Wyciąg z

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta i Gminy
Radków
Rozdział 4.
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego
§ 9. 1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania odpadów komunalnych
z terenów nieruchomości w sposób systematyczny, w oparciu o ustaloną częstotliwość lub
w oparciu o indywidualne potrzeby.
2. Odpady komunalne zmieszane, umieszczone w pojemnikach spełniających wymagania
Regulaminu, zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą
w przypadku nieruchomości zamieszkałych, w przypadku nieruchomości niezamieszkałych na
podstawie umowy zawartej z właścicielem nieruchomości.
3. Odpady komunalne segregowane zawierające frakcje: papieru, metali, tworzyw sztucznych,
szkła, opakowań wielomateriałowych oraz odpadów ulegających biodegradacji należy umieszczać
zgodnie z § 5 ust. 1 w pojemnikach lub workach, z których zostaną odebrane przez podmiot
uprawniony, z częstotliwością określoną w § 10 ust.1.;
4. Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe należy wystawiać
w granicach nieruchomości przy wejściu, w miejscach łatwo dostępnych zarówno dla użytkownika
jak i dla podmiotów uprawnionych do odbierania odpadów, w sposób nie powodujący uciążliwości
i utrudnień dla osób trzecich.Mogą być również oddawane w wyznaczonych terminach do punktów
selektywnego zbierania odpadów. W przypadku nieruchomości niezabudowanej należy
przekazywać podmiotowi uprawnionemu na podstawie umowy zawartej przez właściciela
nieruchomości z tym podmiotem.
5. Odpady z budowy i remontów oraz złom złożone do kontenera, odbierane są według potrzeb,
mogą być również oddane w wyznaczonych terminach do punktów selektywnego zbierania
odpadów.
6. Zużyte opony, odpady niebezpieczne z frakcji odpadów komunalnych oraz odpady zielone
należy dostarczyć w wyznaczonych terminach do punktów selektywnego zbierania odpadów lub
innych punktów do tego wyznaczonych.
§ 10. 1. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenu nieruchomości:
1) zmieszane odpady komunalne oraz odpady ulegające biodegradacji, nie rzadziej niż raz na
tydzień, z wyłączeniem miejscowości: Pasterka, Karłów, Tłumaczów, Suszyna, Raszków,
i Ścinawka Dolna, dla których ustala się częstotliwość nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie.
2) segregowane odpady komunalne zawierające frakcje tworzyw sztucznych, papieru, tektury,
metali, szkła i opakowań wielomateriałowych nie rzadziej niż raz na dwa miesiące;
3) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie rzadziej niż raz na
sześć miesięcy;
4) odpady z budowy i rozbiórkowe niezwłocznie po zakończeniu robót;
2. Ustala się częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do
użytku publicznego:

1) w centrum miasta w okresie sezonu trwającego od początku maja do końca września –
codziennie;
2) w centrum miasta poza sezonem – dwa razy w tygodniu;
3) w mieście poza centrum – raz w tygodniu;
4) na obszarach wiejskich – raz na dwa tygodnie;
5) niezależnie od częstotliwości opróżniania koszy ulicznych określonej wyżej, zarządzający
obszarem mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych i wysypywania
odpadów na ziemię.
§ 11. 1. Właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe są zobowiązani
opróżniać je z częstotliwością zapewniającą niedopuszczenie do ich przepełnienia, lecz nie rzadziej
niż raz na dwa miesiące
2. Przyjmuje się, że pojemność zbiorników powinna wystarczyć na opróżnianie ich nie częściej
niż raz w tygodniu.
3. Opróżnianie zbiorników bezodpływowych i oczyszczalni przydomowych odbywa się na
podstawie zamówienia właściciela nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym
podpisał umowę.
4. Częstotliwość opróżniania z osadów ściekowych zbiorników oczyszczalni przydomowych

odbywa się według potrzeb, lecz nie rzadziej niż raz na rok.

