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SZANOWNY	MIESZKAŃCU	GMINY	KUŹNIA	RACIBORSKA	!

LIMIT W ODBIORZE ODPADÓW BUDOWLANYCH I ROZBIÓRKOWYCH 

- złożenie zamówienia przez właściciela nieruchomości do podmiotu odbierającego odpady komunalne, 
z którym Gmina Kuźnia Raciborska zawarła umowę na odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych,

Właściciel nieruchomości w ramach uiszczonej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi może 
w ciągu roku oddać odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 500 kg na nieruchomość. Odpadów tych 
można się pozbywać poprzez:

- samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przez 
właściciela nieruchomości.

LIMIT W ODBIORZE ILOŚCI OPON

OD 1 STYCZNIA 2021 ROKU ZMIANY W SYSTEMIE GOSPODARKI ODPADAMI KOMUNALNYMI!

Powyżej określonego limitu odpady budowlane i rozbiórkowe będą odbierane odpłatnie, zgodnie 
z obowiązującym cennikiem PSZOK.

WORKI DO SELEKTYWNEGO GROMADZENIA ODPADÓW KOMUNALNYCH

W związku ze zmianą ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada 
Miejska w Kuźni Raciborskiej została zobowiązana do podjęcia nowych uchwał regulujących zasady 
gospodarowania odpadami komunalnymi.

W ramach uiszczonej przez właściciela nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
nieruchomości zostaną wyposażone za pośrednictwem przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne 
w worki do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych, o pojemności i kolorach wynikających z zasad 
określonych w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska, w ilości 
każdorazowo równej oddanym przez właściciela nieruchomości workom wypełnionym selektywnie zbieranymi 
odpadami.

Kompostowanie bioodpadów prowadzi się w kompostownikach przydomowych mających postać:

- minimalna pojemność kompostownika przydomowego do kompostowania bioodpadów wynosi 500 l.

Zużyte opony z samochodów osobowych właściciel nieruchomości, w ramach uiszczonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, samodzielnie dostarcza do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK) w ilości do 4 sztuk na rok z nieruchomości .

ULGA ZA KOMPOSTOWANIE BIOODPADÓW DLA WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI 
ZABUDOWANYCH BUDYNKAMI MIESZKALNYMI JEDNORODZINNYMI

Powyżej określonego limitu opony z samochodów osobowych będą odbierane odpłatnie, zgodnie 
z obowiązującym cennikiem PSZOK.

Ze zniżki może skorzystać właściciel nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym 
kompostujący bioodpady w przydomowym kompostowniku. Warunkiem otrzymania ulgi jest złożenie nowej 
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w której właściciel nieruchomości 
złoży oświadczenie o posiadaniu przydomowego kompostownika i kompostowaniu w nim bioodpadów. 
Wysokość zniżki wynosi 1,00 zł miesięcznie za każdą osobę zamieszkującą nieruchomość.

- gotowych kompostowników ogrodowych lub drewnianych kompostowników o budowie ażurowej, 
wykonanych z desek lub zaimpregnowanych belek, ułożonych tak, aby zapewnić dostęp powietrza do 
warstw kompostu,



Do bioodpadów zaliczamy: odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, skórki itp.), resztki żywności, fusy 
z kawy i herbaty wraz z filtrami papierowymi, skorupki z jajek. Odpady te będą odbierane z nieruchomości 
zgodnie z harmonogramem, z następującą częstotliwością:

- z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – jeden raz w tygodniu 
w okresie od kwietnia do października, natomiast w pozostałym okresie roku  - dwa razy w miesiącu.

- z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi: - jeden raz na 
dwa tygodnie w okresie  od kwietnia do października, natomiast w pozostałym okresie roku –  jeden raz 
w miesiącu,

ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA ODPADÓW ZMIESZANYCH

- z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi – jeden raz w tygodniu 
  w okresie od kwietnia do października, natomiast w pozostałym okresie roku  - dwa razy w miesiącu.

- z nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi: - jeden raz na 
dwa tygodnie w okresie od kwietnia do października, natomiast w pozostałym okresie roku –  jeden raz 
w miesiącu,

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne na terenie Gminy Kuźnia Raciborska odbierane są sprzed 
nieruchomości zamieszkałych zgodnie ze sporządzonym przez przedsiębiorcę i opublikowanym przez Urząd 
Miejski harmonogramem, z następującą częstotliwością:

ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA Z NIERUCHOMOŚCI BIOODPADÓW (ODPADY 
KUCHENNE), GROMADZONE W POJEMNIKACH/WORKACH W KOLORZE BRĄZOWYM Z NAPISEM 
„BIO”

Bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy (odpady zielone):

- w zabudowie jednorodzinnej – popiół odbierany będzie jeden raz na miesiąc w okresie od października do 
kwietnia, jeden raz w miesiącach czerwiec i sierpień.

Wyżej wymienione odpady będą odbierane po uprzednim zgłoszeniu do godz. 22:00 dnia poprzedzającego 
termin wywozu, pod numerem telefonu 32 414 72 38 lub SMS 575-087-170.

ZMIANA CZĘSTOTLIWOŚCI ODBIERANIA BIOODPADÓW STANOWIĄCYCH CZĘŚCI ROŚLIN 
POCHODZĄCYCH Z PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH, OGRODÓW, PARKÓW I CMENTARZY  
(ODPADY ZIELONE)

- w zabudowie wielorodzinnej - popiół odbierany będzie jeden raz na tydzień od października do kwietnia, 
w pozostałym okresie jeden raz na dwa tygodnie.

- których właściciele nie posiadają kompostownika, gromadzone w odpowiednich pojemnikach odbierane są z 
nieruchomości w okresie od kwietnia do listopada jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem, w ilości 
maksymalnie 2 pojemników o pojemności 120 litrów z danej nieruchomości,

- których właściciele zadeklarowali kompostownik i kompostują w nim bioodpady, odbierane są 
 z nieruchomości w okresie od kwietnia do listopada jeden raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem, 
  w ilości 1 pojemnika o pojemności 120 litrów z danej nieruchomości. 

Właściciele nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, mogą 
we własnym zakresie w nielimitowanej ilości dostarczyć bioodpady do Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (PSZOK).

ODDZIELNA SEGREGACJA BIOODPADÓW (ODPADY KUCHENNE) OD BIOODPADÓW 
STANOWIĄCYCH CZĘŚCI ROŚLIN POCHODZĄCYCH Z PIELĘGNACJI TERENÓW ZIELONYCH, 
OGRODÓW, PARKÓW I CMENTARZY (ODPADY  ZIELONE) – NIE ŁĄCZYMY TYCH ODPADÓW!

SEGREGACJA POPIOŁU

Obowiązuje segregacja popiołu z palenisk domowych (tj. popiół i żużel z kotłowni, z kominka, z pieca 
kuchennego). Popioły z palenisk domowych gromadzone będą w osobnych pojemnikach o pojemności 110l, 
120l, 240l, 1100l dostosowanych do odbioru przez samochody specjalistyczne. Ze względów bezpieczeństwa 
do pojemników na popiół należy wrzucać tylko i wyłącznie zimny popiół z palenisk domowych. Popiół nie może 
być mokry! Odbierany będzie wyłącznie czysty popiół bez domieszki innych odpadów. Częstotliwość 
odbierania z nieruchomości popiołu z palenisk domowych: 



Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny właściciele nieruchomości, w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, mogą samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego 
Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) lub do Punktu Zbierania Zużytego Sprzętu Elektrycznego 
i Elektronicznego.

Meble i odpady wielkogabarytowe odbierane będą z nieruchomości, w zamian za uiszczoną opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeden raz w roku zgodnie z harmonogramem. 
UWAGA - w innym terminie (poza harmonogramem) możliwy jest, w ramach uiszczonej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, dowóz tych odpadów własnym transportem do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK).

ODBIÓR ZUŻYTEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO I ELEKTRONICZNEGO

MEBLE I ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Zużyte baterie i akumulatory właściciele nieruchomości, w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, mogą samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych (PSZOK) lub:

ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY

- zużyte akumulatory należy oddać do punktów ich sprzedaży.

- zużyte baterie można wrzucać do pojemników przeznaczonych na zbiórkę zużytych baterii, znajdujących 
się w placówkach oświatowych i instytucjach publicznych,

PAMIĘTAJMY, ŻE ZGODNIE Z NOWYMI PRZEPISAMI, NIE MA JUŻ MOŻLIWOŚCI NIESEGREGOWANIA 
ODPADÓW. KAŻDY MIESZKANIEC MA OBOWIĄZEK PROWADZIĆ ZBIÓRKĘ ODPADÓW W SPOSÓB 
SELEKTYWNY.

KONIECZNOŚĆ SEGREGACJI ODPADÓW

 

- apteka na osiedlu Genowefa Ryszawy w Kuźni Raciborskiej przy ul. Moniuszki 3,
- apteka „ESKULAP” w Rudach przy ul. Rogera 3,
- apteka MAGROFARM w Kuźni Raciborskiej „Przy Biedronce” ul. Kozielska 2.

PRZETERMINOWANE LEKI I CHEMIKALIA 

Przeterminowane leki i chemikalia właściciele nieruchomości, samodzielnie dostarczają do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK). Ponadto przeterminowane leki można 
przekazywać do aptek uczestniczących w ich zbiórce, tj.:

UWAGA! ZMIANA DANYCH W DEKLARACJI

Właściciel nieruchomości ma obowiązek złożyć nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, jeśli nastąpiła zmiana danych będąca podstawą ustalenia wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym ta 
zmiana nastąpiła.



Do pojemnika na popiół z palenisk domowych należy wrzucać popiół i żużel z kotłowni, z 
kominka, z pieca kuchennego, suchy i zimny bez domieszki innych odpadów. Popiołu nie 
wrzucamy do innych pojemników.

Pojemnik/worek w kolorze brązowym z napisem „BIO” (bez bioodpadów stanowiących 
części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków i cmentarzy 
(odpady zielone)).
Do pojemnika/worka z napisem „BIO” należy wrzucać odpady kuchenne (biodegradowalne), tj.:
• odpadki warzywne i owocowe (w tym obierki, skórki itp.),
• resztki żywności,

• skorupki z jajek,

• płynnych resztek jedzenia, w tym zup, oleju jadalnego,

Nie wrzucamy:

• kości zwierząt,
• odchodów zwierząt, żwirku po kotach,

• fusy z kawy i herbaty wraz z �ltrami papierowymi,

• niewykorzystane wyroby piekarskie.

• bioodpadów stanowiących części roślin pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych, 
ogrodów, parków i cmentarzy (odpady zielone) typu trawa, liście, drobne gałęzie, itp.

• odpadów w opakowaniach,

• ziemi i kamieni,
• drewna impregnowanego, płyt wiórowych i MDF,

• popiołu z wegla kamiennego,

• innych odpadów komunalnych ( w tym niebezpiecznych).

Bioodpady stanowiące części roślin pochodzące 
z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, 
parków i cmentarzy (odpady zielone): trawa, 
liście, drobne gałęzie, chwasty, itp. wrzucamy do 
pojemnika w dowolnym kolorze (odbierane z 
nieruchomości), worka (dostarczone do PSZOK), 
przydomowych kompostowników.
Odpadów tych nie wrzucamy do pozostałych 
pojemników/worków na odpady komunalne.

• luster i szyb.

• słoiki,

• szkła okularowego i żaroodpornego,

• żarówek, świetlówek,
• zniczy z zawartością wosku,

• szklane opakowania po kosmetykach.

• opakowań po lekach, rozpuszczalnikach i olejach silnikowych,

Nie wrzucamy:
• ceramiki, doniczek, porcelany,

Worek/pojemnik w kolorze zielonym z napisem „SZKŁO”
Do worka/pojemnika z napisem „SZKŁO” należy wrzucać:
• butelki po napojach i żywności,



• opakowania po środkach czystości, kosmetykach.

• butelki plastikowe,
• nakrętki, kapsle i zakrętki od słoików,

• torebki, worki foliowe,

• opakowań po lekach,

• plastikowych zabawek,

• zużytych baterii i akumulatorów,

• plastikowe opakowania,

• folię aluminiową,

• opakowań po farbach, lakierach i olejach,

Do worka/pojemnika z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE” należy wrzucać:

Nie wrzucamy:

• części samochodowych,

• puszki po żywności,

• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD.

Worek/pojemnik w kolorze żółtym z napisem „METALE I TWORZYWA SZTUCZNE”

• kartony po mleku/sokach,

• opakowania z papieru i tektury,
• gazety, czasopisma i ulotki,
• zeszyty,

Worek/pojemnik w kolorze niebieskim z napisem „PAPIER”
Do worka/pojemnika z napisem „PAPIER” należy wrzucać:

• papier biurowy.
Nie wrzucamy:

• zanieczyszczonego papieru,

• kartonów po mleku i napojach,
• odpadów higienicznych, np. ręczników papierowych i zużytych chusteczek,

• papierowych worków po nawozach i materiałach budowlanych.

• papieru lakierowanego i powleczonego folią,

• odpadów budowlanych i rozbiórkowych,

• popiołu z palenisk domowych,

Pojemnik/worek czarny przeznaczony na niesegregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 

• zużytego sprzętu elektronicznego i AGD,
• przeterminowanych leków i chemikaliów,

• zużytych opon,
• pozostałych frakcji odpadów zbieranych selektywnie.

Do pojemnika/worka czarnego należy wrzucać: 

Nie wrzucamy:

• wszystko, czego nie mozna wrzucić do pozostałych pojemników, a co nie jest 
odpadem niebezpiecznym.

• zużytych baterii i akumulatorów,



10) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

8) przeterminowane leki i chemikalia,
9) zużyte baterie i akumulatory,

7) bioodpady stanowiące części roślin pochodzące z pielęgnacji terenów zielonych, ogrodów, parków 
i cmentarzy (odpady zielone),

Zgłoszenie obejmuje: opis niewłaściwego świadczenia usług, wskazanie adresu nieruchomości, danych 
osobowych zgłaszającego właściciela nieruchomości, a w przypadku nieruchomości wielorodzinnych także 
numeru lokalu. 

1. Uchwała Nr XXVI/213/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 2020 r. w sprawie 
ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Kuźnia Raciborska (Dz. Urz. Woj. Śl. 
z 2020 r. poz. 8329). 

Powyższe zmiany wynikają z dwóch podjętych Uchwał Rady Miejskiej: 

2. Uchwała Nr XXVI/214/2020 Rady Miejskiej w Kuźni Raciborskiej z dnia 26 listopada 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 (Dz. Urz. Woj. Śl. z 2020 r. poz. 8330).

W przypadku niewłaściwego świadczenia usług odbioru przez przedsiębiorcę odbierającego odpady 
komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, w terminie 3 dni od zaistnienia 
zdarzenia właściciel nieruchomości przesyła informację o tym fakcie, w formie pisemnej lub elektronicznej, do 
Urzędu Miejskiego w Kuźni Raciborskiej. Informacja taka może być przekazana również ustnie lub 
telefonicznie poprzez wpisanie do stosownego protokołu. 

Powyższe informacje należy przekazywać - osobiście lub listownie na adres: Urząd Miejski w Kuźni 
Rac ibo rsk ie j ,  u l .  S łowack iego  4 ,  pok .  16  -  t e le fon i czn ie :  32  419  14  17  wew.  131 
e-mail: poczta@kuzniaraciborska.pl

- Transport odpadów do PSZOK mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

16) odpady budowlane i rozbiórkowe, w ilości do 500 kg od właściciela nieruchomości.
15) zużyte opony - maksymalnie do 4 sztuk na rok od właściciela nieruchomości,

UWAGA!

INTERWENCJE 

1) papier,
2) metal,

W PSZOK przyjmuje się, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, następujące frakcje odpadów komunalnych:

12) odpady niekwalifikujące się do odpadów powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 
we krwi, w szczególności igieł i strzykawek,

13) odpady tekstyliów i odzieży,
14) odpady niebezpieczne,

11) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

4) szkło,

6) bioodpady(odpady kuchenne),

3) tworzywa sztuczne,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

zlokalizowany jest  przy ul. Klasztornej 45 w Kuźni Raciborskiej. PSZOK jest czynny cały rok (z wyjątkiem świąt 
i dni ustawowo wolnych od pracy) w dniach:
- wtorek – 7.00 do 15.00       
- czwartek – 7.00 do 19.00

PUNKT SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH – PSZOK

Tel. 32 414 72 38




