UCHWAŁA NR XXXVIII/308/2017
RADY MIASTA RADZIONKÓW
z dnia 3 sierpnia 2017 r.
w sprawie zmiany Uchwały Nr XXII/174/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów
Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) w zw. z art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 446), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Bytomiu znak NS.HK/0612-3-28/17 z dnia 10 lipca 2017 r. oraz po przeprowadzeniu
konsultacji w trybie Uchwały Nr LVI/473/2010 Rady Miasta Radzionków 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. W uchwale Nr XXII/174/2016 Rady Miasta Radzionków z dnia 25 maja 2016 r. w sprawie szczegółowego
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów (Dz. Urz. Woj. Śl. z dnia 4 czerwca 2016 r., poz. 3098) dokonuje się
następujących zmian:
1) § 3 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odpady zbierane selektywnie u źródła takie jak: papier i tektura, szkło, tworzywa sztuczne, metale,
odpady ulegające biodegradacji oraz opakowania wielomateriałowe w przypadku kiedy pozbycie się tych
odpadów jest konieczne poza harmonogramem ustalonym przez gminę z zastrzeżeniem, że odpady
ulegające biodegradacji są odbierane w ilości do 5m3 na 1 dzień odpadów pochodzących z jednej
nieruchomości;”;
2) § 4 pkt 3 otrzymuje brzmienie:
„3) odpady ulegające biodegradacji:
a) z nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy:
- w zabudowie jednorodzinnej raz na 2 tygodnie oraz dodatkowo w zakresie odpadów
zielonych powstających w ilości powyżej 5m3 odbierane są z częstotliwością
dostosowaną do potrzeb, zgromadzone w kontenerach zamówionych na koszt właściciela
nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby wywozu tego odpadu w gminie,
zgodnie z zasadami określonymi odrębną uchwałą,
- z budynków wielolokalowych powyżej 7 lokali 1 raz na tydzień oraz na telefoniczne
zgłoszenie w przypadku zbierania odpadów w workach i wywozu w kontenerach,
- z budynków wielolokalowych do 7 lokali 1 raz w tygodniu oraz dodatkowo w zakresie
odpadów zielonych powstających w ilości powyżej 5m3 odbierane są z częstotliwością
dostosowaną do potrzeb, zgromadzone w kontenerach zamówionych na koszt właściciela
nieruchomości, po uprzednim zgłoszeniu potrzeby wywozu tego odpadu w gminie,
zgodnie z zasadami określonymi odrębną uchwałą,
b) z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
- 1 raz na 2 tygodnie z zastrzeżeniem tiret drugiego;
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- od właścicieli nieruchomości niezamieszkanych, którzy są zobowiązani do usuwania
zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości 1 raz na 2 tygodnie,
c) z nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe, lub innych nieruchomości
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez
część roku:
- 1 raz na 2 tygodnie z zastrzeżeniem tiret drugiego,
- z terenów ogrodów działkowych 1 raz na 2 tygodnie w przypadku zbiórki w workach,
1 raz na tydzień w przypadku powstawania odpadów w ilości powyżej 1m3 i ich zbiórki
w pojemnikach, oraz na telefoniczne zgłoszenie w przypadku wywozu odpadów
w kontenerach, lecz nie częściej niż 1 raz na tydzień;”;
3) § 6 otrzymuje brzmienie:
„§ 6. Harmonogram odbioru zmieszanych odpadów komunalnych oraz selektywnie zebranych odpadów
z papieru, szkła, tworzywa sztucznego, metalu i opakowań wielomateriałowych, odpadów ulegających
biodegradacji oraz odpadów wielkogabarytowych i wielkogabarytowego zużytego sprzętu elektrycznego
i elektronicznego jest dostarczany mieszkańcom w formie ulotki co pół roku przed rozpoczęciem okresu jaki
obejmuje, ponadto publikowany jest na stronie internetowej Gminy Radzionków, w Biuletynie Informacji
Publicznej oraz jest dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Radzionków.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Radzionków.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego i wchodzi w życie
z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady
mgr inż. Dariusz Wysypoł
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Uzasadnienie
W związku wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz.U. z 2017 r., poz. 19), które
ujednolica system zbiórki niektórych odpadów komunalnych w całym kraju, wystąpiła potrzeba dostosowania
aktów prawa miejscowego do obowiązujących przepisów. Zgodnie z ww. rozporządzeniem gminy winny
wprowadzić w życie obowiązujące regulacje wraz z zawarciem nowej umowy na odbieranie
i zagospodarowanie odpadów kominalnych. Ze względu na upływ ważności obecnie obowiązującej umowy
z dniem 31 grudnia 2017 r. i konieczność zawarcia nowej umowy od dnia 1 stycznia 2018 r., która będzie
zgodna z regulacjami zawartymi w ww. rozporządzeniu, określone w przedmiotowej uchwale zmiany uchwały
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomośći i zagospodarowania tych odpadów są w pełni uzasadnione.
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