Urząd Miasta Rybnika

Odpady komunalne: nowe stawki, nowe zasady
Od 1 stycznia 2021 r. wzrastają stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
zmieniają się też zasady odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.

Nowe ceny
Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości
zamieszkałych wynosić będzie:
 24 zł za mieszkańca na miesiąc – w przypadku prowadzenia selektywnego
zbierania odpadów komunalnych, oraz
 72 zł za mieszkańca na miesiąc – w przypadku, gdy odpady komunalne nie
będą zbierane i oddawane w sposób selektywny.

Nieruchomości niezamieszkałe
Zmianie ulegają również zasady odbioru odpadów z nieruchomości niezamieszkałych.
Właściciele tych nieruchomości, mają ustawowy obowiązek posiadania zawartej umowy na
odbiór odpadów komunalnych z podmiotem posiadającym stosowne zezwolenie, tj.
wpisanym do rejestru działalności regulowanej oraz okazania takiej umowy wraz z
dowodami uiszczania opłat za te usługi – między innymi na wezwanie organu.

Do zorganizowanego przez gminę systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,
dobrowolnie mogą przystąpić właściciele nieruchomości, na których prowadzona jest
działalność:
 oświatowa,
 związana z zapewnieniem opieki dla dzieci do lat 3,
 w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej,

 kulturalna i sportowa,
 przeciwpożarowa,
 administracji publicznej,
 jednostek budżetowych wykonujących zadania z zakresu gospodarki komunalnej w
rozumieniu przepisów ustawy o gospodarce komunalnej.

Włączenie się do gminnego systemu odbierania odpadów komunalnych wymaga złożenia przez właściciela nieruchomości, deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi oraz zgody, o której mowa w art. 6c ust. 2c ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach.

Ponadto do systemu obligatoryjnie należą właściciele nieruchomości, które w części
stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości, na
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tzw. nieruchomości
mieszane).

Wobec właścicieli nieruchomości, nie objętych gminnym systemem gospodarowania
odpadami komunalnymi prowadzone będą kontrole w zakresie posiadania umów na odbiór
odpadów, zarówno przez Straż Miejską jak i pracowników Urzędu.

W stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady
komunalne, którzy nie zawarli umów na odbiór odpadów komunalnych gmina będzie
zobowiązana do zorganizowania ich odbierania w ramach tzw. „odbioru zastępczego”. W
takiej sytuacji zostanie wydana, z urzędu, decyzja obowiązująca przez rok od daty wydania,
w której ustalony zostanie:
 obowiązek uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami,
 wysokość opłaty,
 terminy uiszczania opłaty,
 sposób i terminy udostępniania pojemników, w celu ich opróżnienia lub
worków w celu ich odebrania.

Do „odbioru zastępczego” zastosowanie będą miały stawki opłat określone w Uchwale nr
374/XXI/2020 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych
przez właścicieli nieruchomości za odbieranie odpadów komunalnych, opróżnianie
zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych.

Pełny wykaz firm z którymi właściciel nieruchomości niezamieszkałej powinien podpisać
umowę na wywóz odpadów, można znaleźć w rejestrze działalności regulowanej w zakresie
odbioru odpadów komunalnych. (PDF, 86 KB)

