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UCHWAŁA NR X/141/2011
RADY MIASTA RACIBÓRZ

z dnia 28 września 2011 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. 
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Racibórz z późn. zm. 

Na podstawie art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (tekst jednolity z 2005 r. Dz. U. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii 
w sprawie zmiany regulaminu u państwowego powiatowego inspektora sanitarnego, po 
przeprowadzeniu konsultacji społecznych zgodnie z Uchwałą Nr XLVI/740/2010 Rady Miasta 
Racibórz z dnia 27 października 2010r. 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 
2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego 
w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji (Dz. Urz. Woj. Śl. 254, poz. 
3940 z dnia 3 grudnia 2010r.). 

Rada Miasta Racibórz 

uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XLI/620/2006 Rady Miasta Racibórz z dnia 29 marca 2006 r. w sprawie 
uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Racibórz z późn. zm. 
wprowadza się nastepujące zmiany: 

1) w §7 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) pojemniki o minimalnej pojemności 110 l w kolorze brązowym - z przeznaczeniem na 
odpady komunalne ulegające biodegradacji”;

2) w §9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) do dnia 31 grudnia 2020 r. – do nie więcej niż 35%, tj. 3528 Mg rocznie, w stosunku do 
masy tych odpadów wytworzonych w 1995r. wynoszącej 10081 Mg (na podstawie danych 
z zaktualizowanego Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Województwa 
Śląskiego oraz Aktualizacji Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami)”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Racibórz. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Śląskiego. 

 

Przewodniczący Rady 

Tadeusz Wojnar


