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Projekt 

 

z dnia  23 maja 2019 r. 

Zatwierdzony przez ......................... 

 

 

 

UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY RADZIEJOWICE 

z dnia .................... 2019 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, art. 40 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 z późn. zm.1)), Rada Gminy Radziejowice  

uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na 

terenie Gminy Radziejowice; 

2. częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zlokalizowanych na terenie 

Gminy Radziejowice; 

3. sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy 

Radziejowice; 

4. tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

§ 2. 1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, od właścicieli 

nieruchomości będą odbierane, następujące rodzaje odpadów komunalnych: 

1) zmieszane odpady komunalne, 

2) papier, obejmujące selektywnie zebrane odpady z papieru i tektury, 

3) szkło, obejmujące selektywne zebrane opakowania szklane, 

4) metale, obejmujące selektywnie zebrane opakowania z metalu, 

5) tworzywa sztuczne, obejmujące selektywnie zebrane opakowania z tworzyw sztucznych, 

6) odpady zielone, ulegające biodegradacji, 

7) popiół z palenisk domowych, 

8) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

9) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

10) zużyte opony 

2. Ustala się, iż zmieszane odpady komunalne, papier, szkło, metale, tworzywa sztuczne, będą odbierane od 

właścicieli nieruchomości w każdej ilości. 

                                                      
1) zmiany ogłoszone w Dz. U. z 2018r. poz. 1629 , z 2019r. poz. 730 



Id: 8064F4F8-C114-4474-8A69-23D69BCF744A. Projekt Strona 2 

 

§ 3. Odbieranie odpadów komunalnych wymienionych w § 2 ust.1  od właścicieli nieruchomości na których 

zamieszkują mieszkańcy oraz od  właścicieli nieruchomości  na których znajdują się domki letniskowe lub innych 

nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część roku 

będzie prowadzone zgodnie z harmonogramem stanowiącym załącznik  do niniejszej uchwały. 

§ 4. Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zlokalizowanym  w miejscowości ,,Słabomierz-

Krzyżówka” gm. Radziejowice odbierane będą, dostarczane we własnym zakresie, przez właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych  oraz od właścicieli nieruchomości  na których znajdują się domki letniskowe lub 

innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych przez część 

roku, z terenu Gminy Radziejowice, zebrane w sposób selektywny niżej wymienione odpady: 

1) Papier/ Makulatura/ Tektura -bezpłatnie w każdej ilości- np.: gazety, katalogi, ulotki reklamowe, książki, 

pudełka 

2) Tworzywa sztuczne - bezpłatnie w każdej ilości - np.: plastikowe butelki po napojach bez zawartości, torebki 

foliowe, plastikowe doniczki, wiadra, styropian 

3) Szkło - bezpłatnie w każdej ilości: 

a) opakowaniowe (np.: butelki szklane, słoiki szklane, opakowania szklane - bez zawartości) 

b) budowlane (np.: szyby okienne bez ram) 

4) Opakowania wielomateriałowe - bezpłatnie w każdej ilości - np.: kartony po napojach 

5) Odpady ulegające biodegradacji - bezpłatnie w każdej ilości -np.: drewno, odzież i tekstylia, oleje jadalne 

i tłuszcze 

6) Odpady zielone -  np.: skoszona trawa, liście, gałęzie (z wyłączeniem nierozdrobnionych gałęzi i krzew) 

w sezonie od maja do listopada w ilości 2 szt./miesiąc, w workach odpornych na rozerwanie o pojemności  

120l. 

7) Meble i inne odpady wielkogabarytowe - bezpłatnie w każdej ilości -np. wózki dziecięce, rowery 

8) Zużyte opony z samochodów osobowych oraz pojazdów jednośladowych 8 szt. na nieruchomość na rok -(nie 

dotyczy opon z samochodów ciężarowych, ciągników) 

9) Opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach oraz chemikalia w oryginalnych opakowaniach i nie 

cieknących- bezpłatnie w każdej ilości 

10) Odpady budowlane i rozbiórkowe-  400kg na nieruchomość/rok-  np.: gruz ceglany, betonowy i ceramiczny 

pochodzący z samodzielnego prowadzenia drobnych prac remontowo- budowlanych, styropian, umywalki, 

sedesy, wanny 

11) Opakowania po farbach, lakierach i rozpuszczalnikach; oraz chemikalia w oryginalnych opakowaniach 

nie cieknących- bezpłatnie w każdej ilości 

2. Za odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości powyżej 400 kg oraz za odpady zielone powyżej 2 szt. 

worków o pojemności  do 120 litrów na miesiąc  pobierana jest opłata zgodnie z obowiązującym cennikiem 

przyjęcia odpadów do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 

§ 5. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług 

przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub prowadzącego punkt 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług należy zgłaszać: 

1) pisemnie na adres: Urząd Gminy Radziejowice, ul. Kubickiego 10, 96-325 Radziejowice; 

2) telefonicznie- nr tel. 46 857 71 71 wew. 29; 

3) elektronicznie – urzad@radziejowice.pl. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziejowice. 
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§ 7. Traci moc Uchwała nr III/21/2018 Rady Gminy Radziejowice z dnia 27 grudnia 2018r 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 (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2018 r. 

poz. 13239). 

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

Województwa Mazowieckiego.  

 

  

 

Przewodniczący Rady Gminy 

Radziejowice 

 

 

Jacek Krawczyński 
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Załącznik do uchwały Nr 

.................... 

Rady Gminy Radziejowice 

z dnia....................2019 r. 

Rodzaj zbieranych 

odpadów komunalnych 
Sposób odbioru Częstotliwość odbioru 

Budynki 

jednorodzinne 

i działki 

rekreacyjne 

Budynki 

wielorodzinne 
Budynki 

jednorodzinne 
Działki rekreacyjne Budynki 

wielorodzinne 

Selektywnie zbierane 

odpady:  
- papier i tektura 

Pojemnik lub 

worek  
Pojemnik Raz na dwa 

tygodnie  
Raz w miesiącach 

V,IX,X 
Dwa razy 

w miesiącach 

VI,VII,VII 

Raz na dwa 

tygodnie  

Selektywnie zbierane 

odpady: 
- metal, tworzywa 

sztuczne 

Pojemnik lub 

worek  
Pojemnik Raz na dwa 

tygodnie 
Raz w miesiącach 

V,IX,X 
Dwa razy 

w miesiącach 

VI,VII,VII 

Raz na tydzień 

Selektywnie zbierane 

odpady: 
- szkło białe 

i kolorowe 

Pojemnik lub 

worek  
Pojemnik Raz na miesiąc  Raz w miesiącach 

VII, IX 
Raz na dwa 

tygodnie 

Odpady komunalne 

zmieszane w tym 

popiół 

Pojemnik lub  

worek 
Pojemnik Raz na dwa 

tygodnie 
Dwa razy 

w miesiącach  
V-X 

Raz na tydzień  

Odpady zielone  

ulegające 

biodegradacji 

Pojemnik lub 

worek 
Pojemnik w  miesiącach 

kwiecień, 

czerwiec, sierpień, 

październik odbiór 

raz w miesiącu 

max. 5 worków 

o poj. 120l  

w  miesiącach 

kwiecień, czerwiec, 

sierpień, 

październik odbiór 

raz w miesiącu max. 

5 worków o poj. 

120l 

Raz na dwa 

tygodnie 

Odbiór gabarytów, 

opon, chemikaliów, 

gruzu do 1m 3, 

zużytego sprzętu 

RTV/AGD 

wystawione przed nieruchomością  
w miejscach umożliwiających 

odbiór 

Dwa razy w roku: 
-jeden raz w ostatnim tygodniu kwietnia  
- jeden raz w pierwszym tygodniu września 

Przeterminowane leki  Minimum jeden raz w kwartale oraz w zależności od zgłoszeń z punktów zbiórki 

zlokalizowanych w aptece oraz w ośrodku zdrowia 

 


