
UCHWAŁA NR IX/83/19
RADY GMINY RACZKI

z dnia 30 października 2019 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 2019 r., poz. 2010 ze zm. ), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Suwałkach w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych, uchwala 
się, co następuje:

§ 1. 1. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy dla nieruchomości wielorodzinnych wyposaża się 
w pojemniki na odpady komunalne, a nieruchomości jednorodzinne w worki do selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, oraz nieruchomości jednorodzinne, posiadające główne źródło ciepła ogrzewane 
paliwem stałym (np. węgiel, drewno, pelt) dodatkowo w worki na popiół;

§ 2. 1. Od właścicieli nieruchomości odbierane są wszystkie zebrane przez nich odpady komunalne, przy 
czym:
a) bezpośrednio z nieruchomości odbierane są :

- niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
- selektywnie zebrany papier i tektura,
- selektywnie zebrane odpady opakowaniowe ze szkła,
- selektywnie zebrane tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe,
- selektywnie zebrane odpady ulegające biodegradacji,
- popiół,

b) pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne, odbierane są nieodpłatnie od właściciela
nieruchomości w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, wyposaża się ją 
w worki  na odpady komunalne.

§ 3. 1. Odpady komunalne z nieruchomości odbierane są z następującą częstotliwością:
1) w zabudowie jednorodzinnej:

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - w okresie od  kwietnia do października – raz na 
2 tygodnie, w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu,

b) plastik, metal i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
c) szkło - 1 raz w miesiącu,
d) papier i tektura – 1 raz w miesiącu,
e) odpady ulegające biodegradacji w okresie od  kwietnia do października – raz na 2 tygodnie, 

w pozostałym okresie 1 raz w miesiącu.
f) popiół  w okresie od  października do  marca - 1 raz w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz na 

kwartał,
2) w zabudowie wielorodzinnej:
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a) niesegregowane (zmieszane) odpady  w okresie  od   kwietnia  do   października  - nie rzadziej niż 
raz na tydzień, a w miesiącach od listopada do marca –1 raz w miesiącu,

b) odpady zebrane selektywnie:
- plastik, metal i opakowania wielomateriałowe - 1 raz w miesiącu,
- szkło - 1 raz w miesiącu,
- papier i tektura - 1 raz w miesiącu,
- odpady ulegające biodegradacji w okresie od  kwietnia do października - nie rzadziej niż raz na 
tydzień, w pozostałym okresie –1 raz na miesiąc.

- popiół  w okresie od  października do  marca - 1 raz w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz na 
kwartał,

3) w nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:
a) niesegregowane (zmieszane) odpady – 1 raz w miesiącu,
b) odpady zebrane selektywnie nieulegające biodegradacji  – 1 raz w miesiącu,
c) odpady zebrane selektywnie ulegające biodegradacji – 2 razy w miesiącu,
d) popiół  w okresie od  października do  kwietnia - 1 raz w miesiącu, w pozostałym okresie 1 raz na 

kwartał,
§ 4. 1. Do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych można nieodpłatnie dostarczać:

1) odpady wielkogabarytowe,
2) niebezpieczne,
3) przeterminowane leki,
4) chemikalia,
5) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

6) zużyte baterie i akumulatory,
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
8) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
9) zużyte opony rowerowe, motorowerowe, z wózków, motocykli oraz pojazdów o dopuszczalnej masie 

całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej,
10) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z remontów wykonywanych we własnym zakresie,
11) odpady tekstyliów i odzieży,
12) popiół.

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) otwarty jest w następujących 
godzinach: poniedziałek, piątek w godz. 8:00 – 18:00,  od wtorku do czwartku w godz. 7:30 – 15:30, sobota 
w godz. 8:00 – 12:00, z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy 
zgłaszać do Urzędu Gminy Raczki, ul. Plac Kościuszki 14 :
1) pisemnie,
2) telefonicznie 87 568 23 10,
3) lub elektronicznie na adres email: ug@raczki.pl    .
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§ 5. Traci moc uchwała Nr XXI/121/12 Rady Gminy Raczki z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów. (Dz. U. Woj. Podlaskiego z 2013 r., poz. 448).

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Raczki.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podlaskiego.
Uzasadnienie

W dniu 6 września 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o utrzymaniu czystości i porządku, która 
dokonała rozszerzenia zakresu regulowanego przez w/w uchwałę, przy czym ustawodawca wprowadził
12 - miesięczne vacatio legis na dostosowanie treści uchwał do obowiązującego prawa. W celu dostosowania 
treści uchwały do obowiązującego prawa konieczne było przyjęcie  Regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie gminy Raczki, a co zatym idzie należło też  dokonać zmian w uchwale w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczonąprzez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zgodnie z wymogiem art. 6r ust.3c  
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystościi porządku w gminach (t. j.: Dz.U. z 2019 r., 
poz. 2010 ze zm. )  zaopiniowana została częstotliwość odnierania odpadów na terenie Gminy Raczki  przez 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Suwałkach. W związku z powyższym zasadne jest 
podjęcie w/w  uchwały .

 
Przewodniczący Rady

Piotr Słowikowski
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