
 
 

UCHWAŁA NR XXII/246/20 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMSKU 

z dnia 30 października 2020 r. 

w sprawie 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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 
z 2020 r. poz.713) oraz art. 6r. ust. 3-3d ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 1439) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Radomsku, uchwala się co następuje: 

§ 1.  W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy, opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina - Miasto Radomsko: 

1) wyposaża każdego właściciela nieruchomości w pojemniki lub worki służące do zbierania odpadów 
komunalnych o pojemności minimalnej określonej w regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy - Miasta Radomska; 

2) odbiera i przyjmuje od każdego właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy każdą ilość 
wytworzonych na nieruchomości zamieszkałej następujących frakcji odpadów komunalnych: 

a) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych, 

b) szkła, 

c) papieru i tektury, 

d) metali i tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych, 

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

f) bioodpadów stanowiących odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych, 

g) bioodpadów stanowiących odpady z pielęgnacji ogrodów i parków, 

h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

i) przeterminowanych leków, 

j) zużytych baterii i akumulatorów, 

k) chemikaliów, 

l) odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 
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m) odpadów tekstyliów i odzieży, 

n) odpadów niebezpiecznych stanowiących odpady komunalne; 

3) odbiera i przyjmuje od każdego właściciela nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy określoną 
ilość wytworzonych na nieruchomości następujących frakcji odpadów komunalnych: 

a) zużytych opon - w ilości nieprzekraczającej 8 sztuk/gospodarstwo domowe/rok, 

b) odpadów budowlanych i rozbiórkowych, niezawierających odpadów niebezpiecznych, pochodzących 
z drobnych remontów wykonywanych przez właściciela nieruchomości - w ilości nieprzekraczającej 
1000 kg rocznie/gospodarstwo domowe. 

§ 2. 1. Odpady, o których mowa w § 1 pkt 2 i 3, są odbierane oraz przyjmowane według poniższych zasad: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości; 

2) selektywnie zbierane odpady komunalne, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. b-e: 

a) odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości, 

b) przyjmowane są (przez cały rok) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) 
wskazanym przez gminę; 

3) selektywnie zbierane odpady komunalne, o których mowa w § 1 pkt 2 lit. f-g: 

a) odbierane są bezpośrednio z terenu nieruchomości, z zastrzeżeniem ust. 3, 

b) przyjmowane są (przez cały rok) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), 
wskazanym przez gminę; 

4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny: 

a) odbierany jest bezpośrednio z terenu nieruchomości, 

b) przyjmowany jest (przez cały rok) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), 
wskazanym przez gminę, 

c) może być również odbierany przez uprawniony podmiot wskazany przez gminę, w ramach 
zorganizowanej akcji odbioru elektroodpadów na terenie gminy; 

5) przeterminowane leki: 

a) przyjmowane są (przez cały rok) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), 
wskazanym przez gminę, 

b) należy oddawać do wyznaczonych publicznie usytuowanych pojemników do selektywnej zbiórki: adresy 
punktów podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Miasta Radomska; 

6) zużyte baterie i akumulatory: 

a) przyjmowane są (przez cały rok) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), 
wskazanym przez gminę, 

b) należy oddawać do wyznaczonych, publicznie usytuowanych pojemników do selektywnej zbiórki 
odpadów umieszczonych w sklepach, szkołach i innych miejscach przeznaczonych do użytku 
publicznego; adresy punktów podane są do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu 
Miasta Radomska; 

7) chemikalia - przyjmowane są (przez cały rok) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 
(PSZOK), wskazanym przez gminę; 

8) zużyte opony: 

a) odbierane są bezpośrednio z nieruchomości, 

b) przyjmowane są (przez cały rok) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), 
wskazanym przez gminę; 
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9) odpady budowlane i rozbiórkowe, niezawierające odpadów niebezpiecznych, pochodzące z drobnych 
remontów wykonywanych przez właścicieli nieruchomości - przyjmowane są (przez cały rok) w punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), wskazanym przez gminę; 

10) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek - przyjmowane są (przez cały rok) w punkcie selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych (PSZOK), wskazanym przez gminę; 

11) odpady tekstyliów i odzieży - przyjmowane są (przez cały rok) w punkcie selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych (PSZOK), wskazanym przez gminę; 

12) odpady niebezpieczne stanowiące odpady komunalne - przyjmowane są (przez cały rok) w punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK), wskazanym przez gminę. 

2. Pozbywanie się selektywnie zebranych odpadów szkła, papieru i tektury, metali i tworzyw sztucznych 
oraz opakowań wielomateriałowych może odbywać się dodatkowo także poprzez oddawanie tych odpadów do 
publicznie usytuowanych pojemników (dzwonów) położonych na terenie gminy - Miasta Radomska. 

3. W przypadku korzystania przez właściciela nieruchomości zabudowanej budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku 
z kompostowaniem bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, 
nie odbiera się bezpośrednio z tej nieruchomości bioodpadów podlegających kompostowaniu. 

§ 3.  Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 

1) niesegregowanych (zmieszanych): 

a) w zabudowie jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie, 

b) w zabudowie wielolokalowej - nie rzadziej niż 4 razy w tygodniu, z zastrzeżeniem pkt 1 lit. c, 

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

2) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym bioodpadów 
stanowiących odpady spożywcze i kuchenne oraz bioodpadów stanowiących odpady z pielęgnacji ogrodów 
i parków: 

a) w zabudowie jednorodzinnej: 

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

᠆ w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, 

b) w zabudowie wielolokalowej: 

᠆ w okresie od 1 kwietnia do 31 października - nie rzadziej niż 1 raz na tydzień, 

᠆ w okresie od 1 listopada do 31 marca - nie rzadziej niż 1 raz na dwa tygodnie; 

3) selektywnie zbieranych odpadów komunalnych, tj.: 

a) szkła - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, 

b) papieru i tektury - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, 

c) metali i tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych - nie rzadziej niż 1 raz na miesiąc, 

d) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego - nie rzadziej niż 8 razy w roku, 

e) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych - nie rzadziej niż 8 razy w roku, 

f) zużytych opon - nie rzadziej niż 8 razy w roku. 
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§ 4. 1. Punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przyjmuje odpady komunalne wymienione w § 
2 ust. 1 pkt 2-12, od poniedziałku do soboty pod adresem Płoszów, ul. Jeżynowa 40. Godziny otwarcia punktu 
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) znajdują się na stronie internetowej Urzędu Miasta 
Radomska. 

2. Transport do PSZOK właściciele nieruchomości położonych na terenie gminy - Miasta Radomska 
zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt. 

3. Dostarczane odpady podlegają ewidencji. 

4. Oddając odpady do PSZOK należy wskazać dane nieruchomości i jej właściciela, z której pochodzi dany 
odpad. 

§ 5. 1. Punkty w postaci publicznie usytuowanych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych, usytuowanych na terenie gminy - Miasta Radomska w poszczególnych placówkach, 
dotyczących odpadów wymienionych w § 2 ust. 1 pkt 5-6, przyjmują odpady w godzinach pracy tych 
placówek. 

2. Punkty (dzwony), o których mowa w § 2 ust. 2. dostępne są całą dobę. 

§ 6. 1. Niewłaściwe świadczenie usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Miasta w Radomsku 
w formie pisemnej lub formie elektronicznej na adres um@radomsko.pl. 

2. Zgłoszenie, o którym mowa w ust. 1. należy wnieść niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 
7 dni od zaistnienia tego zdarzenia. 

3. Zgłoszenie powinno zawierać dane zgłaszającego (imię i nazwisko), opis i datę niewłaściwego 
zachowania (działania lub zaniechania) przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub prowadzącego PSZOK oraz adres nieruchomości, której dotyczy zgłoszenie. 

4. W miarę możliwości do zgłoszenia należy dołączyć posiadane dowody (np. zdjęcia, oświadczenia innych 
świadków zdarzenia) potwierdzającego niewłaściwe świadczenie usług. 

§ 7.  Traci moc uchwała 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 (Dz. Urz. Woj. Łódzkiego z 2015 r. poz. 2709). 

§ 8.  Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomska. 

§ 9.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego i wchodzi w życie 
z dniem 31 grudnia 2020 r. 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Rafał Dębski 
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