
UCHWAŁA NR XXXV/513/2021 
RADY MIASTA RACIBÓRZ 

z dnia 29 września 2021 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 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6k ust. 1 pkt 1 i 2, ust. 3, ust. 4a, art. 6j ust.1, ust. 3b i ust. 5 ustawy 
z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2021 r. 
poz. 888 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) 

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 13,70 zł, 
2) pojemnik o pojemności 110/120 l w wysokości 22,10 zł, 
3) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 38,90 zł, 
4) pojemnik o pojemności 440 l w wysokości 61,10 zł, 
5) pojemnik o pojemności 660 l w wysokości 89,90 zł, 
6) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 134,90 zł, 
7) pojemnik o pojemności 7000 l w wysokości 843,10 zł, 
8) pojemnik o pojemności 1,1 m3 typu dzwon w wysokości 134,90 zł, 
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9) pojemnik o pojemności 2,5 m3 typu dzwon w wysokości 303,00 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 27,40 zł, 
2) pojemnik o pojemności 110/120 l w wysokości 44,20 zł, 
3) pojemnik o pojemności 240 l w wysokości 77,80 zł, 
4) pojemnik o pojemności 440 l w wysokości 122,20 zł, 
5) pojemnik o pojemności 660 l w wysokości 179,80 zł, 
6) pojemnik o pojemności 1100 l w wysokości 269,80 zł, 
7) pojemnik o pojemności 7000 l w wysokości 1 686,20 zł, 
8) pojemnik o pojemności 1,1 m3 typu dzwon w wysokości 269,80 zł, 
9) pojemnik o pojemności 2,5 m3 typu dzwon w wysokości 606,00 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, 
z zastrzeżeniem ust. 2 i 3. 

2. Dla części nieruchomości, na której prowadzona jest działalność kulturalna przez instytucje 
kultury lub działalność pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego, na której 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne ustala się sposób obliczenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi w tej części nieruchomości, stanowiący 
iloczyn stawki 0,40 zł miesięcznie i powierzchni użytkowej lokalu wyrażonej w m2, 
z zastrzeżeniem ust. 3. 

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

w ust. 1, 
2) 0,80 zł miesięcznie za 1 m2 powierzchni użytkowej lokalu dla nieruchomości, o których mowa 

w ust. 2. 
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. 
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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. 

Rozdział 4. 
Przepisy końcowe 

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 8. Traci moc 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 
z późn. zm. 

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

 
   

Przewodniczący Rady 
 
 

Marian Czerner 
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Uzasadnienie

W dniu 8 września 2021 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowana
została Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. w sprawie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach.
Nowelizacja ta wprowadziła m.in. nowe maksymalne stawki opłat dla nieruchomości, na których
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W chwili obecnej mogą one
wynosić do 1,3% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za
pojemniki lub worki o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na
terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat
ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich pojemności

W tym stanie rzeczy, ustawodawca dał gminom możliwość dostosowania wysokości stawek
opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi do rzeczywistych cen rynkowych.

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 17.09.2021 r. do 23.09.2021 r.
nie zgłoszono żadnych opinii do projektu niniejszej Uchwały.

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