
UCHWAŁA NR XLI/261/2017
RADY MIASTA RADZYŃ PODLASKI

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie określenia 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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j. t. 
Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (j. t. Dz. U. z 2017 r. poz. 1289) – Rada Miasta Radzyń Podlaski uchwala, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres 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, a w szczególności: ilość 
odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość odbierania odpadów 
komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych.

§ 2. 1.  Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Miasto Radzyń Podlaski będzie odbierać od właścicieli nieruchomości, zgodnie 
z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta Radzyń Podlaski oraz harmonogramem, 
następujące ilości odpadów komunalnych:

1) papier – w każdej ilości;

2) szkło – w każdej ilości;

3) metale i tworzywa sztuczne – w każdej ilości;

4) odpady biodegradowalne – w każdej ilości, z zastrzeżeniem zabudowy jednorodzinnej;4¹) odpady 
biodegradowalne powstające na terenie nieruchomości jednorodzinnej – w liczbie do 6 worków 
o pojemności po 120 l miesięcznie;

5) pozostałe odpady zbierane selektywnie – w każdej ilości;

6)  popioły – w każdej ilości;

7)  niesegregowane odpady komunalne – w każdej ilości;

8) odpady wielkogabarytowe i zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w każdej ilości.

2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości 
jest uprawniony do samodzielnego dostarczania selektywnie zebranych odpadów komunalnych do Punktu 
Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Radzyń Podlaski z zastrzeżeniem:
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1) odpadów biodegradowalnych  – w ilości do 6 worków o pojemności po 120 l miesięcznie z danej 
nieruchomości z tym, że ograniczenie nie dotyczy dostarczania ściętych drzew i gałęzi;

2)  odpadów budowlanych – w ilości 0,5 m³ miesięcznie z danej nieruchomości.

3. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, posegregowane niezgodnie z Regulaminem utrzymania 
czystości i porządku na terenie Miasta Radzyń Podlaski, traktowane będą jako niesegregowane odpady 
komunalne.

4. Odbiorowi podlegają odpady wymienione w ust. 1 pkt 1 – 8, wystawione przed posesję przy krawędzi 
jezdni lub przy boksach, altanach, miejscach postoju pojemników do gromadzenia odpadów komunalnych.

5. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podmiot odbierający odpady 
zapewni dezynfekcję pojemników lub kontenerów, z których odbierane są odpady z zabudowań 
wielorodzinnych, z częstotliwością gwarantującą zapewnienie ich właściwego stanu sanitarnego, nie rzadziej 
niż raz na miesiąc, a w okresie letnim nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie.

6. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w budynkach 
wielorodzinnych podmiot odbierający odpady zapewni właścicielom w miarę bieżących potrzeb worki na 
odpady biodegradowalne o pojemności min. 20 l.

7. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podmiot odbierający odpady 
zapewni właścicielom domów jednorodzinnych worki na odpady komunalne na wymianę (z folii o grubości 
min. 0,05 mm) wg poniższego:

1) papier – o pojemności 120 l w kolorze niebieskim;

2) szkło – o pojemności 120 l w kolorze zielonym;

3) metale i tworzywa sztuczne – o pojemności 120 l w kolorze żółtym;

4) odpady biodegradowalne – o pojemności 20, 30 i 120 l w kolorze brązowym (z folii biodegradowalnej);

5) pozostałe odpady zbierane selektywnie –  o pojemności 120 l w kolorze szarym.

§ 3. 1. Odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone

z częstotliwością:

1) zabudowa jednorodzinna:

a) papier – 1 raz w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad,

b) metale i tworzywa sztuczne – 2 razy w miesiącu,

c) szkło – 1 raz w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad,

d) odpady biodegradowalne – 1 raz w tygodniu od kwietnia do grudnia, a od stycznia do marca 1 raz na 
dwa tygodnie,

e) pozostałe odpady zbierane selektywnie – 2 razy w miesiącu,

f) popioły – 2 razy w miesiącu od stycznia do marca i w grudniu, a w kwietniu, maju, październiku 
i listopadzie 1 raz w miesiącu,

g) niesegregowane odpady komunalne – 1 raz na 2 tygodnie,

2) zabudowa wielorodzinna:

a) papier – 2 razy w miesiącu  lub częściej po zawiadomieniu telefonicznym,

b) metale i tworzywa sztuczne – 1 raz w tygodniu lub częściej po zawiadomieniu telefonicznym,

c) szkło – 2 razy w miesiącu lub częściej po zawiadomieniu telefonicznym,

d) odpady biodegradowalne – 2 razy w tygodniu lub częściej po zawiadomieniu telefonicznym,

e) pozostałe odpady zbierane selektywnie – 2 razy w miesiącu lub częściej po zawiadomieniu 
telefonicznym,

f) popioły – 1 raz w miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień,
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g) niesegregowane odpady komunalne – 2 razy w tygodniu lub częściej po zawiadomieniu telefonicznym.

3) nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne:

a) papier – 1 raz w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad,

b) metale i tworzywa sztuczne – 2 razy w miesiącu,

c) szkło – 1 raz w miesiącach: styczeń, marzec, maj, lipiec, wrzesień, listopad,

d) odpady biodegradowalne – 1 raz w tygodniu od kwietnia do grudnia, a od stycznia do marca 1 raz na 
dwa tygodnie,

e) pozostałe odpady zbierane selektywnie – 2 razy w miesiącu,

f) popiół – 1 raz na miesiącach: styczeń, luty, marzec, listopad i grudzień wyłącznie na zgłoszenie 
telefoniczne,

g) niesegregowane odpady komunalne – 1 raz w tygodniu lub częściej po zawiadomieniu telefonicznym od 
kwietnia do października, a od stycznia do marca oraz od listopada do grudnia 1 raz na dwa tygodnie lub 
częściej po zawiadomieniu telefonicznym.

2. Częstotliwość odbioru odpadów z terenu nieruchomości ma gwarantować nieprzepełnianie się worków 
lub pojemników.

§ 4. 1. Miasto Radzyń Podlaski organizuje Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zwanej 
dalej PSZOK. Adres PSZOK- u opublikowany zostanie na stronie internetowej Urzędu Miasta Radzyń 
Podlaski.

2. PSZOK świadczy usługi zgodnie z następującymi zasadami:

1) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik PSZOK;

2) przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem 
przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp.;

3) PSZOK przyjmuje odpady od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 17:00 i w soboty od 8:00 do 
16:00;

4) PSZOK przyjmuje wyłącznie selektywnie zebrane odpady komunalne powstałe na terenie nieruchomości 
położonych w Mieście Radzyń Podlaski.

§ 5. W razie wystąpienia przypadków niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego 
odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych właściciele nieruchomości będą informować Urząd Miasta na bieżąco o każdym 
przypadku. Informacje przekazywane winny być bezpośrednio do tut. Urzędu, telefonicznie pod nr (83) 351 – 
24 – 67 lub elektronicznie na adres: odpady@radzyn-podl.pl.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzyń Podlaski.

§ 7. Traci moc uchwała Nr XXXVIII/244/2017 Rady Miasta Radzyń Podlaski z dnia 6 października  
2017 r. w sprawie określenia 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.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubelskiego. 

 

Przewodniczący Rady

Adam Adamski
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