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UCHWAŁA NR XVI/143/2020
RADY GMINY RADZIŁÓW
z dnia 20 lutego 2020 r.
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziłów
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2019 r.,
poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, i 3d w zw. z ust. 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 r., poz. 2010) uchwala się, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Radziłów i zagospodarowania tych odpadów
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
w szczególności ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość
i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych.
§ 2. Gmina Radziłów zobowiązana jest do odbioru każdej ilości odpadów komunalnych zgromadzonych
zgodnie z zasadami ustalonymi w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Radziłów.
§ 3. Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) z obszarów zabudowy zagrodowej i jednorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:
a) odpady niesegregowane (zmieszane), odpady ulegające biodegradacji - raz na dwa tygodnie w okresie
od 1 kwietnia do 31 października i raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca;
b) zbierane selektywnie - papier i tektura, szkło, tworzywo sztuczne - raz na miesiąc,
c) odpady wielkogabarytowe - nie mniej niż raz w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem;
d) popiół - raz na dwa miesiące;
2) z zabudowy wielorodzinnej, zgodnie z zawartą umową, jednak nie rzadziej niż:
a) odpady niesegregowane (zmieszane), odpady ulegające biodegradacji - raz w tygodniu w okresie
od 1 kwietnia do 31 października i raz w miesiącu w okresie od 1 listopada do 31 marca;
b) zbierane selektywnie - papier i tektura, szkło, tworzywo sztuczne - raz na miesiąc,
c) odpady wielkogabarytowe - nie mniej niż raz w roku zgodnie z ustalonym harmonogramem;
d) popiół - raz na dwa miesiące;
3) opróżnienie koszy ulicznych oraz z parków i przystanków - raz na miesiąc;
4) opróżnienie pojemników przeznaczonych na selektywną zbiórkę opakowań, stojących na terenach
przeznaczonych do użytku publicznego - raz na miesiąc.
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§ 4. 1. Stacjonarny punkt przyjmowania odpadów komunalnych zbieranych w sposób selektywny
jest uruchomiony w miejscowości Radziłów przy ulicy Plac 500-lecia 14, czynny od poniedziałku do piątku
w godz. 8:00 - 15:00.
2. Mobilny punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych będzie funkcjonował w określonym dniu
w każdym miesiącu kalendarzowym zgodnie z harmonogramem podanym do publicznej wiadomości w sposób
zwyczajowo przyjęty w Gminie Radziłów.
§ 5. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez:
1) przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości,
2) prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
- należy zgłaszać do Urzędu Gminy Radziłów pisemnie na adres Urząd Gminy w Radziłowie ulica Plac
500-lecia 14, 19-213 Radziłów lub telefonicznie na numer tel. 86-273-71-18.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów.
§ 7. Traci moc uchwała Nr XXX/183/16 Rady Gminy Radziłów z dnia 30 listopada 2016 roku w sprawie
określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności ilość
odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, częstotliwość i sposób świadczenia usług
przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych na terenie Gminy Radziłów.
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podlaskiego.
Przewodniczący Rady Gminy
Zbigniew Mroczkowski

