
Słowniczek pojęć z zakresu gospodarki odpadami 
 

 
1. Harmonogram odbioru odpadów – rozumie się przez to plan odbioru odpadów 

komunalnych, w tym segregowanych, sporządzany i dostarczany właścicielom 

nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego te odpady.  

 

2. Odpady biodegradowalne – to odpady kuchenne ulegające biodegradacji oraz 

pochodzenia roślinnego tj. liście, chwasty, trawa, pędy i gałęzie oraz wióry, trociny             

i odpady drewna. 

 

3. Odpady budowlane – gruz ceglany, tynkarski, betonowy, drewno z rozbiórki, płyty 

kartonowo gipsowe, szkło okienne, drzwiowe, stolarka okienna i drzwiowa, materiały 

pokryć dachowych, odpady instalacyjne oraz wszystkie inne frakcje odpadowe powstałe w 

trakcie prac remontowych, budowlanych czy rozbiórkowych.  

 

4. Odpady niebezpieczne – rozumie się przez to opakowania zawierające pozostałości 

substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone np. po środkach ochrony roślin, 

farbach i rozpuszczalnikach, olejach samochodowych, przeterminowane leki, baterie          

i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. 

 

5. Odpady wielkogabarytowe – to odpady komunalne powstające w naszych domach, które 

ze względu na duże rozmiary lub wagę nie mieszczą się w standardowych pojemnikach, 

workach i kontenerach na śmieci. Do tej grupy odpadów zaliczamy: stoły, krzesła, sofy, 

szafy, tapczany, łóżka, fotele, dywany, materace, wykładziny, pierzyny, rowery, wózki 

dziecięce, zabawki dużych rozmiarów, itp. Gmina zorganizuje bezpośrednio od nas odbiór 

odpadów wielkogabarytowych przez przedsiębiorcę, z którym ma podpisaną umowę 

na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.                                              

 

Odpady wielkogabarytowe będzie można także samodzielnie oddać do gminnego 

punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

 

Uwaga: 

 

Do odpadów wielkogabarytowych nie należą wszelkiego rodzaju części budowlane               

i sanitarne takie jak deski drewniane, belki, panele, ramy okienne, drzwi, płoty, wanny, 

umywalki, muszle toaletowe lub spłuczki, grzejniki, płytki, rolety jak również części 

samochodowe, motorowery, kosiarki spalinowe, odpady remontowe, odpady ogrodowe, 

worki na śmieci lub kartony z odpadami domowymi. 

Wszystkie urządzenia zasilanie elektrycznie utylizowane są oddzielnie od odpadów 

domowych i wielkogabarytowych. Tak więc, do odpadów wielkogabarytowych nie zalicza 

się zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Ten sprzęt będzie można oddać do 

gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych lub do sklepu, w którym 

kupujemy nowy sprzęt, na zasadzie jeden za jeden, przy czym sprzęt musi być tego 

samego rodzaju.  

 

Części, których nie mogą podnieść 2 osoby (więcej niż 50 kg pojedyncza część),  będą 

wywożone jako odpady wielkogabarytowe w określonych terminach ich zbiórki.             

W przypadku cięższych elementów wielkogabarytowych należy je zdemontować tak, 

aby pojedynczy element nie ważył więcej niż 50 kg. 



 

6. Odpady wielomateriałowe – są to kartony i tektury pokryte folią aluminiową po sokach, 

napojach, mleku itp. 

 

7. Pojemnik na odpady komunalne – rozumie się przez to pojemnik do zbierania odpadów 

komunalnych, w tym także worek. 

 

8. Przedsiębiorca – rozumie się przez to przedsiębiorcę posiadającego wpis do rejestru 

działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, prowadzonego przez Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska lub 

przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie Burmistrza Miasta Kuźnia Raciborska              

na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych             i 

transportu nieczystości ciekłych. 

 

9. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych – rozumie się przez to 

wyznaczone przez gminę miejsce przyjmowania i gromadzenia odpadów zbieranych 

selektywnie. W naszej gminie punk ten zlokalizowany jest w Kuźni Raciborskiej przy    ul. 

Słowackiego 6 (za budynkiem Urzędu Miejskiego). 

 

10. Szkło odpadowe przeznaczone do segregacji selektywnej – są to opakowania ze szkła 

bezbarwnego i kolorowego bez części metalowych, takie jak: wszelkiego typu butelki po 

napojach oraz słoiki po produktach spożywczych. Do opakowań szklanych nie zalicza się: 

szkła kuchennego jak porcelana (talerze, półmiski itp.), szklanki, kubki, filiżanki itp. oraz 

szyb okiennych czy drzwiowych. 

 

11. Właściciel nieruchomości - przez właściciela nieruchomości, zgodnie z art. 2 ust.1 pkt 4 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. 

U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.), rozumie się także współwłaścicieli, użytkowników 

wieczystych oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie 

lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością. 

 

12. Zabudowa jednorodzinna – należy przez to rozumieć jeden budynek mieszkalny 

jednorodzinny lub zespół takich budynków, wraz z przeznaczonymi dla potrzeb 

mieszkających w nich rodzin budynkami garażowymi i gospodarczymi, o której mowa    w 

§ 3 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U.   

z 2002 r. Nr 75, poz. 690). 

 

13. Zabudowa wielorodzinna – rozumie się przez to zabudowę, na którą składają się budynki 

wielorodzinne np. bloki mieszkalne, nie odpowiadająca definicji zabudowy 

jednorodzinnej. W szczególności, to budynek mieszkalny zawierający więcej niż 2 

mieszkania lub zespół takich budynków wraz z urządzeniami związanymi z ich obsługą 

oraz zielenią rekreacją przydomową. 

 

 

 


