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Rady Gminy Radzanow
z dnia 31 stycznia 2017r.
w spravvie szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania
odpadow komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow
w zamian za uiszczoni} przez wlasciciela nieruchomosci oplat^ za gospodarowanie
odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz^dzie
gminnym {jX. Dz. U. z 2016r. poz. 446 ze zm.) oraz art. 6r ust. 3 i 3d ustawy z dnia 13
wrzesnia 1996r. o utrzymaniu czystosci i porz^dku w gminach Q.X. Dz. U. z 2016r. Poz. 250
ze zm.) po zasi^gni^ciu opinii Pahstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mlawie,
Rada Gminy Radzanow uchwala, co nast^puje:
§1

Okresla si^ szczegolowy sposob i zakres swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych i zagospodarowania tych
odpadow, w zamian za uiszczon^ przez wlasciciela nieruchomosci oplat^ za gospodarowanie
odpadami komunalnym w szczegolnosci:
1) rodzaje i ilosc odbieranych odpadow komunalnych,
2) cz^stotliwosc odbierania odpadow komunalnych,
3) sposob swiadczenia uslug przez punkt selektywnego zbierania odpadow komunalnych
gmin\ Radzanow.
4) tryb i sposob zgtaszania przez wlascicieli nieruchomosci przypadkow niewlasciwego
swiadczenia uslug przez przedsi^biorc? odbierajacego odpady komunalne od
wlascicieli nieruchomosci lub przez prowadz^cego punkt selektywnej zbiorki
odpadow komunalnych.
§2
Ustala si^. iz od wlascicieli nieruchomosci odbierana b^dzie kazda zebrana ilosc odpadow
komunalnych.
§3
Przedsi^biorca, ktory zostanie wyloniony przez Gmin? Radzanow w drodze przetargu na
odbior i zagospodarowanie odpadow komunalnych, bezposrednio od wlascicieli
nieruchomosci odbiera nast^puj^ce rodzaje odpadow;
1. zmieszane (nieselektywnie zbierane);
2. selektywnie zbierane (szkto, tworzywa sztuczne, papier, metal i opakowania
wielomaterialowe);
3. ulegaj^ce biodegradacji, zgromadzone w odpowiednim pojemniku lub worku.

1.

Odbieranie odpadow komunalnych zmieszanych od wlascicieli
zamieszkalych prowadzone b^dzie z cz^stotliwosci^ raz w miesi^cu.

nieruchomosci
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2.

3.

1.

Odpady zbierane w sposob selektywny: papier, szkto, metal, tworzywa sztuczne,
opakowania wielomaterialowe odbierane b^d^ od wlascicieli nieruchomosci z
cz^stotliwosci^ jeden raz w miesi^cu.
Odbieranie odpadow komunalnych ulegaj^^cych biodegradacji zbieranych w sposob
selektywny od wlascicieli nieruchomosci zamieszkalych prowadzone b^dzie z
cz^stotliwosci^ raz w miesi^cu.
§5
Do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadow Komunalnych (zwanego dalej PSZOK)
wlasciciele nieruchomosci polozonych na terenie gminy Radzanow w ramach ponoszonej
oplaty z tytulu gospodarowania odpadami komunalnymi mog^ dostarczac:
1) zuzyty sprz^t elektroniczny i elektryczny.
2) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
3) zuzyte opony (pochodz^ce z gospodarstw domowych),
4) zuzyte baterie i akumulatory,
5) folia gospodarcza,
6) odpady budowlane i rozbiorkowe stanowi^ce odpady komunalne (wyl^czaj^c azbest,
weln^ mineraln^ i pap^),
7) zuzyte oleje.
8) przeterminowane leki i chemikalia.

2.

PSZOK przyjmuje wylcjcznie odpady budowlane i rozbiorkowe wytwarzane we wtasnym
zakresie w gospodarstwie domowym, nie b^d^ce skutkiem prac prowadzonych na
podstawie zgloszenia budowlanego lub pozwolenia na budow?.

3.

PSZOK przyjmuje wyl^cznie odpady wytworzone we wlasnym zakresie przez wlascicieli
nieruchomosci i dostarczone samodzielnie w szczelnym opakowaniu (bahka, pojemnik,
przezroczysty worek lub folia) umozliwiajqcym identyfikacj^ danego odpadu
komunalnego z zachowaniem przepisow BHP.

4.

PSZOK Gminy Radzanow przyjmuje wyl^cznie odpady zebrane w sposob selektywny.

5.

Do PSZOK nie s^ przyjmowane odpady powstaj^ce w wyniku prowadzenia dzialalnosci
gospodarczej.

6.

Przyj^cie odpadow do PSZOK odb?dzie si? po okazaniu dokumentu potwierdzaj^cego
tozsamosc.

7.

Pracownik obsluguj^cy PSZOK moze odmowic przyjecia odpadow w przypadku gdy:
1) dostarczone zostan^ odpady inne niz wymienione w ust. 1,
2) dostarczone zostan^ zmieszane odpady komunalne,
3) dostarczone zostan^ odpady nieprawidlowo zabezpieczone (w uszkodzonych,
nieszczelnych opakowaniach, zanieczyszczone),
4) dostarczone zostanq odpady niemozliwe do zidentyfikowania.

8.

Dostarczaj^cy odpady, w przypadku stwierdzenia sytuacji opisanej w ust. 7, zobowi^zany
jest do natychmiastowego zabrania odpadow.
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9.

PSZOK zlokalizowany jest w Radzanowie przy iil. Siemi^tkowskiego 25A.

10. PSZOK czynny jest we wtorki i w czwartki w godz. od 9.00 do 12.00.

§6
Przypadki niewlasciwego swiadczenia uslug przez:
1) przedsi^biorc^ odbierajacego odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci,
2) prowadz^cego punkt selektywnego zbierania odpadow komunalnych,
nalezy zglaszac do Zakladu Wodoci^gow i Kanalizacji w Radzanowie: pisemnie na adres:
Zaklad Wodoci^gow i Kanalizacji w Radzanowie, ul. Mlawska 35, 06-540 Radzanow,
telefonicznie pod numerem telefonu 23 679 84 36, lub na adres e-mail:
zakladwodociagow.radzanow@op.pl.
§7

Traci moc Uchwala Nr XXV/135/2013 Rady Gminy Radzanow z dnia 06.03.2013 w sprawie
szczegolowego sposobu i zakresu swiadczenia uslug w zakresie odbierania odpadow
komunalnych od wlascicieli nieruchomosci i zagospodarowania tych odpadow w zamian za
uiszczon^ przez wlasciciela nieruchomosci oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2013 r. poz. 5335).
§8
Wykonanie uchwaly powierza si^ Wojtowi Gminy Radzanow.
§9
Uchwala wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od dnia ogloszenia w Dzienniku Urzedowym
Wojewodztwa Mazowieckiego.
\

}^Kosiorek

