DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Kielce, dnia 13 lipca 2016 r.

Elektronicznie podpisany przez:
Lech Hamera

Poz. 2188

Data: 2016-07-13 08:44:53

UCHWAŁA NR XVI/104/2016
RADY GMINY W RADKOWIE
z dnia 28 czerwca 2016 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radków i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art.7 ust.1 pkt 3, art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust 1 i art.41 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990
roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r., poz. 446) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996
roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 250 ze zm.), Rada Gminy
uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się 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 za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sposób i tryb zgłaszania
przez właścicieli nieruchomości nieprawidłowości w świadczeniu usług przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady.
§ 2. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę, odpady komunalne
zmieszane oraz gromadzone w sposób selektywny będą odbierane w każdej ilości z zastrzeżeniem § 3 ust. 1
pkt. f)
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość oraz sposób odbierania odpadów komunalnych:
a) odpady zmieszane w tym popiół – 1 x w miesiącu, bezpośrednio z nieruchomości
b) odpady selektywnie zebrane takie jak: papier, tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania
wielomateriałowe, odpady ulegające biodegradacji w tym odpady opakowaniowe i zielone ulegające
biodegradacji, - 1 x w miesiącu, bezpośrednio z nieruchomości lub na bieżąco w Punkcie Selektywnej
Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK).
c) przeterminowane leki – systematycznie do pojemnika usytuowanego w aptece zlokalizowanej na terenie
gminy Radków - w godzinach jej pracy lub na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych;
d) zużyte baterie - systematycznie do pojemników zlokalizowanych w Urzędzie Gminy, Zespole Szkół w
Radkowie oraz przy Gminnej Bibliotece – w godzinach ich pracy lub systematycznie w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
e) chemikalia i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe –
bezpośrednio z nieruchomości lub wyznaczonego miejsca 1 x w roku lub systematycznie w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych,
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f) odpady budowlane i rozbiórkowe – z samodzielnie prowadzonych remontów w ilości do 0,5 m3 można oddać
jednorazowo bezpośrednio z nieruchomości na zgłoszenie lub na bieżąco w Punkcie Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych zgodnie z regulaminem Punktu,
§ 4. Odbiór odpadów z nieruchomości odbywał się będzie zgodnie z ustalonym harmonogramem.
§ 5. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych wymienionych w § 3 ust.
1 pkt. a), b), e) nastąpi po umieszczeniu pojemnika/ów (worka/ów) poza ogrodzeniem w miejscu
umożliwiającym dojazd. Odpady określone w § 3 ust. 1 pkt. e) można wystawić luzem.
§ 6. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych usytuowany będzie na terenie gminy z którą
Gmina Radków zawrze porozumienie na wspólne wykonanie zadania własnego gminy w zakresie utworzenia,
prowadzenia i utrzymania PSZOK.
§ 7. 1. Mieszkańcy którzy zdecydują się przekazać odpady do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych czynią to we własnym zakresie.
2. Przekazanie odpadów do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych jest nieodpłatne.
§ 8. Zasady świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zostaną
określone w porozumieniu o którym mowa w §6. Informacja o zasadach świadczenia usług przez PSZOK
zostanie podana do publicznej wiadomości przez Urząd Gminy w Radkowie.
§ 9. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości należy zgłaszać w następujący sposób:
1) Osobiście
a) w sekretariacie Urzędu Gminy w Radkowie – pisemnie
b) w pok. Nr 3 Urzędu Gminy w Radkowie – ustnie do pracownika zajmującego się sprawami gospodarki
odpadami na terenie gminy Radków lub do kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej, Rolnictwa i
Ochrony Środowiska,
2) Za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy w Radkowie, 29-135 Radków 99,
3) Pocztą elektroniczną na adres: radkow@radkow.ugm.pl
4) Faksem na nr 34/354 11 20
2. Przypadki nieodebrania odpadów w terminie zbiórki określonym w harmonogramie, należy zgłaszać
niezwłocznie, tego samego dnia pod tel. 34/ 354 11 20.
3. Zgłoszenia bez podania danych personalnych nie będą uwzględniane.
§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radków
§ 11. Traci moc Uchwała Nr XIX/102/2012 Rady Gminy W Radkowie z dnia 27 listopada 2012 r. w
sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radków i zagospodarowania tych odpadów w
zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz
Uchwała NR XXII/131/2013 Rady Gminy W Radkowie z dnia 14 maja 2013r. w sprawie: wprowadzenia
zmian do uchwały Nr XIX/102/2012 Rady Gminy w Radkowie z dnia 27 listopada 2012r.
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§ 12. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego i wchodzi w
życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

Przewodniczący Rady
Gminy w Radkowie
Leszek Zasuń

