
 

 

UCHWAŁA NR IX/59/2019 

RADY GMINY RAJCZA 

z dnia 26 czerwca 2019 r. 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 6r ust. 3 Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) oraz 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 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, 

Rada Gminy Rajcza uchwala co następuje; 

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

komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady komunalne i zagospodarowania tych 

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

komunalnymi. 

§ 2. 1. Ustala się następujące rodzaje odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

1) Niesegregowane zmieszane odpady komunalne (balast) z wyłączeniem odpadów wymienionych w pkt 2, 

2) Selektywnie zbierane: 

a) papier, tektura, 

b) szkło bezbarwne i kolorowe, 

c) tworzywa sztuczne i folie, 

d) metale, 

e) popiół i żużel, 

f) odpady ulegające biodegradacji, 

g) przeterminowane leki i chemikalia, 

h) zużyte baterie i akumulatory, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

j) odpady wielkogabarytowe, 

k) odpady remontowo-budowlane, 

l) zużyte opony, 

m) odzież i tekstylia 
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2. Bezpośrednio z nieruchomości odbierane będą odpady komunalne: zmieszane (niesegregowane) oraz 

selektywnie zbierane tj.: szkło, plastik i metal, papier, popiół i żużel, ulegajace biodegradacji (bez odpadów 

zielonych) i odpady wielkogabarytowe. W dniu wywozu odpadów właściciel nieruchomości zobowiązany jest 

do wystawienia odpadów przed nieruchomość, w miejscu łatwo dostępnym, w sposób umożliwiający ich 

odbiór poprzez uprawnionego przedsiębiorcę. W przypadku braku możliwości dojazdu do posesji (okres 

zimowy) dopuszcza się odbiór odpadów w terminie innym niż przewidziany w harmonogramie 

3. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają do gminnego punktu selektywnej zbiórki odpadów: 

przeterminowane leki i chemikalia, odpady zielone, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny, 

zużyte opony, odpady remontowo-budowlane, odzież i tekstylia oraz opakowania po środkach ochrony roślin 

i nawozach. 

4. Właściciele nieruchomości wszystkie odpady wymienione w ust. 3 dostarczają do PSZOK bezpłatnie za 

wyjątkiem opon z samochodów osobowych w ilości powyżej 4 szt./rok, opon  z aut ciężarowych i maszyn 

rolniczych oraz odpadów remontowo-budowlanych w ilości powyżej 0,5 m3/rok.  

5. Gmina Rajcza zapewnia w ramach uiszczanej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

wyposażenie każdej nieruchomości w worki przeznaczone do gromadzenia odpadów selektywnie dla 

następujących frakcji: papier, tworzywa sztuczne i metale, odpady opakowaniowe ze szkła. 

§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości odbywać się będzie z następującą 

częstotliwością: 

1) nieruchomości zamieszkałe, budynki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystane do celów 

rekreacyjno-wypoczynkowych - nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu, zgodnie z harmonogramem 

obowiązujacym na terenie Gminy Rajcza, 

2) nieruchomości niezamieszkałe – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

3) bioodpady kuchenne – nie rzadziej niż raz w miesiącu, 

4) odpady wielkogabarytowe odbierane będą z przed posesji po wcześniejszym poinformowaniu 

mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty co do terminu zbiórki, min. raz do roku. 

5) popiół i żużel – jeden raz w miesiącu. 

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, mieszczący się pod adresem Rycerka Dolna 

96A będzie świadczył usługi od poniedziałku do piątku od godziny 7:00 do 14:30. 

§ 4. Właściciel nieruchomości może zgłaszać przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub nieprawidłowości zauważone w punkcie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych w formie pisemnej na adres Urzędu Gminy Rajcza. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rajcza.  

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

upływie 14 dni od jej publikacji. 

  

 
Przewodniczący Rady Gminy Rajcza 

 

 

Zbigniew Kopeć 
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