
 

1. Na terenie gminy Racławice obowiązuje selektywne zbieranie odpadów 

komunalnych obejmujące następujące frakcje odpadów : 

a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (nie zawierające odpadów 

wymienionych w pkt. b-i), 

b) papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło i opakowania wielomateriałowe, 

c) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji i odpady zielone 

d) przeterminowane leki i chemikalia, 

e) zużyte baterie i akumulatory, 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

h) odpady budowlane i rozbiórkowe 

i) zużyte opony; 

2. Selektywna zbiórka odpadów odbywa się w miejscu powstania odpadów (u źródła) w 

sposób gwarantujący ich niezmieszanie z innymi rodzajami odpadów zbieranych 

selektywnie.  

3. Do gromadzenia odpadów zbieranych w sposób selektywny należy stosować oddzielne 

pojemniki /worki  dla następujących frakcji odpadów: 

a) niesegregowane ( zmieszane) odpady komunalne, wymienione w pkt 1a, - pojemnik 

b) papier i tektura, opakowania z papieru i tektury, opakowania wielomateriałowe, w 

których zawartość papieru i/lub tektury w masie opakowania jest większa niż 

pozostałych materiałów – do worka 

c) metal, opakowania z aluminium, stali, w tym blachy stalowej, opakowania 

wielomateriałowe, w których zawartość aluminium, stali, w tym blachy stalowej,  w 

masie opakowania jest większa niż pozostałych materiałów – do worka 

d) tworzywa sztuczne, opakowania z tworzyw sztucznych, opakowania 

wielomateriałowe, w których zawartość tworzyw sztucznych  w masie opakowania 

jest większa niż pozostałych materiałów, - worka 

e) szkło, opakowania ze szkła, opakowania wielomateriałowe, w których zawartość 

szkła w masie opakowania jest większa niż pozostałych materiałów,  - do worka 

f) odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji, z wyłączeniem odpadów kuchennych i odpadów zielonych, - do worka  

g)  odpady kuchenne ulegające biodegradacji i odpady zielone - do worka jeżeli nie ma 

kompostownika lub  obory lub nie przekazujemy do skarmiania zwierząt 

4. Przeterminowane leki, zużyte baterie należy przekazywać do punktów ich zbiórki. – przy 

urzędzie gminy 



5. Zużyte akumulatory należy przekazywać do punktu ich zbiórki. - przy urzędzie gminy 

6. Przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. po środkach ochrony roślin), zużyty 

sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony oraz meble i inne odpady 

wielkogabarytowe należy gromadzić, a następnie przekazać przedsiębiorcy 

świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów. 

7. Zużyte baterie i akumulatory, opakowania po środkach ochrony roślin, zużyty sprzęt 

elektryczny i elektroniczny, zużyte opony winno się w pierwszej kolejności przekazywać 

do placówek handlowych prowadzących sprzedaż tych produktów, stacji obsługi 

pojazdów, itp. 

8. Zbiórka odpadów wymienionych w pkt 6 odbywa się w formie zorganizowanej „wystawki” 

w określonych miejscach na terenie nieruchomości lub do pojemników dostarczanych 

doraźnie. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe należy wystawić bez umieszczania ich w pojemnikach. 

Przeterminowane chemikalia, opakowania zawierające pozostałości substancji 

niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone ( np. po środkach ochrony roślin) należy 

umieścić w workach bezbarwnych, przeźroczystych, aby umożliwić identyfikację ich 

zawartości. 

9. Odpady budowlane i rozbiórkowe należy gromadzić na terenie nieruchomości w  

wyznaczonym miejscu lub do pojemników dostarczanych doraźnie, a następnie  

przekazać przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie odbierania odpadów. 

10. Dopuszcza się aby posiadacz odpadów budowlanych i rozbiórkowych przekazał je w 

celu ich odzysku. 

11. Właściciel nieruchomości, na terenie której powstają odpady kuchenne i/lub w wyniku 

pielęgnacji zieleni powstają odpady roślinne, zobowiązany jest do ich selektywnego 

zbierania i przekazywania przedsiębiorcy świadczącemu usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych. Dopuszcza się aby ww. odpady zbierać i gromadzić w 

przydomowych kompostownikach lub wykorzystać do skarmiania zwierząt domowych 

lub w tym samym celu przekazać  je osobom fizycznym lub jednostkom organizacyjnym 

niebędącym przedsiębiorcami. 


