UCHWAŁA NR XXXIII/214/2021
RADY GMINY RADECZNICA
z dnia 21 września 2021 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art.41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 1648.) po uzyskaniu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego
w Zamościu - Rada Gminy Radecznica uchwala, co następuje:
§ 1. 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina Radecznica będzie świadczyć usługi odbierania od właścicieli nieruchomości
odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości, w każdej ilości pojemników i worków.
2. Odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych odbywać się będzie
w częstotliwości:
1) papier – raz w miesiącu;
2) szkło – raz w miesiącu;
3) metale i tworzywa sztuczne – raz w miesiącu;
4) bioodpady stanowiące odpady komunalne – raz w miesiącu,
5) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – raz w miesiącu
3. Harmonogram, dotyczący terminów odbioru z terenu nieruchomości poszczególnych frakcji odpadów
komunalnych oraz dane teleadresowe podmiotu odbierającego odpady komunalne, udostępnione będą do
publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy Radecznica.
4. W zakresie płaconej przez właścicieli nieruchomości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Gmina Radecznica przejmuje, od właścicieli nieruchomości, obowiązek wyposażenia nieruchomości w worki
służące do zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. 1. Punkt
Selektywnej
Zbiórki
Odpadów
Komunalnych
zlokalizowany
pod
Gaj Gruszczański 48, 22-463 Radecznica, czynny będzie w pierwszy poniedziałek
(z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) w godzinach od 900 do 1400.

adresem:
miesiąca

2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przyjmuje następujące rodzaje odpadów komunalnych
zebranych selektywnie: papier, tworzywa sztuczne, metale, szkło, bioodpady, opakowania wielomateriałowe,
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe,
odpady budowlane i rozbiórkowe, 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, odpadów niebezpiecznych, zużyte
opony, przeterminowane leki i chemikalia, popiół.
3. Odpady należy dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych samodzielnie.
4. Określa się następujące limity przyjmowanych odpadów w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych: -zużyte opony (z samochodów osobowych) - roczny limit w roku kalendarzowym dla gospodarstwa
domowego to 4 opony, -odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne - roczny limit w roku
kalendarzowym dla gospodarstwa domowego to 2 m³ -meble i odpady wielkogabarytowe - roczny limit w roku
kalendarzowym dla gospodarstwa domowego to 3 m³.
5. W PSZOK prowadzona jest „Ewidencja mieszkańców gminy Radecznica, przekazujących do PSZOK
selektywnie zebrane odpady komunalne”, obejmująca co najmniej takie dane jak: -imię i nazwisko osoby
przekazującej odpady selektywne, -adres nieruchomości z której odpady pochodzą, -rodzaj przekazanych frakcji
odpadów oraz ich ilości, -datę ich przekazania
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6. Odpady dostarczone przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zostają przyjęte po okazaniu dokumentu potwierdzającego zamieszkanie na terenie gminy
Radecznica (np. dowodu osobistego lub prawa jazdy oraz kserokopii złożonej deklaracji lub dowodu wpłaty opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi), bez dodatkowych opłat, w ramach obowiązujących limitów.
§ 3. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych
właściciele nieruchomości mogą zgłaszać na bieżąco do Urzędu Gminy w Radecznicy pokój nr 3 w godzinach
pracy Urzędu, osobiście, pisemnie, telefonicznie pod nr (84) 6818001 wew. 61 lub mailowo na adres:
odpady@gminaradecznica.pl
§ 4. Traci moc uchwała Nr XXV.158.2020 Rady Gminy Radecznica z dnia 17 grudnia 2020 r.
w sprawie: określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radecznica.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie dnia 1 października 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy

Jerzy Gumieniak
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UZASADNIENIE

W dniu 8 września 2021 r. opublikowano w Dzienniku Ustaw nowelizację ustawy z dnia 13
września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 1648.).
Ustawa wchodzi w życie dnia 23 września 2021 r., natomiast datą wejścia w życie uchwały jest 1
października 2021 r., a więc moment gdy ustawa będzie już obowiązywać.
Art. 6r ust.3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach obliguje radę gminy do podjęcia
w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, 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
zagospodarowanie odpadami komunalnymi. W uchwale zawiera się w szczególności częstotliwość
odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez
punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK).
W niniejszym projekcie uchwały zmieniono częstotliwość odbioru odpadów stanowiących odpady
komunalne, z terenu wszystkich nieruchomości zamieszkałych. W celu ograniczenia wciąż
rosnących kosztów funkcjonowania systemu zmianie ulegnie obecnie obowiązująca częstotliwość
odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów- raz w
miesiącu.
Natomiast zgodnie zart.6r ust.3a ww. ustawy, rada gminy może ograniczyć ilość odbieranych lub
przyjmowanych przez PSZOK odpadów:
-zużytych opon,
-odpadów wielkogabarytowych,
-odpadów remontowo -budowlanych,
które stanowią odpady komunalne, od właścicieli nieruchomości w zamian za pobraną opłatę za
gospodarowanie odpadami komunalnymi.
Niniejsza uchwała, w związku ze wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadów
komunalnych, wprowadza nowy limit ilości przyjmowanych w PSZOK zużytych opon (z
samochodów osobowych), ilości przyjmowanych odpadów remontowo-budowlanych oraz mebli i
odpadów wielkogabarytowych. Ponadto określa wygania jakie należy spełnić aby przekazać do
PSZOK odpady komunalne oraz określa zasady prowadzenia ewidencji przyjmowanych odpadów
w tym punkcie.
W związku z powyższym przyjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.

Id: EA381455-2F36-47E0-B346-2D85636DF62F. Uchwalony

Strona 3

