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UCHWAŁA NR XXVI/174/2020
RADY MIASTA RADYMNA
z dnia 19 listopada 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 przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3c i 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1439) po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jarosławiu
Rada Miasta Radymna uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta Radymna i zagospodarowania tych
odpadów, w zamian za uiszczoną przez nich opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a w szczególności:
1) rodzaj i ilość odpadów komunalnych;
2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych;
3) sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych zwany dalej
„PSZOK”;
4) tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez prowadzącego PSZOK.
§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi, w dniu odbioru określonym w harmonogramie odbioru odpadów, z terenu
nieruchomości odbierane będą następujące frakcje odpadów komunalnych:
1) zmieszane odpady komunalne;
2) selektywnie zbierane;
a) tworzywa sztuczne, w tym również odpady opakowaniowe wielomateriałowe,
b) metale,
c) papier i tektura,
d) szkło,
e) bioodpady,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
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g) meble i odpady wielkogabarytowe – przy uwzględnieniu ograniczeń ilościowych określonych
w ust. 2 pkt 9.
2. W Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych odbierane będą następujące frakcje odpadów
komunalnych:
1) tworzywa sztuczne, w tym również odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
2) metale;
3) papier i tektura;
4) szkło;
5) bioodpady;
6) zużyte opony z ograniczeniem ilości do 4 szt. rocznie;
7) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;
8) zużyte baterie i akumulatory;
9) meble i inne odpady wielkogabarytowe z ograniczeniem do 3m3;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, z ograniczeniem ilości do 500 kg
rocznie;
11) odpady tekstyliów i odzieży;
12) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we
krwi, w szczególności igieł i strzykawek.
3. W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, Miasto Radymno wyposaży właścicieli
nieruchomości w worki służące do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych posiadające oznaczenia
określające rodzaj gromadzonych odpadów w następujących ujednoliconych kolorach:
1) NIEBIESKIM z przeznaczeniem na papier i tekturę;
2) ŻÓŁTYM z przeznaczeniem na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metale;
3) ZIELONYM z przeznaczeniem na szkło;
4) BRĄZOWYM z przeznaczeniem na bioodpady.
4. Worki na odpady do selektywnej zbiórki dostarczane będą bezpłatnie przez przedsiębiorcę odbierającego
odpady komunalne, na zasadzie „worek za worek”.
5. Obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki, worki lub kontenery na zmieszane odpady
komunalne spoczywa na właścicielu nieruchomości.
6. Odbiór odpadów następował będzie w dni robocze. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada
na dzień ustawowo wolny od pracy, dniem odbioru odpadów będzie pierwszy dzień roboczy następujący przed
lub po tym dniu.
7. Harmonogram odbioru odpadów zostanie dostarczony właścicielom nieruchomości w formie ulotki przez
przedsiębiorcę odbierającego odpady z terenu Miasta Radymna. Harmonogram opublikowany będzie również
na stronie internetowej Miasta Radymna.
8. Szczegółowe informacje dotyczące miejsca, zasad funkcjonowania oraz godzin otwarcia PSZOK będą
zamieszczone na stronie internetowej Miasta Radymna.
§ 3. 1. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w
następujący sposób:
1) z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne;
a) zmieszane odpady komunalne - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z wyjątkiem nieruchomości
zamieszkałych wielolokalowych, z których odbierane będą nie rzadziej niż raz w tygodniu,
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b) bioodpady - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z wyjątkiem nieruchomości zamieszkałych
wielolokalowych, z których odbierane będą nie rzadziej niż raz w tygodniu,
c) zebrane selektywnie: papier i tektura, metale, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i szkło nie rzadziej niż raz w miesiącu, z wyjątkiem nieruchomości zamieszkałych wielolokalowych, z których
odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu lub w miarę napełnienia pojemników,
d) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - raz w roku.
2) odpady wymienione w §2 ust. 2 przyjmowane będą w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych na bieżąco, w godzinach jego otwarcia.
2. Inne możliwe sposoby zagospodarowania odpadów komunalnych:
1) bioodpady powstające w gospodarstwach domowych mogą być wykorzystywane przez mieszkańców we
własnym zakresie poprzez kompostowanie w przydomowych kompostownikach;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny może być oddany w placówce handlowej, w której nabywany jest
nowy sprzęt tego samego rodzaju;
3) zużyte baterie i akumulatorki przekazywać można do specjalistycznych pojemników znajdujących się
w szkołach, przedszkolach, Urzędzie Miasta Radymna lub innych budynkach użyteczności publicznej
znajdujących się na terenie miasta oraz placówkom handlowym prowadzącym ich sprzedaż;
4) zużyte akumulatory mogą być oddane w placówkach handlowych prowadzących ich sprzedaż;
5) odpady tekstyliów i odzieży mogą być przekazywane organizacjom charytatywnym prowadzącym ich
zbiórkę;
6) przeterminowane leki przekazywać można do specjalistycznych pojemników znajdujących się w aptekach
prowadzących ich zbiórkę.
§ 4. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
należy zgłaszać niezwłocznie, w następujący sposób:
1) pisemnie na adres: Urząd Miasta Radymna, ul. Lwowska 20, 37-550 Radymno;
2) telefonicznie, pod nr tel.: 16 628 15 89 wew. 40;
3) za pomocą środków komunikacji elektronicznej, na adres e-mail: radymno@radymno.pl
srodowisko@radymno.pl.

lub

2. Zgłoszenie powinno zawierać m. in. imię i nazwisko i adres zgłaszającego, datę i miejsce zaistnienia
przypadku niewłaściwego świadczenia usług.
§ 5. Traci moc uchwała Nr 39/X/2015 Rady Miejskiej w Radymnie z dnia 30 czerwca 2015 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 przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radymna.
§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego.

Przewodniczący Rady Miasta
Radymna
Andrzej Pacek

