
UCHWAŁA NR XXII/182/20
RADY MIEJSKIEJ RADZYNIA CHEŁMIŃSKIEGO

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie 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. 6r ust. 3 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 i 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.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy 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. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi odbierane będą odpady komunalne: 

1) papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, bioodpady, odpady 
niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady medyczne 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, 
zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zużyte opony, tekstylia i odzież – zebrane w sposób selektywny, w każdej ilości; 

2) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny – pochodzące z prowadzenia określonych prac 
nie wymagających pozwolenia na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w każdej ilości; 

3) niesegregowane (zmieszane) – w każdej ilości.

§ 3. 1. Odpady komunalne będą odbierane od właścicieli nieruchomości przez firmę wybraną w drodze 
przetargu ogłoszonego przez Urząd Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim z następującą częstotliwością: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne: 

a) z terenu miasta – 1 odbiór w tygodniu, 

b) z terenów pozamiejskich: 

- w okresie od kwietnia do października z budynków wielolokalowych – 1 raz w tygodniu; 

- w okresie od kwietnia do października z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 1 raz na dwa 
tygodnie; 

- w okresie od listopada do marca z budynków wielolokalowych oraz z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych – 1 raz na dwa tygodnie;

2) odpady ulegające biodegradacji: 

a) z terenu miasta – 1 odbiór w tygodniu, 

b) z terenów pozamiejskich: 

- w okresie od kwietnia do października z budynków wielolokalowych – 1 raz w tygodniu; 

- w okresie od kwietnia do października z budynków mieszkalnych jednorodzinnych – 1 raz na dwa 
tygodnie; 

- w okresie od listopada do marca z budynków wielolokalowych oraz z budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych – 1 raz na dwa tygodnie;

3) papier i tektura – 1 raz na dwa miesiące; 

4) szkło – 1 raz na dwa miesiące; 
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5) tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe – 1 raz w miesiącu.

2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości: 

1) przeterminowane leki – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w aptekach – na 
bieżąco w godzinach ich pracy; 

2) baterie i akumulatory – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach sprzedaży 
– na bieżąco w godzinach ich pracy lub podczas organizowanych mobilnych zbiórek odpadów – 2 zbiórki 
w roku; 

3) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz 
w punktach ich sprzedaży – na bieżąco w godzinach ich pracy lub podczas organizowanych mobilnych zbiórek 
odpadów – 2 zbiórki w roku; 

4) meble, odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – 
na bieżąco w godzinach jego pracy lub podczas organizowanych mobilnych zbiórek odpadów – 2 zbiórki 
w roku; 

5) odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z prowadzenia drobnych prac niewymagających pozwolenia na 
budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót – w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych – na bieżąco w godzinach jego pracy; 

6) chemikalia – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz w punktach ich sprzedaży – na 
bieżąco w godzinach ich pracy; 

7) tekstylia i odzież – w punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych – na bieżąco w godzinach jego 
pracy; 

8) odpady medyczne 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 – w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych – na bieżąco w godzinach jego pracy.

§ 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, którą uiszcza właściciel nieruchomości w części 
obejmuje wyposażenie nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych z wyłączeniem kosztów 
związanych z utrzymaniem tych pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 5. 1. Na terenie Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński utworzony jest jeden punkt selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych dostępny dla mieszkańców. 

2.  Właściciele nieruchomości, zebrane w sposób selektywny odpady komunalne, do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych dostarczają samodzielnie i na własny koszt. 

3. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych czynny jest od poniedziałku do piątku, w godzinach 
pracy Urzędu Miasta i Gminy, tj. od 715 do 1515 .

§ 6. 1. Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK). 

2. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK, należy zgłaszać do Urzędu Miasta i Gminy 
w Radzyniu Chełmińskim – Referat Usług Komunalnych w następujący sposób: 

1) pisemnie, 

2) telefonicznie, 

3) drogą elektroniczną, 

4) ustnie do protokołu.
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3.  Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego PSZOK należy zgłaszać niezwłocznie, w szczególności 
w przypadku braku odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości w wyznaczonym w harmonogramie odbioru 
odpadów terminie lub po dniu zaistnienia zdarzenia, nie później jednak niż w terminie 7 dni od dnia zaistnienia 
tego zdarzenia. 

4.  Zgłoszenie winno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres, opis zdarzenia 
i termin niewłaściwego świadczenia usługi. 

5.  Zgłoszenie wnoszone w sposób określony w ust. 2, rozpatrywane będą bez zbędnej zwłoki, w szczególności 
w przypadkach braku odbioru odpadów w wyznaczonym w harmonogramie odbioru odpadów terminie, nie później 
niż w terminie 30 dni. 

6.  Odpowiedź na zgłoszenie zostanie przekazana w takiej formie, w jakiej zostało ono złożone chyba, że 
składający zgłoszenie określi inny sposób, w jakim ma być udzielona odpowiedź, spośród określonych w ust. 2.

§ 7. Traci moc uchwała NR XXIII/201/13 Rady Miejskiej Radzynia Chełmińskiego z dnia 8 marca 2013 r. 
w sprawie 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. 

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy. 

§ 9. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko – Pomorskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Jan Michaliszyn
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