
 

 

UCHWAŁA NR XXVI/214/2020 

RADY MIEJSKIEJ W KUŹNI RACIBORSKIEJ 

z dnia 26 listopada 2020 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713) w związku z art. 6r ust. 3, 3a-3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) w zw. z art. 4 ust. 1 i art. 13 

pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 

(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1461), po przeprowadzeniu konsultacji, 

Rada Miejska w Kuźni Raciborskiej 

uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości  z terenu Gminy Kuźnia Raciborska i zagospodarowania tych 

odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się, iż w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, sprzed posesji odbierana jest każda ilość odpadów zmieszanych. 

2. Ustala się, iż w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi sprzed posesji odbierana jest każda ilość selektywnie zbieranych odpadów poniższych frakcji: 

1) papier, 

2) metal, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

5) szkło, 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

7) popioły z palenisk domowych, 

8) bioodpady – z zastrzeżeniem pkt 9, 

9) bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy  – z zastrzeżeniem § 3 ust. 3 i 4. 
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3. Ustala się, że w ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, nieruchomość zostanie wyposażona za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady 

komunalne w worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, o pojemności i kolorach 

określonych zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 

szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2028), 

w ilości każdorazowo równej oddanym przez właściciela nieruchomości workom wypełnionym selektywnie 

zbieranymi odpadami. 

§ 3. Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych: 

1. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie Gminy Kuźnia Raciborska odbierane są 

sprzed nieruchomości zamieszkałych zgodnie ze sporządzonym przez przedsiębiorcę, opublikowanym przez 

gminę harmonogramem, z następującą częstotliwością: 

1) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi: - jeden raz na 

dwa tygodnie w okresie  od kwietnia do października, natomiast w pozostałym okresie roku –  jeden raz 

w miesiącu, 

2) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – jeden raz w tygodniu 

w okresie od kwietnia do października, natomiast w pozostałym okresie roku  - dwa razy w miesiącu. 

2. Selektywnie zebrane odpady z papieru, szkła oraz zebrane łącznie odpady z tworzywa sztucznego, 

metalu i opakowań wielomateriałowych gromadzone oddzielnie w odpowiednich pojemnikach lub workach do 

selektywnej zbiórki, odbierane są sprzed nieruchomości zgodnie z harmonogramem, z następującą 

częstotliwością: 

1) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi –  jeden raz 

w miesiącu, 

2) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi - jeden raz w tygodniu. 

3. Bioodpady na terenie Gminy Kuźnia Raciborska odbierane są sprzed nieruchomości zamieszkałych 

zgodnie ze sporządzonym przez przedsiębiorcę, opublikowanym przez gminę harmonogramem, z następującą 

częstotliwością: 

1) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi: - jeden raz na 

dwa tygodnie w okresie  od kwietnia do października, natomiast w pozostałym okresie roku –  jeden raz 

w miesiącu, 

2) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – jeden raz w tygodniu 

w okresie od kwietnia do października, natomiast w pozostałym okresie roku  - dwa razy w miesiącu. 

4. Bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy z nieruchomości, których właściciele nie posiadają kompostownika, gromadzone w odpowiednich 

pojemnikach odbierane są z nieruchomości w okresie od kwietnia do listopada jeden raz w miesiącu zgodnie 

z harmonogramem, w ilości maksymalnie 2 pojemników o pojemności 120 litrów z danej nieruchomości, przy 

każdym odbiorze. Ponadto właściciel nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, może we własnym zakresie w nielimitowanej ilości dostarczyć odpady bioodpady stanowiące 

części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

5. Bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy z nieruchomości, których właściciele zadeklarowali kompostownik i kompostują w nim bioodpady 

stanowiące odpady komunalne, odbierane są z nieruchomości w okresie od kwietnia do listopada jeden raz 

w miesiącu zgodnie z harmonogramem, w ilości 1 pojemnika o pojemności 120 litrów z danej nieruchomości, 

przy każdym odbiorze. Ponadto właściciel nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami 

mieszkalnymi jednorodzinnymi, może we własnym zakresie w nielimitowanej ilości dostarczyć bioodpady 

stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 
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6. Meble i inne odpady wielkogabarytowe, odbierane są bezpośrednio z nieruchomości  jeden raz w roku, 

zgodnie z harmonogramem. 

7. Popioły z palenisk domowych gromadzone w odpowiednich pojemnikach: 

1) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi - jeden raz na 

miesiąc w okresie od października do kwietnia -  jeden raz w miesiącach czerwiec i sierpień, 

2) z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – jeden raz na tydzień od 

października do kwietnia, w pozostałym okresie -  jeden raz na dwa tygodnie. 

8. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów 

z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych, bioodpadów, popiołów 

z palenisk domowych, odpadów wielkogabarytowych,  jest opracowywany i dostarczany mieszkańcom przez 

przedsiębiorcę  w formie ulotki co roku przed rozpoczęciem okresu jaki obejmuje, ponadto publikowany jest na 

stronie internetowej www.kuzniaraciborska.pl  oraz dostępny w Urzędzie Miejskim. 

§ 4. 1. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (zwany dalej PSZOK) świadczy usługi co 

najmniej dwa razy w tygodniu, przez co najmniej 8 godzin, w tym co najmniej jeden dzień, nie krócej niż do 

godziny 17.00. 

2. W PSZOK przyjmuje się w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier, 

2) metal, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

6) bioodpady - z zastrzeżeniem pkt 7, 

7) bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 

i cmentarzy, 

8) przeterminowane leki i chemikalia, 

9) zużyte baterie i akumulatory, 

10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

12) odpady niekwalifikujące się do odpadów powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 

krwi w szczególności igieł i strzykawek, 

13) odpady tekstyliów i odzieży, 

14) odpady niebezpieczne, 

15) zużyte opony - maksymalnie do 4 sztuk na rok od właściciela nieruchomości, 

16) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 500 kg od właściciela nieruchomości. 

3. Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

4. Informację o adresie oraz godzinach otwarcia PSZOK gmina podaje do publicznej wiadomości na stronie 

internetowej www.kuzniaraciborska.pl. Informacja ta zamieszczana jest także na ulotce z harmonogramem 

wywozu odpadów z nieruchomości. 

§ 5. Przeterminowane leki z gospodarstw domowych w ramach opłaty, o której mowa w § 1 dodatkowo 

odbierane są przez apteki uczestniczące w ich zbiórce, których adresy są na bieżąco podawane do publicznej 

wiadomości mieszkańcom na stronie internetowej  www.kuzniaraciborska.pl oraz na tablicy ogłoszeń 

w Urzędzie Miejskim.   
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§ 6. Zużyte baterie dodatkowo można wrzucać do pojemników przeznaczonych na zbiórkę zużytych baterii,  

znajdujących się w placówkach oświatowych i instytucjach publicznych, a zużyte akumulatory dodatkowo 

należy oddać do punktów ich sprzedaży. 

§ 7. 1. Podmiot odbierający odpady komunalne odbiera wyłącznie te odpady, które są umieszczone 

w odpowiednich pojemnikach lub workach. 

2. Odpady zgromadzone obok pojemników, o których mowa w ust. 1, a także umieszczone w pojemnikach 

lub workach niespełniających wymogów, nie są odbierane. 

§ 8. Odpady komunalne odbierane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 

odpadami przekazywane są uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku lub 

unieszkodliwienia zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 9. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości  lub przez prowadzącego PSZOK, w terminie 3 dni od zaistnienia 

zdarzenia właściciel nieruchomości przesyła informację o tym fakcie w formie pisemnej lub elektronicznej do 

Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Informacja taka może być przekazana również ustnie lub 

telefonicznie poprzez wpisanie do stosownego protokołu. Zgłoszenie obejmuje wskazanie adresu 

nieruchomości, danych osobowych zgłaszającego właściciela nieruchomości, a w przypadku nieruchomości 

wielorodzinnych także numeru lokalu. 

§ 10. Traci moc Uchwała Nr XLIV/382/2018 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 24 maja 2018 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 28 maja 2018 r., 

poz. 3453). 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Kuźnia Raciborska. 

§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 

z dniem 1 stycznia 2021 r.  

  

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej 

 

 

Gerard Depta 
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