
 

 

UCHWAŁA NR XII/65/15 

RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

z dnia 15 czerwca 2015 r. 

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania  

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz 

art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz. 87, poz. 122) po zaopiniowaniu przez państwowego po-

wiatowego inspektora sanitarnego w zakresie częstotliwości odbierania odpadów komunalnych - uchwala się, 

co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów ko-

munalnych od właścicieli nieruchomości (na których zamieszkują mieszkańcy) i zagospodarowania tych odpa-

dów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (na której zamieszkują mieszkańcy) opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przy-

padków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicie-

li nieruchomości (na których zamieszkują mieszkańcy) lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych. 

§ 2. 1. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (na której zamieszkują 

mieszkańcy) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi odbiera się oraz przyjmuje się od każdego 

właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy każdy rodzaj i każdą ilość odpadów komunal-

nych. 

2. Szczegółowe zasady odbierania i przyjmowania odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1, okre-

ślają paragrafy 3-4. 

§ 3. 1. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (na której zamieszkują 

mieszkańcy) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości odbierane są 

(bezpośrednio z nieruchomości) następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady zielone; 

3) selektywnie zbierane odpady komunalne szkła; 

4) selektywnie zbierane odpady komunalne papieru i tektury; 

5) selektywnie zbierane odpady komunalne opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych i metali; 

6) selektywnie zbierane odpady komunalne zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
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7) selektywnie zbierane odpady komunalne mebli i innych odpadów wielkogabarytowych; 

8) selektywnie zbierane odpady komunalne zużytych opon. 

2. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (na której zamieszkują mieszkań-

cy) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy odbierane są z następującą częstotliwością następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz na dwa tygodnie, 

b) w zabudowie wielolokalowej - 4 razy w tygodniu, z zastrzeżeniem lit. „c”, 

c) w szczególnych przypadkach - w zabudowie wielolokalowej - w zależności od potrzeb od 1 do 6 razy 

w tygodniu; 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające 

biodegradacji oraz odpady zielone: 

a) w zabudowie jednorodzinnej: 

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października – 1 raz na dwa tygodnie, 

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz na miesiąc, 

b) w zabudowie wielolokalowej: 

- w okresie od 1 kwietnia do 31 października - 1 raz na tydzień, 

- w okresie od 1 listopada do 31 marca - 1 raz na dwa tygodnie; 

3) selektywnie zbierane odpady komunalne: 

a) szkła - 1 raz na miesiąc, 

b) papieru i tektury - 1 raz na miesiąc, 

c) opakowań wielomateriałowych, tworzyw sztucznych i metali - 1 raz na miesiąc, 

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - 2 razy na kwartał, 

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - 2 razy na kwartał, 

f) zużyte opony - 2 razy na kwartał. 

§ 4. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (na której zamieszkują miesz-

kańcy) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właściciela nieruchomości, gmina wyposaża każ-

dego właściciela nieruchomości (na której zamieszkują mieszkańcy) w pojemniki (w tym worki) służące do 

zbierania odpadów komunalnych o pojemności minimalnej określonej w regulaminie oraz utrzymuje te pojem-

niki w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 5. 1. Określa się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości (na której zamieszkują 

mieszkańcy) opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których za-

mieszkują mieszkańcy oraz od mieszkańców przyjmowane są według poniższych zasad: 

1) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, odpady 

zielone, odpady budowlane i rozbiórkowe, meble oraz odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektrycz-

ny i elektroniczny przyjmowane są w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

2) przeterminowane leki przyjmowane są w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 

w publicznie usytuowanych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów; adresy punktów zostaną wska-

zane na stronie internetowej gminy; 

3) zużyte baterie i akumulatory przyjmowane są w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych oraz 

w publicznie usytuowanych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów rozmieszczonych w sklepach, 

szkołach i innych instytucjach użyteczności publicznej (adresy punktów zostaną wskazane na stronie inter-

netowej gminy); 
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4) odpady szkła, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych i metalu a także papieru i tektury, 

zużyte opony oraz chemikalia przyjmowane są w punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

5) odpady szkła, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych i metalu, a także papieru i tektury 

przyjmowane są dodatkowo w publicznie usytuowanych pojemnikach do selektywnej zbiórki odpadów, na 

terenie Miasta Radomska, o pojemności od 1100 l do 1500 l (gniazda). 

2. Punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych świadczą usługi (nieodpłatnego) przyjmowania od-

padów komunalnych, wymienionych w ust. 1, od poniedziałku do soboty; miejsce oraz godziny otwarcia punk-

tu selektywnego zbierania odpadów zostaną wskazane na stronie internetowej gminy. 

3. Punkty w postaci publicznie usytuowanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów usytuowanych 

na terenie gminy w poszczególnych placówkach, wymienionych w ust. 1 pkt 2 i 3, przyjmują odpady w godzi-

nach pracy tych placówek. 

4. Punkty (gniazda), o których mowa w ust. 1 pkt 5, dostępne są całą dobę. 

§ 6. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewła-

ściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomo-

ści lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych: 

1) niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nie-

ruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zgłaszane jest 

w formie pisemnej z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy zgłaszającego; dopuszcza się dokonanie zgło-

szenia w formie elektronicznej; 

2) zgłoszenie zawiera opis niewłaściwego zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierające-

go odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych; 

3) w miarę możliwości w zgłoszeniu należy wskazać dane świadków, którzy potwierdzą niewłaściwe świad-

czenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 

prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

4) zgłoszenie należy wnieść do Urzędu Miasta w Radomsku, lub drogą elektroniczną na adres 

um@radomsko.pl, niezwłocznie po dniu zaistnienia zdarzenia polegającego na niewłaściwym świadczeniu 

usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez pro-

wadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, nie później jednak niż w terminie 14 dni od 

zaistnienia tego zdarzenia. 

§ 7. Traci moc uchwała nr XXXIV/276/13 Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 31 stycznia 2013 r. w spra-

wie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od wła-

ścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2013 r. poz. 1288, ze 

zm.). 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomsko. 

§ 9. 1. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-

wództwa Łódzkiego, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r. 

  

 Przewodniczący  

Rady Miejskiej 

Jacek Gębicz 
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