
 

UCHWAŁA NR LII/324/14 

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY 

z dnia 30 czerwca 2014 r.  

 

 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   i zagospodarowania tych odpadów. 

 

Na podstawie 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 2013 r. poz. 594 z późn. zm.  ) oraz  art. 6r ust. 3 ustawy                                         

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                                                            

(Dz. U. z 2013 r. , poz 1399 z późn. zm.), Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1 

W uchwale Nr XXXIII/165/12 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie 

szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 

od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów § 2 otrzymuje brzmienie: 

„  § 2 Ustala się, iż: 

1) od właściciela nieruchomości należy odbierać każdą zebraną przez właściciela 

nieruchomości ilość odpadów komunalnych, 

2) odbieranie odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będzie prowadzone: 

a)  z budynków jednorodzinnych nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, 

b)  z budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu, 

c) z budynków wielorodzinnych w zabudowie wielopiętrowej nie rzadziej niż 3 razy                           

w tygodniu, 

3) odpady segregowane od właścicieli nieruchomości będą odbierane: 

a) papier i tektura nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

b) szkło białe i kolorowe nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

c) tworzywa sztuczne nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

d) metale nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

e) opakowania wielomateriałowe nie rzadziej raz na miesiąc, 

f) przeterminowane leki należy oddawać do pojemników będących własnością gminy 

zlokalizowanych w aptekach tj.  Oś. Staszica 10, ul. Kochanowskiego lub do punktu selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych, 

g) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory nie rzadziej niż raz na rok, 



h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie rzadziej niż raz na rok, 

i) meble i odpady wielkogabarytowe nie rzadziej niż raz na rok, 

j) odpady budowlane i rozbiórkowe nie rzadziej niż raz na rok, 

k) zużyte opony nie rzadziej niż raz na rok, 

l) odpady ulegające biodegradacji,  w tym odpady zielone pochodzące z pielęgnacji terenów 

zielonych: 

- z budynków wielorodzinnych w zabudowie wielopiętrowej nie rzadziej niż raz na dwa miesiące, 

po uzgodnieniu zarządcą nieruchomości w okresie od kwietnia do listopada każdego roku, 

- z zabudowy jednorodzinnej w gminie nie rzadziej niż raz na miesiąc w okresie od kwietnia do 

listopada każdego roku, 

ł) popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych -  nie rzadziej niż raz na miesiąc, w okresie 

od października do kwietnia, 

4) wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w pojemniki/worki służące do selektywnego zbierania 

odpadów wymienionych w ust 1, pkt. 3, lit. a, b, c, d, e, l, ł. 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych będzie świadczył usługi w dniach: 

- poniedziałek 9:00 – 17:00, 

- wtorek – piątek 8:00 – 15:00, 

- ostatnia sobota miesiąca 7:00 – 15:00. 

3. Dopuszcza się oddawanie do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, 

następujących odpadów powstających w gospodarstwach domowych: 

1) odpady surowcowe w tym: papier, tekturę i opakowania wielomateriałowe, 

2) opakowania z tworzyw sztucznych i metale, 

3) opakowania szklane, 

4) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, świetlówki i inne źródła światła, 

6) przeterminowane leki i chemikalia, 

7) zużyte baterie i akumulatory, 

8) zużyte opony 

9) odpady zielone, 

10) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem wyrobów zawierających azbest), 

11) popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych. 

4. Dopuszcza się oddawanie nw. odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym 

do mobilnego punktu selektywnego zbierania odpadów, który będzie organizowany nie rzadziej niż 

raz na rok zgodnie z harmonogramem opracowanym przez wykonawcę: 

a) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, 



b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

c) meble i odpady wielkogabarytowe, 

d) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem wyrobów zawierających azbest), 

e) zużyte opony.” 

§ 2 

 

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłży 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Mazowieckiego. 

 

            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


