
UCHWAŁA NR XXVII/367/2020 
RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 29 grudnia 2020 r. 

w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 
ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za 
pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne 

w kompostowniku przydomowym 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 z póź. zm.) oraz art. 6 k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4a, art. 6 j ust.1, ust. 3b, 
ust. 5 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (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) 

Rada Miasta Racibórz 
uchwala, co następuje: 

Rozdział 1. 
Metoda, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

§ 1. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach, na 
których zamieszkują mieszkańcy, stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty ustalonej w § 2 niniejszej uchwały. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 
21,00 zł miesięcznie za mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. 

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny w wysokości 42,00 zł miesięcznie za mieszkańca zamieszkującego nieruchomość. 

§ 3. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne za: 

1) worek o pojemności 80 l w wysokości 12,00 zł, 

2) pojemnik o pojemności 110/120 l w wysokości 5,80 zł, 

3) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 12,60 zł, 

4) pojemnik o pojemności 440 l w wysokości 23,20 zł, 

5) pojemnik o pojemności 660 l w wysokości 34,90 zł, 

6) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 58,20 zł, 

7) pojemnik o pojemności 7000 l w wysokości 370,30 zł, 
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8) pojemnik o pojemności 1,1 m3 typu dzwon w wysokości 58,20 zł, 

9) pojemnik o pojemności 2,5 m3 typu dzwon w wysokości 132,20 zł. 

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dla 
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jeżeli 
właściciele nieruchomości nie wypełniają obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, za: 

1) worek o pojemności 80 l w wysokości 24,00 zł, 

2) pojemnik o pojemności 110/120 l w wysokości 11,60 zł, 

3) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 25,20 zł, 

4) pojemnik o pojemności 440 l w wysokości 46,40 zł, 

5) pojemnik o pojemności 660 l w wysokości 69,80 zł, 

6) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 116, 40 zł, 

7) pojemnik o pojemności 7000 l w wysokości 1 110,90 zł, 

8) pojemnik o pojemności 1,1 m3 typu dzwon w wysokości 116,40 zł, 

9) pojemnik o pojemności 2,5 m3 typu dzwon w wysokości 264,40 zł. 

§ 4. 1. Ustala się sposób obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
powstającymi na terenie nieruchomości, która stanowi w części nieruchomość, na której 
zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomość, na której nie zamieszkują mieszkańcy, 
a powstają odpady komunalne - dla części, na której prowadzona jest działalność, stanowiący 
iloczyn  stawki 0,80 zł miesięcznie i powierzchni użytkowej lokalu wyrażonej w m2. 

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny w wysokości  1,60 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu. 

Rozdział 2. 
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości rekreacyjno - 

wypoczynkowych 

§ 5. 1. Ustala się ryczałtową stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości wykorzystanej na 
cele rekreacyjno - wypoczynkowe w wysokości 174,60 zł rocznie. 

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 
właściciel nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej nieruchomości 
wykorzystanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów 
w sposób selektywny, w wysokości 349,20 zł rocznie. 

Rozdział 3. 
Zwolnienie z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

§ 6. 1. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 
nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostującymi 
bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do 
zmniejszenia kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. 

2. Zwolnienie, o którym mowa w ust. 1, wynosi 2,00 zł miesięcznie od mieszkańca w stosunku 
do stawki opłaty ustalonej § 2 ust. 1. 
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Rozdział 4. 
Przepisy końcowe 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 8. Tracą moc: 

1) Uchwała nr XII/142/2015 Rady Miasta Racibórz z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia 
ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od domku letniskowego 
lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno - wypoczynkowe, 

2) Uchwała nr XXIX/412/2017 Rady Miasta Racibórz z dnia 31 maja 2017 r. w sprawie metody 
ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej 
pojemności z późn. zm. 

§ 9. 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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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy
w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz ustala stawkę tej opłaty biorąc pod uwagę:

1) liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę,

2) ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych,

3) koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,

4) przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie,
w szczególności to, że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo.

Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy, z pobranych opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
obejmujące:

1) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych,

2) tworzenie i utrzymanie punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

3) obsługę administracyjną systemu,

4) edukację ekologiczną w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi.

Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw wprowadziła maksymalne stawki opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne w wysokości 3,2% przeciętnego miesięcznego
dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 l lub 1%
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności
120 l. Rada gminy ma obowiązek dostosować akty prawa miejscowego do nowych przepisów
w terminie do 31 grudnia 2020 r.

Po nowelizacji ustawy, stawka opróżnienia pojemnika 1100 l, która w chwili obecnej na
terenie Miasta Racibórz wynosi 93,00 zł, może wynieść maksymalnie 58,20 zł. Analogicznie
maksymalna stawka za worek 80 l może wynieść 12,12 zł (w chwili obecnej 16,00 zł). Aby
system gospodarki odpadami komunalnymi bilansował się, powstały deficyt z opłat
ponoszonych przez właścicieli nieruchomości niezamieszkałych muszą ponieść mieszkańcy.

Przyjęte w niniejszej uchwale stawki opłat mieszczą się w granicach określonych przez
ustawodawcę, ale nie pokrywają realnych kosztów odbioru odpadów z nieruchomości
niezamieszkałych.

Korzystając z możliwości jaki daje art. 6j ust. 5 ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach ustalono sposób obliczania opłaty za gospodarowanie dla nieruchomości
mieszanych – dla części, na której prowadzona jest działalność z uwzględnieniem powierzchni
użytkowej lokalu. Pozwoli to chociaż w części zniwelować deficyt, o którym wyżej mowa.

Urealniono również nie zmienianą od roku 2015 stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innej
nieruchomości wykorzystanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe z kwoty 12,50 zł na rok na
174,60 zł na rok, tj. przy założeniu, że nieruchomość wykorzystana będzie przez 3 miesiące
w okresie letnim i wyposażona w pojemnik 1100 l (58,20 zł x 3miesiace)

Dodatkowo wprowadzono zwolnienie z części opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi dla właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
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w kompostowniku przydomowym (co również jest wymogiem ustawowym).

W niniejszej uchwale określona została także stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania
odpadów komunalnych w sposób selektywny stanowiąca dwukrotność opłaty podstawowej.

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 08.12.2020 r. do 14.12.2020 r.
nie zgłoszono żadnych opinii do projektu niniejszej Uchwały.

Wobec powyższego, przyjecie niniejszej Uchwały jest zasadne.
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