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UCHWAŁA NR 192/XII/2015
RADY MIASTA RYBNIKA

z dnia 17 września 2015 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. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 ze zm.) oraz art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.),

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Komisję Gospodarki Komunalnej,

Rada Miasta Rybnika

uchwala:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości z terenu Miasta Rybnika i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

§ 2. Ustala się, iż od właścicieli nieruchomości odbierana będzie każda zebrana ilość odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych, ze wskazanych przez właścicieli nieruchomości w deklaracji, miejsc 
gromadzenia odpadów, prowadzone będzie z częstotliwością określoną w załączniku.

2. Na indywidualny wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, w szczególnie uzasadnionych 
przypadkach, dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości odbioru zmieszanych i segregowanych 
odpadów komunalnych, wyłącznie:

a) z terenów zabudowy wielomieszkaniowej,

b) z obiektów użyteczności publicznej oraz obiektów związanych z działalnością gospodarczą.

§ 4. 1. W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zlokalizowanym w Rybniku przy 
ul. Oskara Kolberga 67, odbierane będą nieodpłatnie, następujące frakcje odpadów komunalnych:

a) papier,

b) metal,

c) tworzywa sztuczne,

d) szkło,

e) opakowania wielomateriałowe,

f) odpady zielone,

g) opony,

h) meble i inne odpady wielkogabarytowe.

2. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne z samodzielnie prowadzonych remontów 
w gospodarstwach domowych można oddać bezpłatnie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, w ilości do 0,5 Mg na nieruchomość na rok.

§ 5. Odpady zielone można przekazywać do Miejskiej Kompostowni Odpadów Zielonych zlokalizowanej 
w Rybniku przy ul. Pod Lasem 64. Warunki odbioru odpadów zielonych określa regulamin kompostowni.

§ 6. 1. Odpady niebezpieczne takie jak przeterminowane leki, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny można przekazywać do:

a) Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, zlokalizowanego w Rybniku przy ul. Jankowickiej 41B,
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b) Mobilnych Punktów Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, funkcjonujących czasowo minimum dwa razy w roku, 
w wyznaczonych do tego miejscach.

2. Informacje o lokalizacji oraz dniach i godzinach przyjmowania odpadów przez Mobilne Punkty Zbiórki 
Odpadów Niebezpiecznych podane zostaną do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej 
www.segreguj.rybnik.eu

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości samodzielnie dostarczają odpowiednie frakcje odpadów komunalnych 
zbieranych w sposób selektywny do wyznaczonych punktów tj. Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych, Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych oraz Miejskiej Kompostowni Odpadów 
Zielonych w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza terminem wyznaczonym 
w harmonogramie.

2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych świadczyć będzie usługi, z wyjątkiem dni ustawowo 
wolnych od pracy:

a) od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 20.00

b) w soboty od 9.00 do 17.00.

§ 8. 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać do Urzędu Miasta Rybnika interwencje dotyczące 
niewłaściwego wykonania usług świadczonych przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 
lub prowadzącego Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych.

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1 właściciel nieruchomości dokonuje w formie pisemnej na adres Urzędu 
Miasta Rybnika, ul. Bolesława Chrobrego 2, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres 
gospkom@um.rybnik.pl lub telefonicznie pod numer telefonu 32 43 92 040.

§ 9. Traci moc uchwała Nr 351/XXVI/2012 Rady Miasta Rybnika z dnia 12 września 2012 roku 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 2012 r., poz. 4490).

§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Śląskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

 

Przewodniczący Rady Miasta

Adam Fudali
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Załącznik do Uchwały Nr 192/XII/2015

Rady Miasta Rybnika

z dnia 17 września 2015 r.

CZĘSTOTLIWOŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH
ZABUDOWA OBIEKTY 

 

 

 

 

GRUPA ODPADÓW

jednorodzinna wielomieszkaniowa użyteczności 
publicznej

oraz związane
z działalnością 
gospodarczą

użyteczności 
publicznej

oraz obiekty związane 
z działalnością 
gospodarczą w 

ścisłym centrum 
miasta*

domki letniskowe
i inne nieruchomości 

wykorzystywane
na cele rekreacyjno-

wypoczynkowe, 
wykorzystywane jedynie przez 

część roku

ZMIESZANE ODPADY 
KOMUNALNE co 2 tygodnie 2 razy w tygodniu 2 razy w miesiącu 4 razy w miesiącu co 2 tygodnie

PAPIER
SZKŁO
TWORZYWA SZTUCZNE, 
OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE, 
METAL

1 raz w miesiącu co 2 tygodnie 2 razy w miesiącu 2 razy w miesiącu 2 razy w miesiącu

ODPADY ZIELONE co 2 tygodnie (marzec - listopad)
1 raz w miesiącu (grudzień - luty)

ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE, 
OPONY

2 razy w roku co 2 tygodnie

ODPADY ELEKTRYCZNE I 
ELEKTRONICZNE 2 razy w roku
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