
UCHWAŁA NR 461/2012
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU

z dnia 31 grudnia 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług na terenie Gminy Miasta Radomia 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. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz.U. z 2012r. poz. 391) Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną opłatę 
przez właścicieli tych nieruchomości, w szczególności: 

1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości; 

2) częstotliwość ich odbierania; 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 2. W zamian za opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wnoszoną do Gminy Miasta Radomia, 
odbierane są bezposrednio z terenu nieruchomości odpady określone w § 3 ust. 1 oraz przyjmowane do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych odpady określone w § 5 ust. 1. 

§ 3. 1. Z terenu nieruchomości odbierane są w każdej ilości: 

1) zebrane selektywnie odpady suche (papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe); 

2) zmieszane odpady komunalne (mokre); 

3) szkło(butelki i słoiki); 

4) odpady zielone; 

5) popiół i żużel; 

6) meble i inne odpady wielkogabarytowe. 

2. Rodzaje pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych oraz sposób 
prowadzenia selektywnego zbierania odpadów zostały określone w Regulaminie utrzymania czystości i porządku 
na terenie Gminy Miasta Radomia. 

3. Odpady, o których mowa w ust. 1, zebrane na terenie nieruchomości niezgodnie z zasadami  określonymi 
w Regulaminie, będą traktowane jako odpady zmieszane. 

4. Odpady zgromadzone w pojemnikach niespełniających wymogów Regulaminu, nie będą odbierane. 

5. Odbieranie odpadów komunalnych, o których mowa w ust. 1 odbywa się zgodnie z harmonogramem 
ustalonym przez Gminę Miasta Radomia z podmiotem odbierającym odpady. Nie będą odbierane wystawione inne 
rodzaje odpadów niż określone w harmonogramie odbioru. 

6. W dniu odbioru odpadów komunalnych należy zapewnić łatwy dostęp do pojemników pracownikom 
przedsiębiorcy odbierającego odpady, a w przypadku zabudowy jednorodzinnej wystawić pojemniki przed 
wejściem na teren nieruchomości lub w inny sposób uzgodniony z przedsiębiorcą . 

7. Odbiór odpadów wymienionych w ust. 1 odbywa się z pojemników i worków oznakowanych przez 
przedsiębiorcę świadczącego usługi odbioru w danym sektorze. 

8. Meble i inne odpady wielkogabarytowe będą odbierane w przypadku ich wystawienia przed nieruchomością 
lub w miejscu zbierania odpadów komunalnych (np. altana śmietnikowa) 1 dzień przed wyznaczonym 
w harmonogramie terminem ich odbioru. 

§ 4. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych: 
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1) zmieszane odpady komunalne (mokre): 

a) w zabudowie jednorodzinnej - 1 raz na 2 tygodnie, 

b) w zabudowie wielorodzinnej - od 2 do 3 razy na tydzień, z wyjątkiem budynków wyposażonych w zsypy, 
w których istnieje konieczność codziennego odbioru odpadów. 

2) odpady suche: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na miesiąc, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz na tydzień, 

3) szkło: 

a) w zabudowie jednorodzinnej – 1 raz na kwartał, 

b) w zabudowie wielorodzinnej – 1 raz na miesiąc, 

4) odpady zielone: 

- w okresie od 1 maja do 31 października (według harmonogramu odbioru) - 1raz na 2 tygodnie, 

5) odpady wielkogabarytowe: 

- w ramach tzw. „wystawki” (według harmonogramu odbioru) – 1 raz na kwartał, 

6) popiół i żużel: 

- w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia (według harmonogramu odbioru) – 1raz na miesiąc. 

§ 5. 1. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych utworzonych przez Gminę Miasta Radomia 
przyjmowane są w każdej ilości, dostarczone we własnym zakresie przez mieszkanców, zebrane w sposób 
selektywny niżej wymienione odpady: 

1) papier i tektura; 

2) szkło; 

3) tworzywa sztuczne; 

4) opakowania wielomateriałowe; 

5) odpady zielone; 

6) przeterminowane leki; 

7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

9) zużyte opony; 

10) odpady niebezpieczne: 

a) baterie i akumulatory, 

b) zużyte świetlówki, lampy fluorescencyjne i zawierające rtęć, 

c) pozostałości farb, tuszy, lakierów, klejów, żywic, lepiszczy, aerozoli, rozpuszczalników, w tym opakowania 
po tych środkach, 

d) pozostałości środków ochrony roślin, nawozów w tym opakowania po tych środkach, 

e) pozostałości środków chemii gospodarczej zawierające substancje niebezpieczne, 

f) środki do impregnacji drewna, w tym opakowania po tych środkach, 

g) oleje mineralne i syntetyczne, benzyny, w tym opakowania po tych środkach, 

h) inne zawierające substancje niebezpieczne, 

11) popiół i żużel; 

12) inne odpady komunalne (np. tekstylia, drewno, szkło okienne). 
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2. W  punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych ustawia się oznakowane pojemniki na 
poszczególne rodzaje odpadów komunalnych. 

3. Prezydent Miasta Radomia podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej miasta oraz w sposób 
zwyczajowo przyjęty, lokalizację punktów selektywnego zbierania odpadów  komunalnych wraz z wykazem 
odbieranych w nich rodzajów odpadów oraz godziny ich otwarcia. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 

§ 7. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013r. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Radomiu 

Dariusz Wójcik
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