Rozdział 9. 
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji 

rolniczej, w tym także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub 
w poszczególnych nieruchomościach 

§ 20. Dopuszcza się utrzymywanie zwierząt gospodarskich w obrębie terenów wyłączonych 
z produkcji rolniczej na obszarach wyznaczonych w miejscowym planie zagospodarowania 
przestrzennego pod warunkiem ich przechowywania w pomieszczeniach zamkniętych lub na 
terenach ogrodzonych tak, by nie mogły przedostawać się na drogi, tereny publiczne i przeznaczone 
do wspólnego użytku oraz o ile nie narusza to przepisów odrębnych. 

§ 21. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej: 
1) gromadzą i usuwają powstające w związku z tym odpady i nieczystości zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, 
2) zapewniają minimalne warunki utrzymywania poszczególnych gatunków zwierząt 

gospodarskich zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa. 

§ 22. Utrzymanie zwierząt gospodarskich jest niedozwolone: 
1) na terenach zabudowanych budynkami wielorodzinnymi, 
2) w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów użyteczności publicznej takich jak: szkoły i przedszkola, 

placówki kulturalno-oświatowe, podmioty prowadzące działalność leczniczą. 
Rozdział 10. 

Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania 

§ 23. 1.  Obowiązkowej deratyzacji podlegają następujące obszary: 
1) zabudowane budynkami wielorodzinnymi - dwa razy w roku w miesiącach: marcu 

i październiku, 
2) zabudowane obiektami, w których prowadzona jest działalność oświatowa, kulturalna, 

społeczna, socjalna, z zakresu opieki zdrowotnej, handlu i przechowywania artykułów 
spożywczych, a także pozostałymi służącymi użyteczności publicznej – dwa razy w roku 
w miesiącach: marcu i październiku. 

Id: D72A8E57-52B6-4121-8410-B8816D79DCD8. Podpisany



2. Deratyzacja przeprowadzana jest także na każdym obszarze, na którym istnieje zagrożenie 
sanitarne związane z wystąpieniem szkodliwych gryzoni w terminie do 5 dni od dnia ujawnienia 
informacji o zagrożeniu.
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Uzasadnienie

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1579 z późn. zm.), która weszła w życie
6 września 2019 r. zobowiązała gminy dostosować uchwały wydane przed dniem wejścia
w życie ustawy na podstawie ustawy zmienianej, w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia
w życie ustawy. Termin ten został następnie przesunięty w związku z przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19 na 31 grudnia 2020 r.

W dniu 29 lipca 2020 r. Rada Miasta Racibórz podjęła uchwałę w sprawie Regulaminu
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.

Rozstrzygnięciem nadzorczym z dnia 2 września 2020 r. Wojewoda Śląski uchylił w całości
Uchwałę nr XXI/292/2020 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 lipca 2020 r. w sprawie utrzymania
czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz.

W tym stanie rzeczy niezbędne stało się podjęcie nowej uchwały uwzględniającej zastrzeżenia
organu nadzorującego.

Zgodnie z postanowieniami Uchwały Nr XXII/300/2016 Rady Miasta Racibórz z dnia
26 października 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania
z Raciborską Radą Działalności Pożytku Publicznego lub organizacjami pozarządowymi
i innymi podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji przeprowadzono
przedmiotowe konsultacje. W wyznaczonym terminie od 20.10.2020 r. do 26.10.2020 r.
nie zgłoszono żadnych opinii do projektu niniejszej Uchwały.

Wobec powyższego, Rada Miasta Racibórz postanawia jak w sentencji Uchwały
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