
UCHWAŁA NR XXI/293/2020
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 29 lipca 2020 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

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. 6 r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), 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. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. 1. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
odbiera się bezpośrednio z terenu nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 2:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) następujące rodzaje odpadów komunalnych selektywnie zebranych:

a) papier,
b) metale,
c) tworzywa sztuczne,
d) szkło
e) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
f) bioodpady,
g) odpady stanowiące części roślin pochodzące z terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy,
h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
i) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
2. Odpady wymienione w ust. 1 pkt 2 lit. f – i odbierane są z nieruchomości zamieszkałych.
3. Od właścicieli nieruchomości odbiera się każdą ilość odpadów wymienionych w ust. 1, 

zgodnie z harmonogramem odbioru odpadów podawanym do publicznej wiadomości na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Racibórz, zwanym dalej „harmonogramem”, przez przedsiębiorcę 
odbierającego odpady komunalne na terenie Gminy Racibórz.
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§ 3. Ustala się następującą minimalną częstotliwość odbierania odpadów komunalnych:
1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych:

a) dla zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,
b) dla zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu,
c) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej 

– raz w tygodniu,
d) 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 w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych – raz na dwa tygodnie.

2) segregowanych odpadów komunalnych, o których mowa w § 2 ust. 1 pkt 2 lit a-e :
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz w miesiącu,
b) w zabudowie wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu,
c) dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą lub obiektów użyteczności publicznej 

– raz w miesiącu,
d) 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 w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 
2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych – raz w miesiącu.

3) bioodpadów:
a) dla zabudowy jednorodzinnej – raz na dwa tygodnie,
b) dla zabudowy wielorodzinnej – dwa razy w tygodniu,

4) odpadów stanowiących części roślin pochodzące z terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy:
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 w rozumieniu ustawy z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach 
działkowych,

5) zużytego sprzętu elektronicznego i elektrycznego:
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na kwartał,
b) w zabudowie wielorodzinnej – raz na miesiąc,

6) odpadów wielkogabarytowych:
a) w zabudowie jednorodzinnej – raz na kwartał,
b) w zabudowie wielorodzinnej – raz na dwa tygodnie,

§ 4. 1. Tworzy się punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zwany dalej „PSZOK”.
2. W PSZOK odbiera się nieodpłatnie następujące frakcje odpadów komunalnych pochodzących 

z nieruchomości zamieszkałych:
1) papier,
2) metale,
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3) tworzywa sztuczne,
4) szkło,
5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
6) bioodpady,
7) odpady budowlane i rozbiórkowe w ciągu roku w ilości maksymalnie 500 kg na gospodarstwo 

domowe,
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, ilości maksymalnie 300 kg na rok na gospodarstwo 

domowe,
13) odpady tekstyliów i odzieży,
14) zużyte opony, pochodzące wyłącznie z rowerów, motorowerów, motocykli, wózków oraz 

pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do 
prowadzenia działalności gospodarczej, w ilości maksymalnie 8 sztuk na rok na gospodarstwo 
domowe,

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.
3. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie dostarczają do PSZOK odpady komunalne 

zebrane w sposób selektywny, również wymienione w § 4 ust. 2 pkt 1 – 6,  11, 12, w przypadku 
gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza harmonogramem.

4. Informacja o adresie PSZOK oraz o prowadzącym PSZOK, udostępniona będzie na stronie 
internetowej  Urzędu Miasta Racibórz oraz urzędowych tablicach ogłoszeniowych.

5. Ustala się następujące godziny otwarcia PSZOK:
1) poniedziałek: 9:00-15:00,
2) wtorek: 12:00-18:00,
3) środa: 9:00-15:00,
4) czwartek: 12:00-18:00,
5) piątek: 9:00-15:00,
6) sobota: 9:00-13:00,

- za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 5. Odpady stanowiące części roślin pochodzące z terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy, pochodzące z terenów nieruchomości zamieszkałych, mogą być bezpłatnie przekazane 
na terenie kompostowni odpadów w Raciborzu przy ul. Rybnickiej 125.

§ 6. 1. Przeterminowane leki i termometry rtęciowe można przekazywać bezpłatnie w punktach 
zbiórki zlokalizowanych w aptekach.
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2. Informacja o lokalizacji aptek, o których mowa w ust. 1 udostępniona będzie na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Racibórz oraz na urzędowych tablicach ogłoszeniowych.

§ 7. 1. W ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi, jako część usługi w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych w zamian za 
uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Gmina Racibórz wyposaża 
nieruchomości zamieszkałe w:
1) worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych w zabudowie jednorodzinnej,
2) pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w §2 ust.1 pkt 2 lit. 

a-e niniejszej uchwały, w zabudowie wielorodzinnej.
2. Gmina Racibórz zapewnia właścicielom nieruchomości worki, o których mowa 

w ust. 1 pkt 1:
1) w ilości każdorazowo równej oddanym przez właściciela nieruchomości workom wypełnionym 

odpadami zbieranymi selektywnie, za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady 
komunalne na terenie Gminy Racibórz i w dniu ich odbioru, z zastrzeżeniem ust. 4,

2) w przypadku nowo utworzonych nieruchomości, na których powstają odpady komunalne 
w ilości:
a) dwa worki żółte,
b) jeden worek zielony,
c) jeden worek niebieski,
d) dwa worki brązowe,
–          za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na terenie Gminy 
Racibórz.

3. W przypadku rozerwania worka lub wypełnienia posiadanych worków odpadami zebranymi 
selektywnie przed dniem odbioru odpadów, właściciel zgłasza zapotrzebowanie na dodatkowe 
worki u przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne na terenie Gminy Racibórz, 
z zastrzeżeniem ust. 4.

4. Gmina Racibórz wyposaża nieruchomości w worki, o których mowa w ust. 2 pkt 2 lit. d 
w ilości maksymalnej cztery worki na nieruchomość na miesiąc.

5. Gmina Racibórz wyposaża nieruchomości w pojemniki, o których mowa w ust. 1 pkt 3 w 
pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - poprzez zwiększanie ilości istniejących 
gniazd segregacyjnych lub ilości pojemników w istniejących gniazdach segregacyjnych, okresowo, 
po uprzednim zgłoszeniu przez właścicieli nieruchomości u przedsiębiorcy odbierającego odpady 
komunalne na terenie Gminy Racibórz i po akceptacji przez Gminę Racibórz.

§ 8. Gmina Racibórz w ramach usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi wyposaża:
1) nieruchomości, na których znajdują się rodzinne ogrody działkowe w rozumieniu ustawy z dnia 

13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych:
a) w pojemniki na odpady stanowiące części roślin pochodzące z terenów zielonych, ogrodów, 

parków i cmentarzy,
b) w pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, o których mowa w §2 ust.1 

pkt 2 lit. b –  e niniejszej uchwały;
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2) nieruchomości, na których znajdują się cmentarze - w pojemniki do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, o których mowa w §2 ust.1 pkt 2 lit. b – e niniejszej uchwały; w miarę 
zapotrzebowania, po uprzednim zgłoszeniu przez właściciela nieruchomości u przedsiębiorcy 
odbierającego odpady komunalne na terenie Gminy Racibórz i po akceptacji przez Gminę 
Racibórz.

§ 9. 1. Właściciel nieruchomości może zgłosić przypadki niewłaściwego świadczenia usług 
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne na terenie Gminy Racibórz od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK w co najmniej jednej z następujących form:
1) do przedsiębiorcy świadczącego usługę odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Racibórz, którego dane udostępnione będą na stronie internetowej Urzędu Miasta Racibórz,
2) pisemnej – na adres Urzędu Miasta Racibórz,
3) telefonicznie – pod numer telefonu 32 75 50 747,
4) za pomocą poczty elektronicznej na adresy – komunalny@um.raciborz.pl   lub 

boi@um.raciborz.pl .
2. Przypadki, o których mowa w ust. 1 należy zgłaszać niezwłocznie, nie później jednak niż do 

3 dni roboczych od dnia zdarzenia, będącego podstawą zgłoszenia.
3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: dane zgłaszającego, opis, datę zdarzenia będącego 

podstawą zgłoszenia.
4. W przypadku zgłoszeń nadanych za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe 

o zachowaniu terminu, o którym mowa w ust. 2 decyduje data stempla pocztowego.
5. Zgłoszenia nie spełniające przesłanek, o których mowa w ust. 1 i 3 oraz wniesione po 

terminie, o którym mowa w ust. 2 zostaną pozostawione bez rozpoznania, z zastrzeżeniem 
powszechnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz.

§ 11. Traci moc Uchwała Nr VIII/127/2019 Rady Miasta Racibórz z dnia 26 czerwca 2019 r. 
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 12. 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

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.

Niniejsza uchwała w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie
odbierania odpadów komunalnych i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną
przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, dostosowuje
zapisy do wymagań ustawowych oraz Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Racibórz.

Dodatkowo, w celu ograniczenia kosztów systemu gospodarki odpadami komunalnymi,
rezygnuje się z wyposażania nieruchomości w pojemniki służące do gromadzenia odpadów
stanowiące części roślin pochodzące z terenów zielonych, ogrodów.

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 16.07.2020 r. do 22.07.2020 r.
nie zgłoszono żadnych opinii do projektu niniejszej Uchwały.

Projekt Uchwały zaopiniowany został przez państwowego powiatowego inspektora
sanitarnego.

Wobec powyższego, Rada Miasta Racibórz postanawia jak w sentencji Uchwały.
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