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UCHWAŁA NR XVI/135/16
RADY MIEJSKIEJ W RADOMYŚLU WIELKIM
z dnia 19 maja 2016 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
opłatę, w szczególności ilość odpadów komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U.
z 2016r.,poz 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2016r. poz. 250) Rada Miejska w Radomyślu Wielkim uchwala, co następuje:
§ 1. Uchwała określa:
1) rodzaje i ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości;
3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi będą odbierane wszystkie odpady komunalne zmieszane i wszystkie odpady
komunalne segregowane.
§ 3. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości według podziału na następujące
frakcje:
1) odpady zmieszane (niesegregowane)
2) papier i tektura
3) tworzywa sztuczne
4) opakowania wielomateriałowe
5) szkło
6) metal
7) odpady komunalne ulegające biodegradacji
8) odpady zielone
9) przeterminowane leki
10) chemikalia
11) zużyte baterie i akumulatory
12) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
13) meble i inne odpady wielkogabarytowe
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14) odpady budowlano-rozbiórkowe
15) zużyte opony
§ 4. 1. Frakcje odpadów komunalnych dzieli się na dwie grupy ze względu na sposób i częstotliwość
odbioru:
1) grupa podstawowa obejmująca odpady odbierane od właścicieli nieruchomości regularnie bez względu na
ilość (odpady wymienione w § 3 pkt. 1-6)
2) grupa dodatkowa obejmująca odpady wymienione w § 3 pkt 7-15.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z grupy podstawowej:
1) odpady zmieszane (niesegregowane) z nieruchomości położonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki –
1 raz w miesiącu, z tym że w okresie letnim (kwiecień-październik) z nieruchomości położonych na terenie
miasta Radomyśl Wielki - 1 raz na 2 tygodnie, a z budynków wielolokalowych położonych na terenie
miasta Radomyśl Wielki - 1 raz na tydzień.
2) odpady wyselekcjonowane (papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal,
szkło ) z nieruchomości położonych na terenie Gminy Radomyśl Wielki - 1 raz na 2 miesiące
wg harmonogramu podanego przez przedsiębiorcę odbierającego odpady, a poza harmonogramem
samodzielne dostarczenie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
3) w przypadku nieruchomości niezamieszkałych dopuszcza się zwiększenie częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych do czterech razy w miesiącu
3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z grupy dodatkowej;
1) meble i odpady wielkogabarytowe, sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony (§3 pkt. 12,13,15)
będą odbierane od właścicieli nieruchomości 2 razy w roku wg harmonogramu podanego
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne , a poza harmonogramem samodzielne dostarczenie
do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
2) pozostałe odpady z grupy dodatkowej (§3 pkt 7,8,9,10,11,14) właściciele nieruchomości samodzielnie
dostarczają do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych
§ 5. Informacje dotyczące Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych udostępnione są
na gminnej stronie internetowej www.radomyslwielki.pl i w sposób zwyczajowo przyjęty.
§ 6. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi gmina wyposaży nieruchomości w worki i pojemniki do zbierania odpadów
komunalnych, przy czym pojemniki na zmieszane odpady komunalne w taki sposób, że:
1) dla nieruchomości zamieszkałych, na których zamieszkuje do 4 osób w gospodarstwie domowympojemnik 120 litrów,
2) dla nieruchomości zamieszkałych, na których zamieszkuje 5 i więcej osób w gospodarstwie domowym –
pojemnik 240 litrów,
3) dla nieruchomości niezamieszkałych , na których powstają odpady komunalne –pojemnik o wielkości
wynikającej ze złożonej deklaracji.
§ 7. Określa się tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego
świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości
lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych:
1) uwagi i zastrzeżenia co do odbierania odpadów komunalnych mogą być zgłaszane przez właścicieli
nieruchomości w czasie pracy Urzędu Miejskiego w Radomyślu Wielkim Rynek 32, 39-310 Radomyśl
Wielki, lub drogą elektroniczną na adres: odpady@radomyslwielki.pl
2) przyjmowane i rozpatrywane będą jedynie uwagi i zastrzeżenia na piśmie, ustnie do protokołu
lub elektronicznie - zawierające imię i nazwisko oraz adres osoby je wnoszącej.
§ 8. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Radomyśla Wielkiego.
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§ 9. Traci moc Uchwała Nr XXIV/178/2013 Rady Miejskiej w Radomyślu Wielkim z dnia 14 marca
2013 r. i Uchwała Nr VI/39/15 z dnia 31 marca 2015r. 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 opłatę, w szczególności ilość odpadów
komunalnych, częstotliwość i sposób świadczenia usług.
§ 10. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Wiceprzewodniczący Rady
Miejskiej
Jarosław Godek

