
UCHWAŁA NR 378/XXI/2020 
RADY MIASTA RYBNIKA 

z dnia 23 kwietnia 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. 6r ust. 3 - 3c ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 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 2019 r. poz. 506 ze zm.), 

na wniosek Prezydenta Miasta, po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 
oraz Komisję Gospodarki Komunalnej 

Rada Miasta Rybnika 

uchwala:  

§ 1. 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług przez Miasto Rybnik 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. Ilekroć w niniejszej uchwale jest mowa o harmonogramie - rozumie się przez to plan odbioru odpadów 
komunalnych dostarczony właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne. 

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Miasto Rybnik: 

1) przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w jeden pojemnik służący do zbierania 
bioodpadów, za wyjątkiem nieruchomości, których właściciele kompostują bioodpady i są zwolnieni z 
obowiązku wyposażenia nieruchomości w pojemnik na bioodpady; 

2) świadczy usługę odbioru każdej ilości niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zbieranych odpadów 
komunalnych z częstotliwością określoną w załączniku do niniejszej uchwały, za wyjątkiem bioodpadów, 
których odbiór Miasto Rybnik zapewnia w następujący sposób: 

a) przy każdym odbiorze bioodpadów odbywającym się zgodnie z częstotliwością określoną w załączniku do 
niniejszej uchwały w ilości maksymalnie dwóch pojemników, za wyjątkiem nieruchomości, których 
właściciele kompostują bioodpady i są zwolnieni z obowiązku posiadania pojemnika na bioodpady, 

b) przez cały rok w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanego dalej "PSZOK", bez 
względu na ilość. 

2. Odbieranie odpadów komunalnych z miejsc ich gromadzenia, wskazanych w deklaracjach o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, realizowane będzie z częstotliwością określoną w załączniku 
do niniejszej uchwały i z harmonogramem. 

§ 3. Na wniosek właściciela lub zarządcy nieruchomości, dopuszcza się możliwość zwiększenia częstotliwości 
odbioru niesegregowanych (zmieszanych) i selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, wyłącznie: 

1) nieruchomości zabudowanych budynkami wielolokalowymi; 

2) z nieruchomości, na których znajdują się obiekty użyteczności publicznej albo wykorzystywanych na 
prowadzenie działalności gospodarczej. 

§ 4. W PSZOK, będą przyjmowane nieodpłatnie, następujące frakcje odpadów komunalnych: 

1) papier; 

2) metal; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) szkło; 
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5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

6) bioodpady; 

7) zużyte opony; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) tekstylia i odzież; 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne w ilości do 0,5 Mg na każdą nieruchomość 
w każdym roku kalendarzowym. 

§ 5. Odpady stanowiące części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych i ogrodów będą 
przyjmowane w Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych. 

§ 6. 1. Odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów 
medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie 
iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny stanowiący odpad komunalny będą przyjmowane w: 

1) Gminnym Punkcie Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 

2) Mobilnych Punktach Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, organizowanych dwa razy w każdym roku 
kalendarzowym, w wyznaczonych do tego miejscach. 

§ 7. 1. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie dostarczają frakcję odpadów komunalnych zbieranych 
w sposób selektywny do wyznaczonych punktów: PSZOK, Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych, 
Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych w przypadku, gdy pozbycie się tych odpadów jest konieczne poza 
terminem odbioru odpadów określonym w harmonogramie. 

2. PSZOK świadczy usługi: 

1) od poniedziałku do piątku w godzinach do 6.00 do 19.00; 

2) w soboty od godziny 9.00 do 16.00 

z wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. 

3. Gminny Punkt Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych świadczy usługi od poniedziałku do piątku w godzinach 
od 8.00 do 16.00, za wyjątkiem świąt i innych dni ustawowo wolnych od pracy. 

4. Dopuszcza się zagospodarowanie przez właścicieli nieruchomości odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
powstałych w trakcie wykonywania robót budowlanych, na podstawie umowy zawartej z podmiotem, który 
zapewni ich odbiór zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. 

§ 8. 1. Właściciel nieruchomości może zgłosić przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne na terenie Miasta Rybnika od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego PSZOK, Mobilny Punkt Zbierania Odpadów Niebezpiecznych, Gminny Punkt Zbiórki Odpadów 
Niebezpiecznych, w co najmniej jednej z następujących form: 

1) pisemnej - na adres Urzędu Miasta Rybnika; 

2) za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres - gospkom@um.rybnik.pl. 

2. Przypadki, o których mowa w ust. 1 należy zgłaszać niezwłocznie, nie później jednak niż do 3 dni roboczych 
od dnia zdarzenia, będącego podstawą zgłoszenia. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać co najmniej: dane zgłaszającego, opis, datę zdarzenia będącego podstawą 
zgłoszenia. 

4. W przypadku zgłoszeń nadanych za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi pocztowe o zachowaniu 
terminu, o którym mowa w ust. 2 decyduje data stempla pocztowego. 

5. Zgłoszenia nie spełniające przesłanek, o których mowa w ust. 1 i 3 oraz wniesione po terminie, o którym 
mowa w ust. 2 zostaną pozostawione bez rozpoznania, z zastrzeżeniem powszechnie obowiązujących przepisów 
prawa. 
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§ 9.  Traci moc uchwała Nr 137/XI/2019 Rady Miasta Rybnika z dnia 24 maja 2019 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczeniu 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 2019 r. poz. 4107). 

§ 10. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie z 
dniem 1 września 2020 r.,  z wyjątkiem: 

1) § 2 ust. 1 pkt 1, pkt 2 lit. a, które wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.; 

2) § 7 ust. 2, który wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Miasta 
 
 

Wojciech Kiljańczyk 
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CZĘSTOTLIWO ŚĆ ODBIORU ODPADÓW KOMUNALNYCH 
 

 
 

FRAKCJE ODPADÓW 

NIERUCHOMO ŚCI ZABUDOWANE 
BUDYNKAMI 

NIERUCHOMO ŚCI  
nieruchomości na których 

    znajdują się domki letniskowe 
i inne nieruchomości 
wykorzystywane na cele 

rekreacyjno-wypoczynkowe 

mieszkalnymi 
jednorodzinnymi 

wielolokalowymi zabudowane obiektami 
użyteczności publicznej 
albo wykorzystywane na 
prowadzenie działalności 

gospodarczej 

zabudowane obiektami 
użyteczności publicznej  
albo obiekty związane z 

działalnością 
gospodarczą w ścisłym 

centrum miasta* 

NIESEGREGOWANE 
(ZMIESZANE) ODPADY 
KOMUNALNE 

 
co 2 tygodnie 

 
2 razy w tygodniu 2 razy w miesiącu 4 razy w miesiącu 

 
co 2 tygodnie 

 

BIOODPADY 
 

co 2 tygodnie 
 

2 razy w tygodniu 2 razy w miesiącu 4 razy w miesiącu  
 

co 2 tygodnie 
 

PAPIER co 3 tygodnie 1 raz w tygodniu 2 razy w miesiącu 2 razy w miesiącu co 3 tygodnie 

SZKŁO co 3 tygodnie co 2 tygodnie 2 razy w miesiącu 2 razy w miesiącu co 3 tygodnie 

TWORZYWA SZTUCZNE, 
ODPADY OPAKOWANIOWE 
WIELOMATERIAŁOWE, 
METAL 

co 3 tygodnie 1 raz w tygodniu 2 razy w miesiącu 2 razy w miesiącu co 3 tygodnie 

POPIOŁY I ŻUŻEL 
co 4 tygodnie 

(październik-kwiecień) 
- - - - 

MEBLE I INNE ODPADY 
WIELKOGABARYTOWE, 
ZUŻYTE OPONY 

2 razy w roku co 2 tygodnie - - - 

SPRZĘT ELEKTRYCZNY I 
ELEKTRONICZNY 2 razy w roku co 2 tygodnie - - - 

*  ścisłe centrum miasta –  w rozumieniu § 2 pkt 3 uchwały Nr 379/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta 
Rybnika. 
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