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Wprowadzenie

W dniu 1 stycznia 2012 r. weszła w życie zmiana ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach powierzająca gminom odpowiedzialność za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi. Stanowi ona transpozycję dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie od-
padów oraz uchylającej niektóre dyrektywy. Tym samym Polska dołączyła do 
krajów spełniających prawne standardy w dziedzinie gospodarki odpadami ko-
munalnymi.

Fundamentalną zmianą w stosunku do obowiązujących dotychczas zasad jest 
fakt, iż gmina przejmuje odpowiedzialność za odpady komunalne powstałe na 
terenie wszystkich nieruchomości. Miasto Racibórz, jako właściciel odpadów ko-
munalnych organizuje system ich odbioru, transportu i dalszego zagospodaro-
wania.
W zamian za świadczenie w/w usług właściciele nieruchomości będą wnosić na 
rzecz Miasta Racibórz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Z chwilą wprowadzenia nowego systemu, właściciele nieruchomości nie będą już 
musieli podpisywać indywidualnych umów z firmami za wywóz odpadów.

Zasady systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie miasta Racibórz reguluje 
szereg Uchwał Rady Miasta Racibórz w tym Regulamin utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Racibórz przyjęty Uchwałą Nr XXVI/374/2013 z dnia 27 lutego 2013r.

Nowy system gospodarki odpadami komunalnymi w Raciborzu 
wprowadzono od 1 lipca 2013 r.

Odpady komunalne, czyli jakie?

Odpady komunalne to odpady powstające w gospodarstwach domowych, z wy-
łączeniem pojazdów wycofanych z eksploatacji, a także odpady niezawierające 
odpadów niebezpiecznych pochodzące od innych wytwórców odpadów, które 
ze względu na swój charakter lub skład są podobne do odpadów powstających 
w gospodarstwach domowych.
Powyższa definicja wskazuje, że odpady z zakładów pracy, sklepów, obiektów 
użyteczności publicznej, restauracji i innych obiektów niezamieszkałych, które 
powstają z bytowania człowieka oraz odpady powstające z działalności o cha-
rakterze lub składzie podobnymi do odpadów powstających w gospodarstwach 
domowych, w tym opakowania, stanowią odpady komunalne.

Odpady komunalne charakteryzują się zmiennym składem i właściwościami oraz 
różną przydatnością, jako surowce wtórne. Wszyscy jesteśmy zobowiązani usta-
wą do segregowania wytwarzanych przez siebie odpadów komunalnych.

Właściciele nieruchomości, na których nie będzie prowadzona selektywna zbiór-
ka odpadów zapłacą za ich odbiór dwa razy większą opłatę. Mieszkaniec, który 
segreguje odpady zapłaci 9 zł za osobę na miesiąc, zaś ten, który nie będzie 
segregował 18 zł, tytułem konieczności usługowego przesegregowania odebra-
nych zmieszanych odpadów. 
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Wśród odpadów powstających w gospodarstwach domowych można wyróżnić 
surowce wtórne, tekstylia, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady zie-
lone, popioły i żużle, odpady wielkogabarytowe, odpady z drobnych remontów 
realizowanych samodzielnie, odpady niebezpieczne oraz pozostałe.

Deklarując segregację odpadów selektywnie należy gromadzić następujące ro-
dzaje odpadów:

 � Papier i makulatura 

 � Plastik, opakowania wielomateriałowe typu Tetra Pack, metale

 � Szkło

 � Odpady zielone

 � Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 � Odpady wielkogabarytowe – meble, dywany, wykładziny, wózki dziecięce 
i inne które nie zmieszczą się do tradycyjnych koszy na śmieci

 � Odzież i tekstylia

 � Odpady remontowe

 � Zużyte opony

 � Żużle i popioły z pieców domowych

 � Odpady niebezpieczne w tym:

 � przeterminowane leki

 � termometry rtęciowe

 � opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin 

 � baterie i akumulatory

 � świetlówki 

 � inne odpady niebezpieczne w szczególności zanieczyszczone farba-
mi, lakierami, chemikaliami, detergentami, olejami, smarami itd.

Usługi świadczone przez Miasto Racibórz 

Wszystkie wytworzone na terenie miasta Racibórz odpady komunalne, w tym ze-
brane w Punktach Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przekazuje się do 
zagospodarowania przedsiębiorcy wyłonionemu w drodze przetargu. Od 1 lipca 
2013r. do 30 czerwca 2014r. usługi te dla Miasta Racibórz będzie świadczyło 
Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Punkt Informacji i Biuro Obsługi Klienta dla mieszkańców Miasta  
Racibórz mieści się w oddziale PUK Sp. z o.o. Jastrzębie Zdrój  
(44-335) przy ul. Armii Krajowej 1.

Godziny otwarcia biura: 700 - 1500

Tel./fax. 32 476 47 44
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Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Raci-
bórz odbiór odpadów komunalnych odbywa się w sposób systematyczny,  w tym:

odpadów zmieszanych:

1. dla zabudowy jednorodzinnej – co najmniej dwa razy w miesiącu,
2. dla zabudowy wielorodzinnej – co najmniej dwa razy w tygodniu,
3. dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej dwa razy w miesiącu,
4. dla ogródków działkowych – co najmniej dwa razy w miesiącu,
5. z koszy ulicznych – co najmniej raz w tygodniu,

segregowanych odpadów plastiku, metali, makulatury i szkła: 

1. w zabudowie jednorodzinnej – co najmniej raz w miesiącu,
2. w zabudowie wielorodzinnej – co najmniej raz w tygodniu,
3. dla obiektów użyteczności publicznej – co najmniej raz w miesiącu,
4. dla ogródków działkowych – co najmniej raz w miesiącu.

Od właścicieli nieruchomości odbierana jest każda ilość wytworzonych zmiesza-
nych odpadów komunalnych umieszczanych w pojemnikach oraz każda ilość ze-
branych odpadów segregowanych w pojemnikach lub workach przeznaczonych 
do selektywnej zbiórki lub oddanych w przewidziany sposób dla poszczególnych 
rodzajów odpadów.

Miasto Racibórz organizuje systemy zbiórki selektywnej. W zabudowie wysokiej 
(wielorodzinnej) zastosowano system gniazd segregacyjnych, w 159 punktach 
ustawiono kolorowe pojemniki tzw. dzwony, na różne odpady. W mieście jest 
ponad 500 takich dzwonów. Ich kolory oznaczają jednocześnie przeznaczenie. 
Jest to system miejski i ogólnodostępny dla wszystkich mieszkańców. Oznacza to, 
że z wszystkich punktów segregacyjnych może korzystać każdy mieszkaniec.
W zabudowie niskiej (jednorodzinnej) mieszkańcy zbierają selektywnie odpady 
w kolorowych workach. Trzy rodzaje worków żółty, niebieski i zielony odpowiada-
ją kolorystyce dzwonów oraz rodzajom odpadów, jakie należy w nich gromadzić.

W ramach zorganizowanych systemów Miasto zapewnia miesz-
kańcom pojemniki dzwony oraz worki do selektywnej zbiórki.

Miasto organizuje również system zbiórki i odbioru odpadów zielonych. Pojem-
niki na bioodpady mieszkańcy mogą bezpłatnie użyczyć od Miasta Racibórz za 
pośrednictwem Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu (tel. 32 
415 3424 lub 32 415 2811). Odbiór odpadów zielonych przewidziano z mini-
malną częstotliwością dwa razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada.
Miasto Racibórz zapewnia również możliwość oddania odpadów komunalnych 
niebezpiecznych oraz pozostałych przewidzianych do segregacji w wyznaczo-
nych punktach zbiórki bez konieczności ponoszenia dodatkowych opłat. Zasady 
postepowania z poszczególnymi rodzajami odpadów opisano w dziale „Sposoby 
postępowania z odpadami komunalnymi”.

Miasto Racibórz organizuje cykliczne akcje i zbiórki odpadów zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego ZSEE, wielkich gabarytów, akcje zbiórki opako-
wań po środkach ochrony roślin i nawozach, konkursy ekologiczne dla racibor-
skich placówek oświatowych i wychowawczych „Zbieramy butelki plastikowe”, 
„Zbieramy nakrętki plastikowe”, „Zbieraj makulaturę – szanuj las”, „Chomikuj 
baterie”.
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Niezależnie od przewidzianego sposobu postępowania z wyselekcjonowanymi 
odpadami można je przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych - PSZOK.

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych ± w skrócie PSZOK

W związku z organizacją nowego systemu gospodarowania odpadami komunal-
nymi, na terenie miasta Racibórz uruchomiono Punkt Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych.

PSZOK mieści się na terenie bazy Przedsiębiorstwa Komunalnego 
przy ul. Adamczyka 10 w Raciborzu ± Płoni. Można tu dostarczyć 
wszystkie rodzaje wysegregowanych odpadów.

Punkt jest profesjonalnie przygotowanym miejscem przeznaczonym do odbioru 
i magazynowania odpadów komunalnych wysegregowanych przez mieszkańców 
Raciborza. Jeśli nie masz pewności, co zrobić z powstałym odpadem, a jest on 
problematyczny i intuicyjnie czujesz, że nie powinien trafić do odpadów zmiesza-
nych ze względu na potencjalnie niebezpieczne zawartości takie jak oleje, smary, 
farby, lakiery, detergenty, chemikalia czy inne substancje niebezpieczne dostarcz 
je do PSZOK. Zebrane w punkcie odpady zostaną zagospodarowane we właściwy 
sposób i nie będą stanowić zagrożenia dla środowiska.

Godziny otwarcia PSZOK:
od poniedziałku do piątku 900 - 1700

sobota 900 - 1300

W przypadku, gdy mieszkaniec nie posiada możliwości samodzielnego przewie-
zienia odpadów do takiego punktu, może skorzystać z dodatkowej usługi trans-
portu odpadów z miejsca zgromadzenia, czyli swojej posesji do PSZOK. 
Aby ustalić cenę i termin takiej usługi zadzwoń do Przedsiębiorstwa Usług Ko-
munalnych Sp. z o.o. z siedzibą w Rudzie Śląskiej.

Obowiązki właścicieli  
i zarządców nieruchomości

Właściciele wszystkich nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia nierucho-
mości w odpowiednią zadeklarowaną ilość zamykanych pojemników do zbiera-
nia zmieszanych odpadów komunalnych.

W przypadku nieruchomości z systemem grzewczym opalanym paliwem stałym, 
właściciele zobowiązani są do selektywnego gromadzenia powstających popio-
łów i żużli oraz wyposażenia nieruchomości w odpowiednio oznaczony metalo-
wy pojemnik.
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Właściciele nieruchomości niezamieszkałych (firmy, przedsiębiorcy, lokale użyt-
kowe, instytucje, szkoły, obiekty użytku publicznego) dodatkowo zapewniają we 
własnym zakresie pojemniki lub worki do selektywnego gromadzenia odpadów 
segregowanych. 

W Raciborzu właściciel nieruchomości może ją wyposażyć w odpowiednie po-
jemniki na odpady w jeden z następujących sposobów:

 � Zakupić pojemniki, w zadeklarowanej liczbie, zgodne z wymaganiami okre-
ślonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie miasta 
Racibórz;

 � Wydzierżawić pojemniki w Przedsiębiorstwie Usług Komunalnych Sp. z o.o. 
z Rudy Śląskiej, tel. 32 476 4744;

 � Wydzierżawić pojemniki w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., 
ul. Adamczyka 10 w Raciborzu, tel. 32 415 3424;

 � Pozostawić już używane i uregulować ich dalszą dzierżawę.

Dla osób, które do tej pory dzierżawiły pojemniki od Przedsiębiorstwa Komu-
nalnego Sp. z o.o. w Raciborzu, istnieje możliwość kontynuacji dzierżawy wg 
dotychczasowych miesięcznych cen tj.: pojemnik 110 litrów – 2,40 zł brutto, po-
jemnik 1100 litrów – 16,20 zł brutto, pojemnik Kp7 – 142,60 zł brutto. Umowy 
dzierżawy można podpisywać w siedzibie P.K. Sp. z o.o. Racibórz ul. Adamczyka 
10 od pn. do Pt. w godz. 8.00-15.00. Wyjątkiem są pojemniki na bioodpady, które 
możesz bezpłatnie użyczyć od Miasta Racibórz za pośrednictwem Przedsiębior-
stwa Komunalnego Sp. z o.o. w Raciborzu (tel. 32 415 3424 lub 32 415 2811). 
Mieszkańcy posiadający już takie pojemniki na bioodpady nie są zobowiązani do 
ich zwrotu tylko do zawarcia nowej umowy użyczenia.

Wszystkie odpady komunalne za wyjątkiem zagospodarowanych we własnym 
zakresie (np. w przydomowym kompostowniku) należy w wyznaczonych termi-
nach przekazać firmie odbierającej odpady komunalne, z którą Miasto Racibórz 
posiada aktualnie podpisaną umowę na świadczenie tych usług. W dniu zbiórki 
pojemniki powinny być wystawione od godz. 600.

Każdy właściciel nierucho-
mości musi dbać o czystość 
w obrębie swej posesji. 

Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy umieszczać na terenie 
nieruchomości na równej i w miarę możliwości utwardzonej nawierzchni. Należy 
utrzymywać je w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, 
w szczególności poprzez ich okresowe mycie. Ze względu na bezpieczeństwo 
w pojemnikach na odpady komunalne nie mogą być gromadzone następujące 
odpady: śnieg, lód, gorący popiół i żużel, gruz budowlany, szlam, substancje tok-
syczne, żrące i wybuchowe. W pojemnikach na odpady pod żadnym pozorem nie 
mogą być spalane odpady bez względu na ich rodzaj. Pojemniki ze zgromadzo-
nymi odpadami udostępnia się na czas odbierania tych odpadów, poprzez ich 
wystawienie, w miejsce umożliwiające swobodny do nich dostęp przez przedsta-
wicieli podmiotu odbierającego odpady komunalne – do krawędzi drogi.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości zadeklarował prowadzenie selektyw-
nej zbiórki wtedy, na danej nieruchomości, musi gromadzić oddzielnie wszyst-
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kie frakcje przewidziane przez Miasto Racibórz do selektywnego zbierania.  
W szczególności nie wolno mieszać odpadów niebezpiecznych ze sobą i z innymi 
odpadami! W przypadku braku segregacji odpadów bądź jej niewłaściwego pro-
wadzenia, firma odbierająca odpady ma obowiązek zgłosić ten fakt do Urzędu 
Miasta Racibórz, a ten nalicza wyższą opłatę.

Właściciele nieruchomości, na których wytwarzane są odpady komunalne zo-
bowiązani są do ponoszenia opłaty za ich zagospodarowanie. Zasady nalicza-
nia opłaty i składania deklaracji opisano w dziale „Opłaty i deklaracje”. 

Pojemniki stosowane do zbiórki  
odpadów komunalnych

Na terenie miasta Racibórz ustalono następujące rodzaje pojemników i wor-
ków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na posesjach, w zor-
ganizowanych systemach zbiórki oraz na drogach publicznych:

1. pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 110 l, 

2. pojemniki na odpady niesegregowane o pojemności 1100 l,

3. kontenery KP7 zakryte na odpady niesegregowane o pojemności 7000 l, 

4. worki na odpady niesegregowane o pojemności 80 l,

5. pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone odpowiednimi kolorami 
w  zależności od rodzaju odpadu zbieranego selektywnie o pojemności 
1100 l, stosowane w zabudowie wielorodzinnej tzw. dzwony:

 � kolor niebieski – papier i makulatura,

 � kolor zielony – szkło kolorowe,

 � kolor biały – szkło bezbarwne,

 � kolor żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 
i metale,

6. worki z tworzywa sztucznego o odpowiedniej kolorystyce w zależności od 
rodzaju odpadu zbieranego selektywnie, stosowane w zabudowie jedno-
rodzinnej:

 � kolor niebieski – papier i makulatura,

 � kolor zielony – szkło kolorowe i bezbarwne,

 � kolor żółty – tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe 
i metale,

7. pojemniki z tworzywa sztucznego oznaczone kolorem brązowym na odpa-
dy zielone,

8. pojemnik metalowy o pojemności 110 l, oznaczony czerwonym pasem 
o szrokości min. 30 cm, na żuzle i popiły

9. pojemniki na specyficzne rodzaje odpadów, takie jak tekstylia, przetermi-
nowane leki, zużyte baterie itp. zapewnione w systemie zorganizowanym 
przez Miasto Racibórz.
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Wszystkie pojemniki, worki oraz kon-
tenery wykorzystywane do zbierania 
odpadów komunalnych muszą być 
zgodne z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy 
Racibórz.

System zbiórki surowców wtórnych

W mieście Racibórz od lat funkcjonują dwa systemy zbiórki odpadów zależne od 
rodzaju zabudowy. Systemy te zostają zachowane bez zmian dla mieszkańca. 
W  blokach, kamienicach, budynkach wielorodzinnych, czyli w zabudowie wy-
sokiej zastosowano system gniazd segregacyjnych, w 159 punktach ustawiono 
kolorowe pojemniki tzw. dzwony, na różne odpady. W mieście jest ponad 500 
takich dzwonów. Ich kolory oznaczają jednocześnie przeznaczenie.

Zbiórka odpadów segregowanych organizowana w tzw. gniazdach segregacyj-
nych/dzwonach jest systemem ogólnodostępnym dla wszystkich mieszkań-
ców. Oznacza to, że z wszystkich punktów segregacyjnych może korzystać każdy 
mieszkaniec.

Lokalizację gniazd segregacyjnych można sprawdzić za pośrednictwem platfor-
my ESIM, czyli Elektronicznego Systemu Informacji Miejskiej: 

www. esim.raciborz.pl
W domach jednorodzinnych, czyli zabudowie tzw. niskiej mieszkańcy zbierają 
selektywnie odpady w kolorowych workach. Trzy rodzaje worków żółty, niebieski 
i zielony odpowiadają kolorystyce dzwonów oraz rodzajom odpadów, jakie na-
leży w nich gromadzić. System ten zostaje utrzymany, a worki będą zapewnione 
w ilości 1 za 1. Ponadto odpady można oddawać w jakichkolwiek workach speł-
niających wymagania kolorystyczne.

Poniżej wskazówki jak należy segregować, co wrzucać, a co nie:

Żółty – plastik, opakowania wielomateriałowe, metale

TAK NIE !!
Opakowania z tworzyw sztucznych – bu-
telki po napojach, butelki po płynach do 
prania i mycia, opakowania po artykułach 
spożywczych i kosmetykach, opakowania 
ze styropianu, folia, reklamówki, nakrętki, 
puszki metalowe po konserwach, puszki 
aluminiowe po napojach, kapsle, zakrętki 
słoików, folia aluminiowa, złom stalowy 
i metale kolorowe, zabawki i elementy 
zabawek, kartoniki typu TetraPack po so-
kach, mleku itd.,

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
kalkulatory, zabawki elektroniczne, strzy-
kawki, igły, pieluchy jednorazowe, baterie 
i akumulatory, nie opróżnione opakowa-
nia po lekach, farbach, lakierach, olejach 
i  innych zanieczyszczeń substancjami 
niebezpiecznymi
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Niebieski ± papier i makulatura

TAK NIE !!
Opakowania papierowe, kartony, czasopisma, gazety, 
katalogi, zeszyty, książki (bez części metalowych), papier 
pakowy, foldery i ulotki, papier biurowy

Zabrudzony i tłusty papier, 
pergamin, kalka, folia, ar-
tykuły higieniczne

Zielony ± szkło

TAK NIE !!
Opakowania szklane – butelki, słoiki, 
szklane opakowania po kosmetykach i 
inne, stłuczka szklana

Lustra, szyby samochodowe, porcelana, 
ceramika, szkło z okien, szkło kryształo-
we, naczynia żaroodporne, świetlówki

Biały ± szkło bezbarwne

TAK NIE !!
Słoiki bezbarwne, butelki bezbarwne, 
bezbarwne szklane opakowania po ko-
smetykach i inne szkło bezbarwne

Lustra, szyby samochodowe, porcelana, 
ceramika, szkło z okien, szkło kryształo-
we, naczynia żaroodporne, świetlówki

Ponadto w ramach edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży od wielu lat organi-
zowane są konkursy ekologiczne przeznaczone dla placówek oświatowych i wy-
chowawczych z terenu miasta Racibórz. W 2013r. zorganizowano:

 � 19 edycję konkursu „Zbieramy butelki plastikowe” adresowanego do szkół 
podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz innych placówek wychowaw-
czych;

 � 18 edycję konkursu „Chomikuj baterie” adresowanego do szkół podsta-
wowych, gimnazjów, przedszkoli oraz innych placówek wychowawczych;

 � 8 edycję konkursu „Zbieramy nakrętki plastikowe” adresowanego do 
przedszkoli;

 � kolejną edycję konkursu „Zbieraj makulaturę – szanuj las” adresowanego 
do szkół podstawowych, gimnazjów, przedszkoli oraz innych placówek wy-
chowawczych;

Zaangażowanie w zbieranie odpadów razem z dziećmi i młodzieżą też jest wła-
ściwym sposobem postępowania z odpadami makulatury, butelek plastikowych 
(czystych pet i z innych tworzyw, po żywności, kosmetykach i chemii), nakrętek 
(z opakowań po wodzie, napojach, szamponach, płynach, sokach, mleku również 
plastikowych zamknięć z kartoników typu TetraPack,) i baterii, a jednocześnie 
wpływa pozytywnie na wychowanie, wyrobienie dobrych nawyków i podnosi 
świadomość ekologiczną nie tylko wśród najmłodszych.
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Sposoby postępowania  
z odpadami komunalnymi

Odpady wytwarzane w gospodarstwach domowych, ze względu na substancje, 
z których się składają, są coraz bardziej niebezpieczne dla środowiska. Uwal-
niane w trakcie ich rozkładu związki mogą dostać się do gleby, wód powierzch-
niowych i podziemnych, gdzie powodują ogromne szkody. Niestety zdarza się 
również, że związki te trafiają w końcu do produktów spożywczych. Postępuj 
z odpadami zgodnie z poniższą instrukcją.

ODPADY ZIELONE

Odpady zielone (biodegradowalne) obejmują taki materiał jak ścięta trawa, 
kwiaty, łodygi i liście oraz inne drobne części roślin pochodzące z prac porządko-
wych w przydomowych ogrodach i sadach.
Odpady zielone nadają się doskonale do kompostowania i nie powinny trafiać do 
pojemników wraz z innymi odpadami!
Miasto Racibórz prowadzi system zbiórki odpadów zielonych od 2011r., czyli od 
czasu uruchomienia kompostowni pryzmowej zlokalizowanej na terenie Zakładu 
Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu – Brzeziu, przy ul. Rybnickiej 
125 (wjazd przed restauracją „Dworek”). Od tego czasu nie wolno spalać odpa-
dów zielonych na wolnym powietrzu.

Odpady zielone należy wyselekcjonować oraz postąpić w jeden z poniższych 
sposobów:

 � gromadzić w specjalnych brązowych pojemnikach na bioodpady, które 
można otrzymać nieodpłatnie w Przedsiębiorstwie Komunalnym Sp. z o.o., 
tel. 32 4153424 i przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie 
z harmonogramem odbioru. Gwarantowana częstotliwość odbioru to dwa 
razy w miesiącu w okresie od kwietnia do listopada,

 � lub dostarczyć we własnym zakresie do kompostowni – tel. 32 4184074 
czynna od pn. – pt. w godz. od 700 – 1445, sob.: 700 – 1245. Jednorazowa 
dostawa nie powinna przekroczyć 100 kg, aby odpad uznano za komunal-
ny, 

 � lub poddać kompostowaniu w przydomowych kompostownikach na wła-
sne potrzeby.

W zamian za oddanie odpadów zielonych otrzymasz talony na gotowy certyfiko-
wany kompost RAKOR powstający w raciborskiej kompostowni. 

Zasady wydawania kompostu:

 � oddając pojemnik 120 l nabędziesz prawo do otrzymania talonu na 
10 litrów kompostu RAKOR – talony dostarczy odbiorca,

 � za dostarczenie na kompostownie 50 kg wsadu otrzymasz talon na 
10 litrów kompostu RAKOR,

 � ilości kompostu z talonów można sumować,

 � kompost RAKOR należy samodzielnie odebrać z kompostowni.
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Odpady nadające się na 
kompostownię

Na kompostownie nie nadają się

Ścięta trawa, liście i gałązki z drzew 
i krzewów, zielone części warzyw li-
ściastych, zwiędłe kwiaty oraz kwia-
ty doniczkowe (mogą być z ziemią), 
pozostałości roślinne po zbiorach, 
trociny, wióry i inne ścinki drewniane, 
odpady z kory, chwasty, słoma, siano

Zepsuta żywność, mięso, kości, resztki jedze-
nia, odchody zwierzęce, popiół z kominka 
lub pieca, zepsute owoce, stary chleb, resztki 
ugotowanych warzyw, obierki z ziemniaków, 
owoców i warzyw, łupinki orzechów, skorupki 
jajek, resztki owoców cytrusowych, skórki od 
bananów, resztki produktów mlecznych, fusy 
po kawie czy herbacie

ODZIEŻ I TEKSTYLIA

Każda odzież używana, której posiadacz się pozbywa, staje się odpadem. Ze 
względu na to, że odzież jest produktem wielomateriałowym, charakteryzującym 
się różnorodnym składem chemicznym, jego utylizacja jest bardzo trudna i musi 
być dostosowana do każdego materiału. 
Na terenie miasta Racibórz funkcjonuje system zbiórki - sieć 100 pojemników na 
zbędną, nieużywaną odzież. Do pojemników tych można wrzucać odzież, którą 
będą mogli jeszcze nosić inni ludzie jak również nienadającą się, obuwie, koce, 
pościele, wełnę i inne tkaniny.
Lokalizację kontenerów będzie można sprawdzić na platformie ESIM.

ELEKTROŚMIECI

Odpady elektroniczne i elektryczne tzw. ZSEE (zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny) są jednym z największych źródeł zanieczyszczenia m.in. metalami 
ciężkimi (rtęć, ołów, kadm i chrom) oraz związkami chloru i bromu. Obejmują 
wszelkiego rodzaju zużyte lub wycofane z eksploatacji urządzenia elektryczne 
lub elektroniczne i ich podzespoły, w tym:

 � wielkogabarytowe urządzenia AGD (m.in. urządzenia chłodnicze, pralki, 
zmywarki, elektryczne kuchenki, urządzenia wentylacyjne),

 � małogabarytowe urządzenia AGD (m.in. odkurzacze, maszyny do szycia, 
żelazka, tostery, rozdrabniacze, golarki, zegarki, wagi),

 � zabawki, konsole do gier video, komputerowo sterowane urządzenia do 
uprawiania sportów rowerowych, nurkowania, biegania, wiosłowania itp.,

 � przyrządy do nadzoru i kontroli (m.in. czujniki dymu, regulatory ciepła),

 � sprzęt informatyczny i telekomunikacyjny (m.in. komputery, drukarki, lap-
topy, kopiarki, kalkulatory, telefony),

 � sprzęt audiowizualny, narzędzia elektryczne i elektroniczne.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy wyselekcjonować oraz postą-
pić w jeden z poniższych sposobów:

 � przekazywać podmiotowi odbierającemu odpady zgodnie z harmonogra-
mem odbioru. Gwarantowana częstotliwość odbioru to raz na kwartał,

 � lub podczas okolicznościowych akcji zbiórki elektrośmieci. W Raciborzu 
akcje zbiórki organizowane są dwa razy w roku, w maju i trzeci weekend 
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września w ramach akcji Sprzątania Świata. ZSEE należy dostarczyć do 
jednego z dwóch punktów zbiórki zlokalizowanych na terenie miasta. 
Akcją ta jest promowana na plakatach oraz w raciborskich mediach. 
Oddając ZSEE w ramach akcji otrzymasz upominek w postaci sadzonki 
roślin ogrodowych lub balkonowych, energooszczędną świetlówkę lub 
inny,

 � lub kupując nowy sprzęt stary tego samego typu można oddać bezpłatnie 
w sklepie lub u sprzedającego (również realizując zakup przez Internet). 
Gwarancją braku dodatkowych opłat jest dostarczenie ZSEE do punktu 
sprzedaży,

 � dostarczyć do PSZOK. W przypadku, gdy mieszkaniec nie posiada możli-
wości samodzielnego przewiezienia odpadów do PSZOK, może skorzystać 
z dodatkowo płatnej usługi transportu odpadów.

Wyrzucanie elektrośmieci wraz z odpadami zmieszanymi jest zabronione usta-
wowo. Oznacza to, że nawet mieszkańcy, którzy zadeklarowali brak segregowa-
nia odpadów komunalnych muszą ten odpad oddzielić i postąpić z nim w jeden 
z powyższych sposobów. Wyrzucanie odpadów ZSEE wraz ze zmieszanymi może 
grozić karą nawet 5000 zł grzywny.

ODPADY WIELKOGABARYTOWE

Wszelkiego rodzaju odpady, które ze względu na duże rozmiary i/lub wagę nie 
mieszczą się do pojemnika na zmieszane odpady komunalne lub pojemnika na 
odpady selektywne, są odpadem wielkogabarytowym. Do tej grupy odpadów 
należą m.in. stoły, szafy, krzesła, sofy, dywany, wózki dziecięce, materace, rowery, 
zabawki dużych rozmiarów, wanny, duże miski, kosze na pranie, meble ogrodo-
we, suszarki na pranie, itp.

Odpady wielkogabarytowe należy wyselekcjonować oraz postąpić w jeden 
z poniższych sposobów:

 � w zabudowie jednorodzinnej przekazywać podmiotowi odbierającemu 
odpady zgodnie z harmonogramem odbioru wystawiając wraz z workami 
odpadów segregowanych. Gwarantowana częstotliwość odbioru to raz na 
kwartał,

 � w zabudowie wielorodzinnej wystawić w wyznaczonym miejscu altanki 
śmietnikowej w terminie możliwie najbliższym realizacji zbiórki. Odpady 
będą odbierane z altanek śmietnikowych według haromonogramu,

 � dostarczyć do PSZOK. W przypadku, gdy mieszkaniec nie posiada możli-
wości samodzielnego przewiezienia odpadów do PSZOK, może skorzystać 
z dodatkowo płatnej usługi transportu odpadów.

BATERIE I AKUMULATORY

Akumulatory i baterie zawierają w swoim składzie metale ciężkie, szkodliwe dla 
ludzkiego zdrowia nawet w bardzo małych ilościach. Warto pamiętać, że źle skła-
dowane zużyte baterie zatruwają glebę i wodę.

Na przykład jedna bateria guzikowa do zegarka może skazić od 5-50 tysięcy 
litrów wody, a jedna bateria typu „paluszek” na trwałe zanieczyszcza 1 m3 gleby. 
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Baterie i akumulatory należy wyselekcjonować oraz postąpić w jeden z poniż-
szych sposobów:

 � Zużyte baterie lub akumulatory można oddać w punkcie prowadzącym ich 
sprzedaż, przy zakupie nowych sztuk.

 � Zbiórkę baterii prowadzą również firmy, których nazwy, dane teleadresowe 
oraz miejsca zbiórki można znaleźć na stronie Biuletynu Informacji Publicz-
nej Miasta Racibórz www.bipraciborz.pl w zakładce menu przedmiotowe 
– zużyty sprzęt elektroniczny.

 � Ogólnodostępne pojemniki do zbiórki baterii i akumulatorków przeno-
śnych znajdują się w różnych instytucjach np. w Urzędzie Miasta Racibórz, 
Starostwie Powiatowym,

 � Zbiórkę prowadzą również placówki oświatowe w ramach konkursu „Cho-
mikuj baterie”.

 � Przy zakupie akumulatorów ołowiowych (kwasowych) pobierana jest opła-
ta depozytowa, której zwrot następuje po przekazaniu zużytego akumula-
tora sprzedawcy detalicznemu tych akumulatorów lub do punktu systemu 
zbiórki zużytych akumulatorów zorganizowanego przez przedsiębiorcę. 
Sprzedawca detaliczny jest zobowiązany przy sprzedaży akumulatora do 
przyjęcia zużytego urządzenia oraz pobrania opłaty depozytowej, jeżeli ku-
pujący nie przekazał mu zużytego akumulatora. Stawka opłaty depozyto-
wej wynosi 30 zł za sztukę. 

 � Sklepy o powierzchni powyżej 25 m2, które prowadzą sprzedaż baterii 
i akumulatorów przenośnych powinny realizować zbiórkę zużytych baterii 
dostarczanych przez użytkowników końcowych w specjalnych pojemni-
kach. 

 � Odpady tego typu można również oddać do PSZOK.

PRZETERMINOWANE LEKI

Przeterminowane leki uznawane są za odpady szczególnie groźne dla środowi-
ska. Składają się z szeregu związków chemicznych, po terminie ich przydatności 
stanowią potencjalne zagrożenia dla zdrowia, a nawet życia ludzi, szczególnie 
dzieci. Pomimo upływu czasu zachowują dużą aktywność biologiczną i chemicz-
ną. Należy pamiętać, że leki o silnym działaniu znajdują się w wykazie trucizn.

Przeterminowane leki zbierane są w specjalnych pojemnikach w aptekach, a na-
stępnie poddawane są termicznej utylizacji. Można wrzucać do nich zarówno pa-
stylki, drażetki, maści, jak i leki płynne, aerozole jak również końcówki iniekcyjne 
z aparatów podawania leków oraz inhalatory z leków wziewnych. Poniżej wykaz 
aptek, do których można oddać przeterminowane leki:

 � Apteka „Książęca”, ul. Książęca 12   tel. 415 25 57

 � Apteka „Centrum”, ul. Wojska Polskiego 15  tel. 415 10 09

 � Apteka „Pod Różami”, ul. Ogrodowa 40   tel. 415 27 53

 � Apteka „Św. Mikołaja”, ul. Londzina 36   tel. 415 89 38

 � Apteka „Pod Różami – śródmiejska”, ul. Długa 21  tel. 415 38 64

 � Apteka „Pod Różami”, ul. Opawska 33   tel. 415 49 51
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 � Apteka „Mediq”, ul. Opawska 45   tel. 414 95 77

 � Apteka „Przy Rondzie”, ul. Opawska 89   tel. 415 25 80

 � Apteka „Na Katowickiej”, ul. Katowicka 4  tel. 417 63 12

 � Apteka „ABC-Ocicka”, ul. Ocicka 51A   tel. 415 56 20

Leki należy wrzucać do specjalnego czerwonego pojemnika umieszczonego w ap-
tekach. Jeśli pojemnik nie jest widoczny oddaj dostarczone odpady farmaceucie.

Przeterminowane leki można również oddać do PSZOK.

TERMOMETRY RTĘCIOWE

Rtęć, srebrna substancja, która m.in. wypełnia rurkę szklanego termometru, jest 
niebezpieczna dla otoczenia. Jej opary są silnie trujące. Ze względu na swą szko-
dliwość i zgodnie z przyjętą przez Polskę cztery lata temu dyrektywą Unii Euro-
pejskiej o wycofaniu z obrotu rtęciowych termometrów i zastąpienia ich elektro-
nicznymi, od 3 kwietnia 2009 r., termometry rtęciowe są wycofane ze sprzedaży.

Termometry rtęciowe należy wyselekcjonować oraz dostarczyć do wybranego 
z poniższych punktu odbioru:

 � Apteka „Św. Mikołaja”, ul. Londzina 36   tel. 415 89 38

 � Apteka „Na Katowickiej”, ul. Katowicka 4  tel. 417 63 12

 � Apteka „ABC-Ocicka”, ul. Ocicka 51A   tel. 415 56 20

 � PSZOK

Jeśli rozbijesz termometr, należy jak najszybciej i bardzo dokładnie zebrać srebr-
ne kulki rtęci, umieścić je w słoiku wypełnionym wodą, szczelnie zamknąć i za-
nieść do punktu odbioru. Jeśli zdarzenie miało miejsce w pomieszczeniu należy 
je dobrze wywietrzyć.

ODPADY BUDOWLANE I ROZBIÓRKOWE

Odpady budowlane obejmują materiał powstający przy drobnych remontach re-
alizowanych samodzielnie i nie wymagających pozwolenia na budowę, czyli gruz 
betonowy, ceglany i ceramiczny, tapety, zdemontowane elementy materiałów 
budowlanych lub pozostałości po montażowe metalowe, stalowe, drewniane, 
betonowe, ceramiczne, szklane i inne, tłuczeń, kostka brukowa, stolarka okienna 
i drzwiowa itp. 

Komunalne odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domo-
wych można dostarczyć do PSZOK jednorazowo w ilości do 500 kg rocznie na 
gospodarstwo domowe. W przypadku, gdy mieszkaniec nie posiada możliwości 
samodzielnego przewiezienia odpadów do PSZOK, może skorzystać z dodatkowo 
płatnej usługi transportu odpadów.

Jeśli spodziewasz się więcej odpadów budowlanych usuwaj je wyłącznie do 
wcześniej zamówionych kontenerów, które na Twoje zlecenie podstawi i odbie-
rze firma wywozowa. Usługa będzie realizowana odpłatnie.
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POPIÓŁ I ŻUŻEL

Odpady paleniskowe pochodzą z sezonowego ogrzewania domostw i stanowią 
spory udział w ogólnej masie odpadów. Są źródłem wielu wartościowych mate-
riałów mineralnych, które powinny być wykorzystywane. 

Nowością w organizowanym systemie gospodarki odpadami komunalnymi jest 
selektywne gromadzenie popiołów i żużli w specjalnie oznaczonych czerwonym 
pasem pojemnikach i przekazywanie ich przedsiębiorcy odbierającemu odpady. 
Przewiduje się sezonowy odbiór odpadu zgodnie z harmonogramem z nastę-
pującą częstotliwością:

 � dwa razy w miesiącu od października do września,

 � raz w miesiącach wrześniu i maju.

Odpady tego typu można również dostarczyć do PSZOK.

OPONY

Zużyte opony są odpadem, który bardzo obciąża środowisko naturalne. Opony 
są produktem wielomateriałowym, zbudowanym z mieszaniny kauczuków natu-
ralnych i syntetycznych, nierozciągliwych włóknin (kordów) oraz drutów wzmac-
niających konstrukcję i utrzymujących kształt opony. Charakteryzują się długim 
okresem rozkładu w warunkach środowiska naturalnego, a ze względu na swoją 
objętość wymagają dużej powierzchni magazynowania i specjalnie przygotowa-
nego terenu.

Opony można oddać do PSZOK lub w punkcie wymiany opon.

ŚWIETLÓWKI

Zużyte świetlówki są bardzo niebezpieczne ze względu na dużą zawartość rtęci. 
Rtęć ze stłuczonej świetlówki może przedostać się do organizmu człowieka wraz 
ze skażoną wodą, powietrzem lub pożywieniem, dlatego należy zachować spe-
cjalne środki ostrożności.

Świetlówki należy wyselekcjonować oraz postąpić w jeden z poniższych spo-
sobów:

 � oddać w sklepie lub hurtowni przy zakupie nowych. Punkty sprzedaży 
mają obowiązek przyjąć je w tej samej ilości, co zakupione, bez względu 
na markę, 

 � dostarczyć do PSZOK.

OPAKOWANIA PO ŚRODKACH OCHRONY ROŚLIN

Ta grupa odpadów obejmuje opakowania zawierające pozostałości substancji 
niebezpiecznych. Odpady te zawierają m.in. pestycydy, herbicydy, insektycydy. 
Zabrudzone tymi substancjami pod żadnym pozorem nie mogą trafić do selek-
tywnie zbieranych surowców wtórnych.

Opakowania te należy wyselekcjonować oraz postąpić w jeden z poniższych 
sposobów:
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 � oddać opakowania po zużytych środkach do miejsca ich zakupu. Sprzeda-
jący środki ochrony roślin są zobowiązani do pobierania kaucji tj. opłaty 
depozytowej ustalonej przez producenta lub importera w wysokości 20-
30% ceny produktu. Zwrot kaucji następuje po oddaniu zużytego opako-
wania po tych środkach. Opłata depozytowa została wprowadzona celem 
zobligowania stosujących środki ochrony roślin do zwrotu opakowań sta-
nowiących odpad niebezpieczny,

 � dostarczyć do jednego z 8 mobilnych punktów zbiórki organizowanych 
w dzielnicach raz w roku w miesiącach lipiec, sierpień. Punkt jest czynny 
minimum 5 godzin przez 8 dni. Termin akcji i harmonogram są propa-
gowana przez lokalne media, stronę internetową miasta oraz ogłoszenia 
parafialne. Informacji o terminie akcji udziela przedsiębiorca odbierający 
odpady komunalne.

 � dostarczyć do PSZOK.

CHEMIKALIA I INNE ODPADY PROBLEMATYCZNE

Ta grupa odpadów obejmuje przeterminowane oraz niezużyte pozostałości 
produktów płynnych, półpłynnych lub stałych zawierających substancje niebez-
pieczne, jak również opakowania po tych produktach. Środki zawierające sub-
stancje niebezpieczne lub wybuchowe muszą być oznakowane na opakowaniu. 
Należy sprawdzać oznakowanie, a w przypadku stwierdzenia szkodliwości sub-
stancji wyselekcjonować odpad i nie mieszać go z pozostałymi. Do substancji 
tych m.in. można zaliczyć środki ochrony roślin, nawozy, chemikalia, substancje 
żrące, rozpuszczalniki, oleje odpadowe, odczynniki fotograficzne, lakiery, deter-
genty, smary.

Wszystkie te odpady jak również wiele innych problematycznych, z którymi nie 
wiesz, co zrobić dostarcz do PSZOK. 

Nieodpowiednie postępowanie z odpadami

Spalanie śmieci w domowych piecach jest zabronione, gdyż może być źródłem 
bardzo silnego zanieczyszczenia środowiska oraz stanowi zagrożenie dla zdro-
wia. Podczas spalania w piecach domowych takich tworzyw jak np. plastikowe 
opakowania, folia oraz gumy, opony uwalnia się do powietrza wiele szkodliwych 
i trujących substancji, w tym: pyły zanieczyszczone metalami ciężkimi, tlenki 
węgla, azotu i siarki, chlorowodór, cyjanowodór, furany i rakotwórcze dioksyny 
(najbardziej trujące, rakotwórcze substancje na świecie, 10 000 razy bardziej 
trujące od cyjanku potasu).

Nie wolno wylewać zużytych olejów odpadowych ani innych substancji prze-
terminowanych i niebezpiecznych do wód, gleby oraz kanalizacji oraz mieszać 
z innymi substancjami.

Nie wolno spalać farb, rozpuszczalników, olejów odpadowych itp., ponieważ 
mogą być źródłem emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Są one wybu-
chowe i toksyczne.

Nie należy mieszać odpadów niebezpiecznych z pozostałymi.
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Opłaty i deklaracje

Metoda obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zebrany-
mi przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych oparta jest o liczbę mieszkań-
ców zamieszkujących daną nieruchomość. Stawka opłaty za 1 osobę zamieszku-
jącą daną nieruchomość wynosi w przypadku:

 � braku selektywnej zbiórki odpadów - 18 zł/m-c,

 � segregacji odpadów - 9,00 zł/m-c.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi jest zależna od charakteru działalności i będzie ponoszona 
według stawki za liczbę i rodzaj pojemników przewidzianych dla danej działal-
ności lub obiektu zgodnie z założeniami regulaminu utrzymania czystości i po-
rządku w gminie Racibórz.
Taka forma obliczenia opłaty dotyczy także instytucji i jednostek organizacyjnych 
nie prowadzących działalności gospodarczej, a także innych niezamieszkałych 
nieruchomości, gdzie powstają odpady komunalne. W poniższej tabeli podano 
stawki opłat za pojemniki:

pojemność

[litry]

opłata [zł]

Selektywna 
zbiórka

Brak segregacji 

Pojemnik

110 15,00 30,00

1100 65,00 130,00

7000 400,00 800,00

Worek 80 11,00 22,00

W przypadku nieruchomości mieszanych, czyli takich, w których występuje część 
zamieszkała i jednocześnie prowadzona jest działalność gospodarcza opłatę sta-
nowi suma opłat od części mieszkalnej i prowadzenia działalności gospodarczej. 
Szczegółowy sposób wyliczenia opłaty oraz wypełnienia deklaracji przedstawio-
no w instrukcjach dostępnych na stronie internetowej www.raciborz.pl w zakład-
ce ODPADY KOMUNALNE. 

Opłatę samodzielnie wylicza się w „deklaracji o wysokości opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi”. Pierwsza deklaracja dla nieruchomości istnieją-
cych powinna być złożona przed rozpoczęciem funkcjonowania nowego syste-
mu, czyli przed dniem 1 lipca 2013r.

Obowiązek złożenia deklaracji ciąży na właścicielu nieruchomości. Zgod-
nie z definicją w ustawie przez właściciela nieruchomości rozumie się tak-
że współwłaściciela, użytkownika wieczystego oraz jednostki organizacyjne  
i osoby posiadające nieruchomości w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne 
podmioty władające nieruchomością. 
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Oznacza to, że w imieniu mieszkańców zasobów wielorodzinnych i wieloloka-
lowych deklarację do Urzędu Miasta Racibórz składają odpowiednio zarządcy 
wspólnot mieszkaniowych lub Zarząd Wspólnoty, Miejski Zarząd Budynków, 
Spółdzielnie Mieszkaniowe, administratorzy budynków.

W przypadku zmian mających wpływ na wysokość opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości musi dostarczyć do Urzędu 
Miasta Racibórz nową deklarację. Musi być ona doręczona w terminie 14 dni od 
dnia, w którym wystąpiły zmiany danych, na podstawie, których obliczana jest 
wysokość należnej opłaty za wywóz odpadów komunalnych.

W przypadku nowych, dotychczas niezamieszkanych nieruchomości, ich właści-
ciele mają 14 dni na złożenie deklaracji o wysokości opłaty za odpady od chwili 
zamieszkania pierwszego mieszkańca lub też od momentu pojawienia się na 
terenie nieruchomości odpadów.

Opłatę należy wnosić co kwartał począwszy od 1 lipca 2013r. w terminach do 
15 dnia miesiąca po kwartale, którego dotyczy tj. do 15 października, 15 stycz-
nia, 15 kwietnia i 15 lipca, na rachunek Urzędu Miasta Racibórz prowadzony 
w ING BSK S.A. nr 78 1050 1070 1000 0004 0003 3692 lub w kasie Urzędu 
Miasta. Konieczność dokonania płatności nie będzie poprzedzona żadnym do-
kumentem czy fakturą. Podstawą płatności jest złożona deklaracja.

Pamiętaj o uiszczeniu pierwszej opłaty do dnia 15 października 
2013r., a następnie, co kwartał zgodnie z zadeklarowaną wyso-
kością.

W przypadku budynków wielorodzinnych i wielolokalowych opłata za gospoda-
rowanie odpadami pobierana będzie przez zarządcę wraz z opłatami czynszo-
wymi.
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HARMONOGRAM ODBIORU ODPADÓW

      Harmonogram PUK Sp. z o.o. na VII’2013 ± VI’ 2014 r.:

 Odpady komunalne zmieszane 

Zabudowa jednorodzinna

Płonia

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
5 2 6 4 6 4 3 7 7 4 9 12
19 23 20 18 22 18 24 21 21 18 23 26

Brzezie
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
11 8 5 10 7 5 9 6 6 3 8 5
25 22 19 24 21 19 23 20 20 17 22 26

Nowe Zagrody                       
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

3 14 11 9 6 4 8 5 5 2 7 4
17,31 28 25 23 20 18 22 19 19 16 21 18

Markowice
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
12 9 6 4 8 6 10 14 14 14 16 13
26 23 20 18 29 20 31 28 28 28 30 27

Słoneczny Stok
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
3 14 11 16 13 11 15 12 12 9 14 11

17,31 28 25 30 27 24 29 26 26 23 28 25

Ocice  I: - ulice: Opawska od skrzyżowania z ul. Bogumińską, Gadego, Wałbrzy-
ska, Kolonialna, Tuwima, Wrocławska, Wesoła, Kołłataja, Dolna, Mała,
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
9 6 3 8 5 3 7 4 4 1 6 3
23 20 17 22 19 17 21 18 18 15 20 17

Ocice II: - ulice: Koszalińska, Gdańska, Szczecińska, Osiedleńcza, Litewska, Wło-
ska, Francuska, Czeska, Węgierska, Wiejska, Zbozowa, Gruntowa, Lesmiana, Górna
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
11 8 5 10 7 5 9 6 6 3 8 5
25 22 19 24 21 19 23 20 20 17 22 18

Stara Wieś-Ulice: Kozielska, Ligonia, Piotrowska, Śląska, Toruńska, Kościelna, 
Gdyńska, Rzeczna,
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
3 14 11 9 6 4 15 12 12 9 7 4

17,31 28 25 23 20 18,31 29 26 26 23 21 18
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Centrum , Stara Wieś Ulice: Kopernika, Chełmońskiego, Głubczycka, Michejdy, 
Dabrowskiego, Starowiejska, Mariańska, Ogrodowa, Anny, Gamowska, Londzina, 
Rolna
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
2 13 10 8 5 3 14 11 11 8 5 3

16,30 27 24 22 19 17,30 28 25 25 22 20 17

Miedonia + Ulice: Cegielniana, Podmiejska, Kwiatowa, Wybrzeżna, Za Dębiczem, 
Dębiczna
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
4 1 12 10 7 5 2 13 13 10 8 5
18 16,29 26 24 21 19 17,31 27 27 24 22 20

Centrum ulice: Bukowa, Lipowa, Wczasowa, Warszawska, Dworska, Matejki, Ko-
nopnickiej, Słowackiego, Radosna, Szczęśliwa, Wyszyńskiego
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
5 2 13 11 8 6 2 14 14 11 9 6
19 16,30 27 25 22 20 17,31 28 28 25 23 20

Sudół - Studzienna  ulice: Opawska do nr 204, Bogumińska, Bojanowska, Hul-
czyńska, Floriana, Plac Zakopiański, Wiosenna, Tunelowa
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
10 7 11 9 6 4 15 12 12 9 7 4
24 21 25 23 20 18,31 29 26 26 23 21 17

Sudół - Studzienna ulice: Korczaka, Wawrzyńca, Spokojna, Czynu, Topolowa, 
Czynu Społecznego, Broniewskiego, Makuszyńskiego, Grunwaldzka, Myśliwca, 
Kopca, Wojnowicka, Sobieskiego, Skargi,

II VIII IX X XI XII I II III IV V VI
11 8 12 10 7 5 2 13 13 10 8 5
25 22 26 24 21 19 16,30 27 27 24 22 18

Sudół - Studzienna  ulice: Kręta, Krótka, H.Pobożnego, Szymańskiego, Moniusz-
ki, Studzienna, Urbana, Wschodnia, Barbary, Pawła, Sosnowiecka
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
12 9 13 11 8 6 3 14 14 11 9 6
26 23 27 25 22 20 17,31 28 28 25 23 20

Miasto-ulice: Ocicka do nr 101, Kamienna, Żwirowa, J.PawłaII, Górna do nr 40, 
Miechowska, Działdowska, Gwiaździsta, Słoneczna, Łąkowa, Prusa, Stalowa
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
4 1 5 3 14 12 9 6 6 3 15 12
18 14,29 19 17,31 28 31 23 20 20 17 29 26

Ostróg - Osiedle XXX - lecia ulice: Rogera, Kapuścika, Nowary, Goduli, Segeta, 
Cygarowa,
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
3 14 11 9 6 4 8 5 5 2 7 4

17,31 28 25 23 20 18 22 19 19 16 21 18
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Ostróg - Osiedle XXX - lecia ulice: Morcinka, Maćkowskiego, Korfantego, Wy-
glendy, Huzarska, Brzozowa, Rymera

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

4 1 12 10 7 5 9 6 6 3 8 5

18 16,29 26 24 21 19 23 20 20 24 22 20

Ostróg  ulice: Książęca, Przejazdowa, Morawska, Rudzka ,Ostrogska, Agniesz-
ki, Królewska, Bielska, Cecylii, Rodziewiczówny, Zamkowa, Elżbiety, Nad koleją, 
Zająca
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
10 7 4 2 13 11 15 12 12 9 14 11
24 21 18 16 27 24 29 26 26 23 28 25

Obora
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
12 9 6 4 15 13 17 14 14 11 16 13
26 23 20 18 29 27 31 28 28 25 30 27

Harmonogram dla zabudowy wielorodzinnej.
Zabudowa wielorodzinna : niesegregowane,  

zmieszane odpady komunalne 2 razy w tygodniu

Zabudowa wielorodzinna: odpady wielkogabarytowe, 
zużyty sprzęt AGD, RTV (kompletny) czwartki

Odpady komunalne segregowane  1 raz w tygodniu 

Odpady należy wystawić do godz.  6.00 rano. Wszelkie informacje można uzy-
skać: PUK Sp.z o.o. BOK Jastrzębie tel. 32 4764744, www.puk.toensmeier.pl. 
Firma prowadzi również sprzedaż oraz dzierżawę pojemników do gromadzenia 
odpadów.

 Harmonogram na VII’2013 ± VI’ 2014 r.:

Zabudowa jednorodzinna 

Odpady komunalne żużel + popioły                                               

Płonia
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

4 6 4 3 7 7 4 9
20 18 22 18 24 21 21 18

Brzezie
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

10 7 5 9 6 6 3 8
19 24 21 19 23 20 20 17
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Nowe Zagrody
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

9 6 4 8 5 5 2 7
25 23 20 18 22 19 19 16

Markowice
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

4 8 6 10 14 14 14 16
20 18 29 20 31 28 28 28

Słoneczny Stok
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

16 13 11 15 12 12 9 14
25 30 27 24 29 26 26 23

Ocice  I: - ulice: Opawska od skrzyżowania z ul. Bogumińską, Gadego, Wałbrzy-
ska, Kolonialna, Tuwima, Wrocławska, Wesoła, Kołłątaja, Dolna, Mała
 VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

8 5 3 7 4 4 1 6
17 22 19 17 21 18 18 15

Ocice II: - ulice: Koszalińska, Gdańska, Szczecińska, Osiedleńcza, Litewska, Wło-
ska, Francuska, Czeska, Węgierska, Wiejska, Zbozowa, Gruntowa, Leśmiana, Gór-
na
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

10 7 5 9 6 6 3 8
19 24 21 19 23 20 20 17

Stara Wieś-Ulice:   Kozielska, Ligonia, Piotrowska, Śląska, Toruńska, Kościelna, 
Gdyńska, Rzeczna
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

9 6 4 15 12 12 9 7
25 23 20 18 29 26 26 23

Centrum , Stara Wieś  Ulice: Kopernika, Chełmońskiego, Głubczycka, Michejdy, 
Dąbrowskiego, Starowiejska, Mariańska, Ogrodowa, Anny, Gamowska, Londzina, 
Rolna
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

8 5 3 14 11 11 8 5
24 22 19 17 28 25 25 22

Miedonia + Ulice:  Cegielniana ,Podmiejska, Kwiatowa, Wybrzeżna, Za Dębiczem, 
Dębiczna
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

10 7 5 17 13 13 10 8
26 24 21 19 31 27 27 24

Centrum ulice: Bukowa, Lipowa, Wczasowa, Warszawska, Dworska, Matejki, Ko-
nopnickiej, Słowackiego, Radosna, Szczęśliwa, Wyszyńskiego
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

11 8 6 17 14 14 11 9
27 25 22 20 31 28 28 25
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Sudół - Studzienna ulice: Opawska do nr 204, Bogumińska, Bojanowska, Hul-
czyńska, Floriana, Plac Zakopiański, Wiosenna, Tunelowa
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

9 6 4 15 12 12 9 7
25 23 20 18,31 29 26 26 23

Sudół - Studzienna ulice: Korczaka ,Wawrzyńca, Spokojna, Czynu, Topolowa, 
Czynu Społecznego, Broniewskiego, Makuszyńskiego, Grunwaldzka, Myśliwca, 
Kopca, Wojnowicka, Sobieskiego, Skargi
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

10 7 5 2 13 13 10 8
26 24 21 19 16,30 27 27 24

Sudół - Studzienna  ulice: Kręta, Krótka, H.Pobożnego, Szymańskiego, Moniusz-
ki, Studzienna, Urbana ,Wschodnia, Barbary, Pawła, Sosnowiecka
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

11 8 6 3 14 14 11 9
27 25 22 20 17,31 28 28 25

Miasto-ulice : Ocicka do nr 101, Kamienna, Żwirowa, J.PawłaII, Górna do nr 40, 
Miechowska, Działdowska, Gwiąździsta, Słoneczna, Łąkowa, Prusa, Stalowa
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

17 14 12 9 6 6 3 15
19 31 28 31 23 20 20 17

Ostróg-  Osiedle XXX-lecia ulice: Rogera, Kapuścika ,Nowary, Goduli, Segeta, 
Cygarowa
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

9 6 4 8 5 5 2 7
25 23 20 18 22 19 19 16

Ostróg-  Osiedle XXX-lecia ulice: Morcinka, Maćkowskiego, Korfantego, Wy-
glendy, Huzarska, Brzozowa, Rymera
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

10 7 5 9 6 6 3 8
26 24 21 19 23 20 20 24

Obora
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

4 15 13 17 14 14 11 16
20 18 29 27 31 28 28 25

Ostróg ulice: Książęca, Przejazdowa, Morawska, Rudzka, Ostrogska, Agnieszki, 
Królewska, Bielska, Cecylii ,Rodziewiczówny, Zamkowa ,Elżbiety, Nad Koleją, Za-
jąca
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI

2 13 11 15 12 12 9 14
18 16 27 24 29 26 26 23
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Harmonogram odbioru odpadów segregowanych  
w dzielnicach  miasta Racibórz ± rok 2013/2014

VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
Brzezie 26 30 27 25 29 27 31 28 28 25 30 27

Centrum 5 2 6 4 8 6 3 7 7 4 2 6
Markowice 31 28 25 30 27 18 29 26 26 30 28 25
Miedonia 3 7 4 2 6 4 8 5 5 2 7 4

Obora + Płonia 1 5 2 7 4 2 13 3 3 7 5 2
Ostróg 2 6 3 1 5 3 7 4 4 1 6 3

Stara Wieś 25 29 26 31 28 19 30 27 27 24 29 26

Sudół + Studzienna 4 1 5 3 7 5 2 6 6 3 8 5
Ocice I ulice: * 29 26 30 28 25 30 27 24 31 28 26 30
Ocice II-  ulice 30 27 24 29 26 31 28 25 25 29 27 24

Ocice I- ulice: Opawska od skrzyżowania z ul. Bogumińską, Gadego, Wałbrzyska, 
Kolonialna, Tuwima, Wrocławska, Wesoła, Kołłataja, Dolna, Mała, Górna, od 
ul. Dolnej do ul. Jana Pawła 
Ocice II –ulice: Koszalińska, Gdańska, Szczecińska, Osiedleńcza, Litewska, Włoska, 
Francuska, Czeska, Węgierska, Wiejska, Zbozowa, Gruntowa, Lesmiana, Górna

Odbiór odpadów wielkogabarytowych,  
zużytego sprzętu AGD, RTV

Odpady wielkogabarytowe, oraz kompletny sprzęt RTV i AGD będzie odbierany, 
po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym na nr tel. 32- 415 3424 lub 32- 415 
2811 w ostatnim miesiącu kwartału w dniu zbiórki odpadów segregowanych, 
ustalonym harmonogramem w poszczególnych dzielnicach. Odpady wielkogaba-
rytowe, oraz kompletny sprzęt RTV i AGD należy wystawić do godz.6.oo przed 
posesją w ten sposób by nie utrudniać ruchu pieszym i pojazdom.

Odpady ulegające biodegradacji 2013r. ± 2014 r.

Markowice-Brzezie-Obora-Płonia
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
17 14 11 16 14 - - - - 9 14 11
31 28 28 30 27 - - - - 30 28 25

Ocice - StaraWieś  - Miedonia
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
15 12 9 14 12 - - - - 7 12 9
29 26 23 28 25 - - - - 28 26 23

Centrum - Sudół, - Studzienna - Ostróg
VII VIII IX X XI XII I II III IV V VI
16 13 10 15 13 - - - - 8 13 10
30 27 24 29 26 - - - - 29 27 24



Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska 
organów Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  

i Gospodarki Wodnej w Katowicach

Nowy system odbierania śmieci  
to życie w czystym i bardziej  

przyjaznym środowisku



PORADNIK 
MIASTA RACIBÓRZ

Nowy system gospodarki 
odpadami komunalnymi

Nadzór nad gospodarką odpadami komunalnymi  
w Raciborzu pełni: 

Urząd Miasta Racibórz 
ul. Stefana Batorego 6, 47-400 Racibórz
www.raciborz.pl, e-mail: boi@um.raciborz.pl, 
Biuro Obsługi Interesanta: 32 755 07 00
Wydział Komunalny tel. 32 755 07 47
komunalny@um.raciborz.pl

Przedsiębiorca odbierający odpady komunalne  
przez rok od 1 lipca 2013r.

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z Rudy Śląskiej
Biuro Obsługi Klienta PUK Sp. z o.o. Oddział w Jastrzębiu Zdrój 
czynne w godz. od 700 do 1500, tel./fax 32 4764744

Realizacja usług w zakresie dystrybucji i dzierżawy pojemników

Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o.o.,  
ul. Adamczyka 10 w Raciborzu, tel. 32 4153424 

Kompostownia

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Raciborzu – Brzeziu,  
ul. Rybnicka125, tel. 32 4184074 
czynna od pn. – pt. w godz. od 700 – 1445, sob.: 700 – 1245.
Obsługa PSZOK

Lokalizacja baza Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o.

ul. Adamczyka 10 w Raciborzu, tel. 32 4153424 
Godziny otwarcia PSZOK:
czynny od pn. – pt. w godz. od 900 – 1700, sob.: 900 – 1300.

Dane teleadresowe




