
UCHWAŁA NR LXXXIX/846/2023 
RADY MIEJSKIEJ W RADOMIU 

z dnia 30 stycznia 2023 r. 

w sprawie  Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2519 z późn. zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Radomiu, Rada Miejska w Radomiu uchwala, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Radomia. 
§ 3. Traci moc uchwała Nr LVII/519/2021 Rady Miejskiej w Radomiu z dnia 31 maja 2021 r. w sprawie 

Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Miasta Radomia. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
 
   

Przewodnicząca Rady Miejskiej 
w Radomiu 

 
 

Kinga Bogusz 
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Rozdział 1. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości  

§ 1. 1. Na terenie Gminy Miasta Radomia określa się selektywne zbieranie i odbieranie z terenów 
nieruchomości oraz przyjmowanie przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
następujących odpadów komunalnych: 
1) papieru obejmującego odpady z papieru i tektury, 
2) szkła, w tym opakowań ze szkła, 
3) metali, w tym opakowań z metali, 
4) tworzyw sztucznych, w tym opakowań z tworzyw sztucznych, 
5) opakowań wielomateriałowych, 
6) bioodpadów, 
7) popiołu z palenisk domowych, 
8) mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, 
9) odpadów niebezpiecznych, 
10) przeterminowanych leków i chemikaliów, 
11) odpadów powstających w gospodarstwach domowych w wyniku przyjmowania produktów 
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, niekwalifikujące się 
do odpadów medycznych, 
12) zużytych baterii i akumulatorów, 
13) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
14) zużytych opon rowerowych, motorowerowych, z wózków, motocykli oraz pojazdów  o dopuszczalnej 
masie całkowitej do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej, 
15) odpadów budowlanych i rozbiórkowych. 

2. Selektywne zbieranie odpadów prowadzi się: 

1) na nieruchomościach,  w miejscach gromadzenia odpadów poprzez umieszczanie: 
a) papieru obejmującego odpady z papieru i tektury w pojemnikach lub workach koloru niebieskiego, 
b) szkła obejmującego opakowania ze szkła w pojemnikach lub workach koloru zielonego, 
c) metali, tworzyw sztucznych, opakowań wielomateriałowych obejmujących opakowania z metali, 
tworzyw sztucznych i wielomateriałowe gromadzonych łącznie w pojemnikach lub workach koloru 
żółtego, 
d) bioodpadów w pojemnikach lub workach koloru brązowego lub ich kompostowanie, 
e) popiołu z palenisk domowych w pojemnikach koloru czarnego zgodnie z wymaganiami określonymi 
w § 4 Regulaminu, 
f) mebli   i  innych  odpadów   wielkogabarytowych w pojemnikach, zgodnie z wymaganiami  określonymi 
w  § 4  Regulaminu lub luzem; 
2) poprzez dostarczanie odpadów wyszczególnionych w ust.1 do punktów selektywnego zbierania 
odpadów (PSZOK), aptek i innych wyznaczonych miejsc, w których przyjmowane są poszczególne 
frakcje odpadów. 

3. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące pozostałości  z prowadzonej 
selektywnej zbiórki i nie zawierające odpadów wyszczególnionych w § 1 ust. 1, należy gromadzić 
oddzielnie w pojemnikach koloru czarnego, spełniających wymagania określone w § 4 Regulaminu.  

4. Wymóg selektywnego zbierania odpadów uważa się za spełniony, gdy: 
1) nieruchomość została wyposażona w pojemniki/worki spełniające wymagania określone w § 4 
Regulaminu, zapewniające oddzielne gromadzenie wytworzonych poszczególnych frakcji odpadów 
wskazanych w § 1 ust. 2 pkt 1), 
2) odpady gromadzone są w sposób wskazany w § 1 ust. 2 pkt 1)  i nie zawierają innych odpadów niż 
te, dla których został przeznaczony pojemnik lub worek,  
3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, stanowiące pozostałości z prowadzonej 
selektywnej zbiórki   nie zawierają odpadów wyszczególnionych w § 1 ust. 1 
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§ 2. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do uprzątnięcia błota, śniegu, lodu, liści i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego. 

§ 3. 1. Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami samochodowymi dopuszcza się wyłącznie na 
terenie nieruchomości nie służącej do użytku publicznego tylko pod warunkiem, że teren jest 
utwardzony, a powstające ścieki odprowadzane są do kanalizacji sanitarnej lub gromadzone 
w szczelnych zbiornikach bezodpływowych, z których są usuwane zgodnie z niniejszym regulaminem. 

2. Naprawy pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dopuszczone są na terenie 
nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód, gleby i ziemi. 

Rozdział 2. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do 
użytku publicznego oraz na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników 

i worków oraz utrzymania pojemników  i miejsc gromadzenia odpadów  w odpowiednim stanie 
sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 4. 1. Pojemniki do zbierania wytworzonych na nieruchomości odpadów komunalnych winny spełniać 
wymagania techniczne wynikające z obowiązujących norm, w tym być przystosowane do mechanizmów 
załadowczych stosowanych w samochodach odbierających odpady komunalne. 

2. Worki do zbierania wytworzonych na nieruchomości odpadów komunalnych powinny być 
o odpowiedniej wytrzymałości mechanicznej i przeźroczystości umożliwiającej wizualną kontrolę 
zawartości worka. 

3. Na terenie nieruchomości dopuszcza się do stosowania następujące rodzaje i określa minimalne 
pojemności pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych: 

1) dla papieru, pojemniki koloru niebieskiego, zamykane, oznaczone napisem „Papier”, o minimalnej 
pojemności 120 litrów, 
2) dla metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych pojemniki koloru żółtego, zamykane, 
oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”, o minimalnej pojemności 120 litrów, 
3) dla szkła, pojemniki koloru zielonego, zamykane, oznaczone napisem „Szkło” o minimalnej 
pojemności 120 litrów, 
4) dla bioodpadów pojemniki koloru brązowego, zamykane, oznaczone napisem „Bio”, o minimalnej 
pojemności 120 litrów, 
5) dla odpadów popiołu z palenisk domowych pojemniki koloru czarnego, zamykane, oznaczone 
napisem „Popiół” o minimalnej pojemności 120 litrów, 
6) dla pozostałych odpadów zebranych w sposób selektywny  pojemniki o innej kolorystyce niż 
wymieniona  w pkt 1-5, o minimalnej pojemności 120 litrów, 
7) dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych rozumianych jako pozostałości po 
segregacji odpadów komunalnych, pojemniki koloru czarnego, zamykane, oznaczone napisem „Odpady 
zmieszane”, o minimalnej pojemności 120 litrów. 

4. Dopuszcza się stosowanie przez właścicieli nieruchomości pojemników, o których mowa w § 4 ust.3 
pkt od 1 do 5 w innej kolorystyce pod warunkiem, że pojemniki są pokryte wymaganymi kolorami  
i napisami w części nie mniejszej niż 30% zewnętrznej ich powierzchni widocznej dla korzystających. 

5.  W zabudowie jednorodzinnej, małych wspólnotach mieszkaniowych do 3 lokali posiadających więcej 
niż jeden punkt gromadzenia odpadów oraz na nieruchomościach niezamieszkałych, na których 
powstają odpady komunalne, do zbierania odpadów: szkła, papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i opakowań wielomateriałowych oraz bioodpadów dopuszcza się stosowanie worków z tworzywa 
sztucznego o minimalnej pojemności 120 litrów, z zachowaniem kolorystyki i oznaczeń określonych 
w ust. 3, o przeźroczystości umożliwiającej wizualną kontrolę zawartości worka. 

6. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi 
kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych z obowiązku posiadania pojemnika lub 
worka  na te odpady, jeżeli: 

a) przydomowe kompostowniki zapewnią prawidłowy proces kompostowania odpadów w warunkach 
tlenowych w okresie całego roku, 
b) kompostowanie zapewni zagospodarowanie całego strumienia powstających na nieruchomości 
bioodpadów, 
c) kompostowanie nie będzie powodować uciążliwości dla nieruchomości sąsiednich. 
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7. Do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych na terenach nieruchomości dopuszcza się 
stosowanie worków typu BIG-BAG. 

§ 5. 1. Na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, w tym na drogach publicznych, do 
gromadzenia odpadów komunalnych dopuszcza się pojemniki metalowe, betonowe lub z tworzywa 
sztucznego o minimalnej pojemności 30 litrów. 

2. Na drogach publicznych pojemniki winny być ustawione: 

1) w obszarze ograniczonym ulicami: Janusza Kusocińskiego, Żwirki i Wigury, 25 Czerwca, Władysława 
Beliny- Prażmowskiego, 1905 Roku, Bolesława Limanowskiego, Józefa Mireckiego, Stanisława 
Wernera, Jacka Malczewskiego pojemniki na chodnikach w odległościach nie większych niż 100 m.; 
2) na pozostałym obszarze miasta w miejscach o dużym natężeniu ruchu pieszego w odległościach 
nie większych niż 150 m.; 
3) na każdym przystanku autobusowym komunikacji zbiorowej. 

3. Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów na terenach przeznaczonych do użytku publicznego, 
w tym na drogach publicznych, winny zabezpieczać odpady przed działaniem czynników 
atmosferycznych. 

§ 6. 1. Pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych należy utrzymywać we właściwym stanie 
porządkowym, sanitarnym i technicznym.  W tym celu należy: 
- umieszczać w pojemnikach wyłącznie odpady, dla których zgodnie z kolorystyką i oznaczeniem 
zostały przeznaczone, 
- poddawać przeglądom i niezbędnym naprawom zapewniającym ich bieżące użytkowanie, 
- gromadzić w pojemnikach odpady w sposób nie powodujący ich przeciążenia, 
- myć i dezynfekować pojemniki  w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz w roku. 

2. Miejsca gromadzenia odpadów należy utrzymywać we właściwym stanie porządkowym i sanitarnym. 
W tym celu należy: 
- myć i dezynfekować miejsca gromadzenia odpadów  w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 1 raz 
w roku; 
- dostosować ilość pojemników i worków tak aby zapewnić ich nieprzepełnianie przy uwzględnieniu 
ilości osób z nich korzystających i częstotliwości ich odbierania, 
- usuwać  zanieczyszczenia powstałe  w wyniku przepełnienia pojemników. 

Rozdział 3. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego 
§ 7. 1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenów 
nieruchomości zamieszkałych. 

Rodzaje odpadów Zabudowa wielorodzinna Zabudowa jednorodzinna 

Papier 1 x 2 tygodnie 1 x 3 miesiące 

Szkło 1 x miesiąc 1 x 2 miesiące 

Metale, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe 

2 x tydzień 1 x 2 tygodnie 

Bioodpady w okresie od 1 kwietnia do 
30 listopada 

1 x tydzień 1 x 2 tygodnie 

Odpady wielkogabarytowe 1 x miesiąc 1 x 3 miesiące 

Popiół z palenisk domowych w okresie od 
1 listopada do 30 kwietnia 

1 x 2 tygodnie 1 x 2 tygodnie 

Pozostałe odpady selektywnie zbierane 

Z częstotliwością 
zapewniającą ich 
niezaleganie na 
nieruchomości 

Z częstotliwością 
zapewniającą ich 
niezaleganie na 
nieruchomości 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 
komunalne 

2 x tydzień 1 x 2 tygodnie 
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2. Dla zespołu budynków zabudowy jednorodzinnej posiadających zbiorczy punkt gromadzenia 
odpadów ustala się częstotliwość odbioru odpadów jak dla zabudowy wielorodzinnej. 

3. Dla małych wspólnot mieszkaniowych do 3 lokali posiadających więcej niż jeden punkt gromadzenia 
odpadów ustala się częstotliwość odbioru odpadów jak dla zabudowy jednorodzinnej. 

4. Właściciele nieruchomości zamieszkałych  pozbywają się z terenu nieruchomości: 

1) niesegregowanych (zmieszanych)  odpadów komunalnych obejmujących pozostałości po segregacji 
odpadów, poprzez ich przekazywanie przedsiębiorcy, z którym Gmina Miasta Radomia podpisała 
umowę na odbieranie odpadów komunalnych, 
2) selektywnie zebranych odpadów papieru, szkła, metali, tworzyw sztucznych i opakowań 
wielomateriałowych, poprzez przekazywanie ich przedsiębiorcy, z którym Gmina Miasta Radomia 
podpisała umowę na odbieranie odpadów komunalnych, przekazywanie ich przez cały rok do punktów 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub innych wyznaczonych miejsc, w których 
przyjmowane są poszczególne frakcje odpadów, 
3) popiołu z palenisk domowych w okresie od 1 listopada do 30 kwietnia, poprzez przekazywanie ich 
przedsiębiorcy, z którym Gmina Miasta Radomia podpisała umowę na odbieranie odpadów 
komunalnych lub przekazywanie ich przez cały rok do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 
4) bioodpadów stanowiących odpady komunalne w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada poprzez 
przekazywanie ich przedsiębiorcy, z którym Gmina Miasta Radomia podpisała umowę na odbieranie 
odpadów komunalnych lub przekazywanie ich przez cały rok do punktów selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych z zastrzeżeniem § 4 ust. 6, 
5) odpadów wielkogabarytowych poprzez przekazywanie ich przedsiębiorcy, z którym gmina podpisała 
umowę na odbieranie odpadów komunalnych tzw. metodą „wystawki” lub przekazywanie ich przez cały 
rok do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych – odpady te winny być wystawiane 
przed nieruchomość jednorodzinną, a w przypadku zabudowy wielorodzinnej w punkcie gromadzenia 
odpadów, 
6) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego poprzez przekazywanie go zbierającym zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych na terenie Gminy Miasta 
Radomia (wykaz zbierających dostępny jest w biuletynie informacji publicznej) lub dostarczanie do 
punktów odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego na terenie miasta Radomia, w tym 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych (wykaz punktów dostępny jest w biuletynie 
informacji publicznej), 
7) przeterminowanych leków poprzez ich dostarczanie do oznakowanych pojemników zlokalizowanych 
w aptekach (wykaz aptek dostępny jest w biuletynie informacji publicznej) lub przekazywanie do 
punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 
8) baterii i akumulatorów poprzez ich dostarczanie do oznakowanych pojemników ustawionych na 
terenie Gminy Miasta Radomia lub przekazywanie do punktów selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych, 
9) pozostałych selektywnie zebranych odpadów określonych w § 1 ust. 1, poprzez ich przekazywanie 
do punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

§ 8. 1. Ustala się następującą częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych z terenów 
nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne oraz z terenów 
przeznaczonych do użytku publicznego, w tym dróg publicznych: 
1) selektywnie zbierane odpady: papieru, szkła, metalu, tworzyw sztucznych i opakowań 
wielomateriałowych, z częstotliwością zapewniającą nieprzepełnianie się pojemników lub worków,  
jednak nie rzadziej niż 1 raz na kwartał, 
2) pozostałe selektywnie zebrane odpady komunalne z częstotliwością zapewniającą ich niezaleganie 
na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż raz na rok, 
3) niesegregowane (zmieszane)  odpady komunalne co najmniej 1 raz na 2 tygodnie. 

2. Właściciele nieruchomości określonych w ust. 1 pozbywają się odpadów komunalnych poprzez ich 
przekazywanie przedsiębiorcy uprawionemu do odbioru odpadów komunalnych, na podstawie zawartej 
umowy w tym zakresie. 

§ 9. 1 Częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach 
bezodpływowych powinna być dostosowana do wielkości zbiornika i liczby osób z niego korzystających 
oraz zapobiegać jego przepełnieniu z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 pkt 1). 
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2. Częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych gromadzonych w osadnikach w instalacjach 
przydomowych oczyszczalni ścieków powinna zapewniać prawidłową pracę instalacji w szczególności 
z uwzględnieniem instrukcji eksploatacji oczyszczalni z zastrzeżeniem § 9 ust. 3 pkt 2). 

3. Częstotliwość pozbywania się nieczystości ciekłych: 
1) gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych nie rzadziej niż jeden raz na cztery miesiące; 
2) gromadzonych w osadnikach w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków, nie rzadziej niż 
jeden raz na dwadzieścia cztery miesiące. 

4. Nieczystości ciekłych gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych oraz w osadnikach  
w instalacjach przydomowych oczyszczalni ścieków należy pozbywać się za pośrednictwem podmiotów 
posiadających stosowne zezwolenia na prowadzenie tego typu działalności na terenie Gminy Miasta 
Radomia. 

Rozdział 4. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 10. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do podejmowania działań  zapobiegających 
powstawaniu odpadów i stosowaniu takich form konsumpcji, które pozwolą utrzymać ich ilość na 
możliwie najniższym poziomie. 

Rozdział 5. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe 

§ 11. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do: 
1) sprawowania właściwej opieki nad tymi zwierzętami w tym nie pozostawianie bez nadzoru, 
zapewnienie ochrony przed zagrożeniem lub uciążliwością dla innych ludzi, w szczególności w zakresie 
wyeliminowania zagrożeń i uciążliwości, w tym zachowań agresywnych tych zwierząt, insektów 
i zanieczyszczeń jakie mogą stwarzać dla ludzi i innych zwierząt, 
2) zabezpieczenia nieruchomości przed możliwością samowolnego opuszczenia jej przez zwierzęta 
domowe, 
3) usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe na terenach przeznaczonych do 
wspólnego użytku. 

Rozdział 6. 
Zasady utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  

z produkcji rolniczej 
§ 12. 1. W granicach administracyjnych Gminy Miasta Radomia, na terenach wyłączonych z produkcji 
rolniczej zwierzęta gospodarskie powinny być utrzymywane w pomieszczeniach zamkniętych lub na 
terenie ogrodzonych nieruchomości, skutecznie zabezpieczonych przed ich samodzielnym 
wydostaniem się poza teren nieruchomości. 

2. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie powinien zapewnić gromadzenie i usuwanie powstających 
w związku z hodowlą, odpadów i nieczystości w sposób zgodny z prawem, w tym z wymogami 
niniejszej uchwały. 

§ 13. Utrzymujący zwierzęta gospodarskie powinni zapewnić utrzymywanie w czystości terenu 
i pomieszczeń inwentarskich. 

Rozdział 7. 
Obowiązek deratyzacji 

§ 14. 1. Obowiązkowi deratyzacji podlegają: 
1) obszary zabudowy wielorodzinnej, 
2) budynki użyteczności publicznej, 
3) placówki gastronomiczne, zakłady produkujące żywność, placówki handlu artykułami spożywczymi, 
4) tereny składowania odpadów. 

2. Deratyzacja powinna być dokonywana w każdym roku w terminach od 15 kwietnia do 15 maja. 
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