
 
 

UCHWAŁA NR XXIII/249/2020 
RADY MIASTA RADZIONKÓW 

z dnia 10 grudnia 2020 r. 

w sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia 

oraz wysokości cen za te usługi 

Na podstawie art. 6r ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.) po przeprowadzeniu konsultacji w trybie 
Uchwały Rady Miasta Radzionków Nr LVI/473/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu konsultowania z radą działalności pożytku publicznego lub z organizacjami 
pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego 
i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych 
organizacji 

Rada Miasta Radzionków uchwala, 
co następuje: 

§ 1. 1. Określa się rodzaje dodatkowych usług świadczonych przez Gminę Radzionków w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkanych i zagospodarowania tych 
odpadów, polegających na 

1) odbiorze z terenu nieruchomości i zagospodarowaniu mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
stanowiących odpady komunalne, poza terminami wynikającymi z harmonogramu odbioru w/w odpadów 
komunalnych z terenu nieruchomości, w ilości co najmniej 3 m3 

2) odbiorze z terenu nieruchomości i zagospodarowaniu odpadów budowlanych i rozbiórkowych, 
stanowiących odpady komunalne, w ilości co najmniej 1 m3. 

§ 2. Szczegółowe ustalenia obejmujące sposób świadczenia usług opisanych w § 1: 

1) usługa dotyczy wyłącznie nieruchomości położonych na terenie Gminy Radzionków i będzie polegała na 
jednorazowym podstawieniu kontenera bądź udostępnieniu worka typu big-bag, wywozie odpadów w nim 
zgromadzonych oraz ich zagospodarowaniu. W przypadku zamówienia worka typu big-bag  właściciel 
będzie zobowiązany samodzielnie odebrać go w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów 
Komunalnych zlokalizowanym w Radzionkowie przy ul. Szybowej w godzinach jego otwarcia; 

2) wykonanie usługi będzie realizowane według każdorazowego, pisemnego zlecenia, którego wzór stanowi 
załącznik do Uchwały; 

3) zlecenie, o którym mowa w pkt 2 należy złożyć w głównej siedzibie Urzędu Miasta Radzionków przy 
ul. Męczenników Oświęcimia 42 pokój nr 4 lub w siedzibie Wydziału Ekologii przy ul. Kużaja 17; 
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4) termin ustawienia kontenera zostanie określony w zleceniu, o którym mowa w pkt 2 z zastrzeżeniem, 
że nie może być on krótszy niż 4 dni robocze (tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 
wolnych od pracy) od dnia złożenia zlecenia w sposób określony w pkt 3 wyżej. 

5) pierwszym dniem udostępnienia kontenera jest dzień jego podstawienia, kontener jest podstawiany w tym 
dniu do godziny 1200, odbiór kontenera nastąpi w czwartym dniu od dnia jego podstawienia 
z zastrzeżeniem, że do wskazanego w niniejszym punkcie terminu nie wlicza się niedziel oraz dni 
ustawowo wolnych od pracy; W przypadku worka big-bag właściciel zgłasza możliwość jego odbioru 
z nieruchomości do Urzędu Miasta Gminy Radzionków (osobiście, telefonicznie, drogą elektroniczną na 
adres: odpady@radzionkow.pl). Odpady zgromadzone w worku typu big – bag zostaną odebrane 
w terminie do 3 dni od dnia uzyskania informacji od właściciela.   

6) płatność za wykonanie usługi będzie uregulowana w kasie Urzędu Miasta Radzionków lub przelewem na 
konto Urzędu Miasta Radzionków nr 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w terminie do 15 dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym zrealizowano usługę. 

§ 3. Ustala się następujące wysokości cen za odbiór z terenu nieruchomości i zagospodarowanie a mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych: 

1) kontener o pojemności 3 m3 - 389 zł netto + należny podatek VAT; 

2) kontener o pojemności 5 m3 - 630 zł netto + należny podatek VAT; 

3) kontener o pojemności 7 m3 - 856 zł netto + należny podatek VAT; 

4) kontener o pojemności 10 m3 - 1.204 zł netto + należny podatek VAT; 

§ 4. Ustala się następujące wysokości cen za odbiór z terenu nieruchomości i zagospodarowanie odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych: 

1) worek  o pojemności 1 m3 - 270 zł netto + należny podatek VAT 

2) kontener o pojemności 3 m3 - 783 zł netto + należny podatek VAT; 

3) kontener o pojemności 5 m3 - 900 zł netto + należny podatek VAT; 

4) kontener o pojemności 7 m3 - 1.260 zł netto + należny podatek VAT; 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków. 

§ 6. Traci moc Uchwała Nr V/37/2015 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie rodzaju 
dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz wysokości cen za te usługi 
(Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 czerwca 2016 roku, poz. 3099). 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie 
z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

mgr inż. Stefan Hajda 
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 Strona 1 

 

………………………………………. 
(miejscowość, data) 

ZLECENIODAWCA 

 

 

…………………………………………………….. 

(imię i nazwisko/ nazwa podmiotu niebędącego osobą fizyczną ) 

 

……………………………………………………………. 

(NIP – dotyczy podmiotów niebędących osobą fizyczną) 

 

……………………………………………………………. 

(REGON - dotyczy podmiotów niebędących osobą fizyczną) 

 

…………………………………………………… 

(adres) 

 

………………………………………………….. 

(telefon kontaktowy) 

Urząd Miasta Radzionków 

Wydział Ekologii 

Referat Gospodarki Odpadami  

i Spraw Wodno-Ściekowych 

ul. Męczenników Oświęcimia 42 

41-922 Radzionków 

 

Zlecenie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych na podstawie 
Uchwały nr …… /2020 Rady Miasta Radzionków z dnia .................... 2020 r. w sprawie rodzaju 

dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich świadczenia oraz 

wysokości cen za te usługi 
 

Niniejszym zamawiam wykonanie usługi polegającej na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 

z terenu nieruchomości położonej pod adresem …………………………………………………..……………...,  

w stosunku do której Zleceniodawca jest właścicielem/współwłaścicielem/użytkownikiem 

wieczystym/zarządcą/użytkownikiem/innym podmiotem władającym1. W związku z powyższym wnoszę o 

podstawienie i wywóz kontenera/worka2 na (zaznaczyć odpowiednio): 

o meble i inne odpady wielkogabarytowe (dostępne kontenery 3m3,5m3,7m3 , 10m3),  

o odpady budowlane i rozbiórkowe (dostępny worek 1m3 oraz kontenery 3m3,5m3,7m3),  

w następującej wielkości i ilości: 

 

 

 

 
1 Zaznaczyć właściwe 
2 Worek należy samodzielnie pobrać z Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w 

Radzionkowie przy ul. Szybowej w godzinach jego otwarcia 

Załącznik do uchwały Nr XXIII/249/2020
Rady Miasta Radzionków
z dnia 10 grudnia 2020 r.
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 Strona 2 

 

Lp. Pojemność Liczba 

zamawianych 

kontenerów/worków 
1. worek typu big-bag 1 m3  

2. kontener 3 m3  

3. kontener 5 m3  

4. kontener 7 m3  

5.   kontener 10 m3  

 

 

 

 

pod adres w/w nieruchomości /inne wskazane miejsce3 

 

………………………………………………………………………………. 

 

Kontener proszę podstawić dnia………………………………………………………………………….. 
(termin podstawienia kontenera/worka nie może być krótszy niż 4 dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo 

wolnych od pracy od dnia złożenia zlecenia) 

 

Jednocześnie oświadczam, że odpady, które zostaną odebrane stanowią odpady komunalne.  

Zobowiązuje się do dokonania płatności  za wykonanie usługi w kasie Urzędu Miasta Radzionków 

lub przelewem na konto Urzędu Miasta Radzionków nr 37 1050 1230 1000 0022 2561 1264 w 

terminie do 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym zrealizowano usługę, zgodnie z 

cennikiem ustalonym Uchwałą nr …… /2020 Rady Miasta Radzionków z dnia .................... 2020 r. w 

sprawie rodzaju dodatkowych usług świadczonych przez gminę w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, sposobu ich 

świadczenia oraz wysokości cen za te usługi. 

 . 

 

…………………………………………………………. 
(podpis Zleceniodawcy/osoby reprezentującej Zleceniodawcę) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3 wypełnić jeśli adres jest inny niż adres nieruchomości, z której odbierane są odpady komunalne (w szczególności jeśli występuje 

potrzeba postawienia kontenera w innym miejscu ze względu na warunki lokalne np. wąska zabudowa) 
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