
UCHWAŁA NR 101/XIII/2020 
RADY GMINY RADŁÓW 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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 2020 r. poz. 713) w zw. z art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Oleśnie, Rada Gminy Radłów uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala się 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. 

§ 2. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi Gmina zapewnia odbiór następujących odpadów komunalnych zebranych na nieruchomości 
zamieszkałej, położonej na terenie gminy Radłów: 

1) zmieszanych odpadów komunalnych; 

2) selektywnie zebranych: 

a) szkła, 

b) papieru i tektury, 

c) tworzyw sztucznych, 

d) metali, 

e) opakowań wielomateriałowych, 

f) odpadów ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji, 

g) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 

h) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 

i) zużytych opon, 

j) zużytych baterii i akumulatorów, 

k) odpadów z betonu, z materiałów ceramicznych oraz gruzu ceglanego, 

l) zmieszanych odpadów z budowy, remontów lub rozbiórki, 

m) odpadów ze styropianu, 

n) folii budowlanych, 

o) płyt kompaktowych CD/DVD, 

p) tekstyliów i odzieży, 

r) olei jadalnych, 

s) odpadów niebezpiecznych w szczególności: przeterminowanych leków, igieł i strzykawek, chemikaliów, 
farb, klei, rozpuszczalników, kwasów, alkaloidów, środków ochrony roślin, żywic, środków 
czyszczących, detergentów, środków do konserwacji drewna i opakowań po tych substancjach, lamp 
fluorescencyjnych, i innych odpadów zawierających rtęć (w tym termometry rtęciowe). 

§ 3. Odpady komunalne, o których mowa w niniejszej uchwale, odbiera przedsiębiorca, który na zlecenie 
Gminy Radłów realizuje odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
zwany dalej przedsiębiorcą albo przyjmuje punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 4. 1.  Przedsiębiorca odbiera z nieruchomości zamieszkałych następujące rodzaje odpadów komunalnych: 
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1) zmieszane odpady komunalne; 

2) selektywnie zebrane: 

a) papier i tekturę, 

b) tworzywa sztuczne, w tym PET , metale i opakowania wielomateriałowe, 

c) szkło, 

d) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji, 

e) odpady wielkogabarytowe, 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

g) zużyte opony samochodowe. 

2. Przedsiębiorca odbiera odpady komunalne wymienione w ust. 1 pkt 1 oraz w ust. 1 pkt 2 lit. a-d od 
właścicieli nieruchomości z pojemników i worków dostarczanych przez tego przedsiębiorcę, przeznaczonych 
do zbierania odpadów, zgodnych z uchwałą w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Radłów. 

§ 5. 1.  W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych obsługującym gminy Radłów i Gorzów 
Śląski (PSZOK) odbiera się odpady komunalne selektywnie zebrane wymienione w § 2 pkt 2, pochodzące 
z nieruchomości zamieszkałych położonych na terenie gminy Radłów, których właściciel złożył stosowną 
deklarację u Urzędzie Gminy Radłów. 

2. PSZOK zlokalizowany w Gorzowie Śląskim przy ulicy Adama Mickiewicza 16, czynny jest 
w poniedziałki i środy od godziny 9:00 do 17:00 oraz w soboty od godziny 9:00 do 13:00. 

3. Z zastrzeżeniem ust. 4, w PSZOK przyjmowane są wszystkie odpady komunalne wymienione w § 
2 pkt 2 bezpłatnie oraz bez ograniczeń. 

4. Odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, o których mowa w § 2 pkt 2 lit. k i l 
przyjmuje się w PSZOK w ilości nieprzekraczającej 2,0 Mg na daną nieruchomość w ciągu roku. 

5. Odpady wymagające opakowania przyjmowane są wyłącznie w szczelnych i niecieknących pojemnikach 
lub workach, zawierających informację o rodzaju odpadu, a w szczególności: 

1) odpady biodegradowalne kuchenne powinny być dostarczane w szczelnych pojemnikach lub szczelnych 
workach biodegradowalnych; 

2) odpady niebezpieczne takie jak smary, oleje, farby, rozpuszczalniki oraz inne w stanie ciekłym powinny 
być dostarczane w szczelnych i zamkniętych pojemnikach. 

6. Długość odpadów zielonych np. gałęzi, konarów przekazywanych do PSZOK nie powinna przekraczać 
0,5 m. 

7. Przyjęcia odpadów komunalnych w PSZOK dokonuje pracownik tego punktu, po uzyskaniu od 
przekazującego odpady, informacji o adresie nieruchomości, na której odpady zostały wytworzone oraz po 
sprawdzeniu zgodności dostarczonych odpadów z wykazem przyjmowanych odpadów. 

8. Przyjęcie odpadów potwierdza się na formularzu przyjęcia odpadów. 

9. Właściciele nieruchomości we własnym zakresie i na własny koszt dostarczają do punktu selektywnego 
zbierania odpadów, odpady komunalne zebrane w sposób selektywny. 

§ 6. Właściciele nieruchomości zamieszkałych w przypadku posiadania odpadów w ilości nadmiernej 
w stosunku do pojemności pojemników lub liczby worków, w jakie nieruchomość została wyposażona przez 
przedsiębiorcę mogą w siedzibie Urzędu Gminy Radłów pobrać bezpłatnie worki na każdą frakcję odpadów 
zebranych selektywnie lub zmieszanych w kolorystyce zgodnej z Regulaminem utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Radłów. 

§ 7. 1.  Określa się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości:  

1) dla zmieszanych odpadów komunalnych pozostałych po segregacji: 

a) w miesiącach od listopada do marca  jeden raz w miesiącu, 
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b) w miesiącach od kwietnia do października: 

᠆ z budynków wielolokalowych raz na tydzień, 

᠆ z budynków mieszkalnych jednorodzinnych raz na dwa tygodnie; 

2) dla selektywnie zebranych: 

a) tworzyw sztucznych, metalu i opakowań wielomateriałowych - jeden raz w miesiącu, 

b) szkła – raz na kwartał, 

c) odpadów biodegradowalnych, w tym odpadów opakowaniowych ulegających biodegradacji oraz 
odpadów zielonych: 

–    od listopada do marca – jeden raz w miesiącu, 

᠆ od kwietnia do października – raz na tydzień z budynków wielolokalowych oraz raz na dwa tygodnie 
z budynków mieszkalnych jednorodzinnych; 

d) papieru i tektury – raz na kwartał. 

2. Szczegółowy harmonogram ustalony zgodnie z częstotliwością opisaną w ust. 1 podaje się do 
wiadomości mieszkańców w sposób zwyczajowo przyjęty. 

§ 8. 1.  Zbiórkę odpadów wielkogabarytowych oraz zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
przeprowadza się 2 razy w roku wiosną i jesienią, w określonych dniach i godzinach. Informację o terminach 
zbiórki podaje się w harmonogramie odbioru odpadów komunalnych oraz na stronie internetowej Gminy 
Radłów. 

2. Właściciele nieruchomości zainteresowani skorzystaniem z możliwości przekazania odpadów, o których 
mowa w ust. 1 w formie zbiórki mają obowiązek ich wystawienia przed posesje w sposób umożliwiający 
przedsiębiorcy łatwy do nich dostęp i niestwarzający niebezpieczeństwa w ruchu drogowym. 

§ 9. Odpady komunalne odebrane od właścicieli nieruchomości w ramach gminnego systemu gospodarki 
odpadami przekazuje się uprawnionym podmiotom w celu poddania procesom odzysku, recyklingu 
i unieszkodliwiania zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

§ 10. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
od właścicieli nieruchomości lub nieprawidłowego prowadzenia PSZOK należy zgłaszać do Urzędu Gminy 
pisemnie na adres: Urząd Gminy Radłów ul. Oleska 3,  46-331 Radłów. 

§ 11. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Radłów. 

§ 12. Traci moc uchwała Nr 40/VI/2019 Rady Gminy Radłów z dnia 27 marca 2019 roku w sprawie 
określenia szczegółowego sposobu i zakresu 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. 

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Opolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy Radłów 
 
 

Wilhelm Wengel 
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