
  

UCHWAŁA NR XVI/144/2020 

RADY GMINY RADZIŁÓW 

z dnia 20 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506 ze zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

(t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Grajewie, uchwala się, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Rady Gminy Radziłów nr XXXI/186/16 z dnia 30 grudnia 2016 r w sprawie 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Radziłów (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2017 r. 

poz. 186) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 11 w ust. 2 pkt 6 otrzymuje brzmienie: 

„6) Worki odpowiednio wytrzymałe o pojemności do 50 kg lub - na wyraźną informację z Urzędu 

Gminy Radziłów - pojemniki w kolorze czarnym lub worki typu big bag - z przeznaczeniem 

na popiół.”; 

2) w § 14 dodaje się ust. 1a w brzmieniu: 

„1a. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym 

miejsc gromadzenia odpadów w szczególności poprzez utrzymywanie ich czystości, nie dopuszczając 

do zalegania odpadów poza pojemnikami i workami oraz zabezpieczenie popiołu przed zamoknięciem.”; 

3) w § 18: 

a) w ust. 1. wprowadzenie do wyliczenia otrzymuje brzmienie: 

„1. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości 

z terenów przeznaczonych do użytku publicznego:”, 

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Odpady selektywnie zbierane wymienione w § 8 ust. 2 zbierane są przez Zakład Komunalny 

w Radziłowie zgodnie z ustalonym harmonogramem. Ponadto Zakład Komunalny w Radziłowie 

zapewnia przyjmowanie następujących odpadów komunalnych: papier, metale, tworzywa sztuczne, 
szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane 

leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektroniczny, meble i inne odpady 

wielkogabarytowe, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz odpady tekstyliów i odzieży. 
Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igły i strzykawki można przekazywać do Gminnych Punktów Selektywnego 

Zbierania Odpadów Komunalnych.”. 
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Białystok, dnia 25 lutego 2020 r.

Poz. 1172



§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radziłów. 

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

Województwa Podlaskiego. 

Przewodniczący Rady Gminy 

Zbigniew Mroczkowski 
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