
      Załącznik

                                                                                                                             do Uchwały Nr XLVII/282/18
Rady Miejskiej w Iłży

  z dnia 21 marca 2018 r.

REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY IŁŻA  

Rozdział 1
Postanowienia ogólne

§ 1.
Regulamin określa szczegółowe  zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża

dotyczące:
1) wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości obejmujących:

a) prowadzenie selektywnego zbierania i odbierania lub przyjmowania przez punkty selektywnego
zbierania odpadów komunalnych lub zapewnienie przyjmowania w inny sposób co najmniej
takich  odpadów  komunalnych  jak:  przeterminowane  leki  i  chemikalia,  zużyte  baterie
i  akumulatory,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny,  meble  i  inne  odpady
wielkogabarytowe,  zużyte  opony,  odpady  zielone  oraz  odpady  budowlane  i  rozbiórkowe
stanowiące  odpady  komunalne,  a  także  odpadów komunalnych  określonych  w przepisach
wydanych na podstawie art.  4a ustawy w drodze rozporządzenia  Ministra właściwego do
spraw środowiska,

b) uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do
użytku publicznego,

c) mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi;
2) rodzaju  i  minimalnej  pojemności  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów

komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych, warunków rozmieszczania
tych  pojemników  i  ich  utrzymania  w  odpowiednim  stanie  sanitarnym,  porządkowym
i technicznym, przy uwzględnieniu:
a) średniej  ilości  odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź

w innych źródłach,
b) liczby osób korzystających z tych pojemników;

3) częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego;

4) innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami;
5) obowiązków  osób  utrzymujących  zwierzęta  domowe,  mających  na  celu  ochronę  przed

zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych
do wspólnego użytku;

6) wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej,
w  tym  także  zakazu  ich  utrzymywania  na  określonych  obszarach  lub  w  poszczególnych
nieruchomościach;

7) wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania.



Rozdział 2
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości

§ 2.
1.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  prowadzenia  selektywnego  zbierania,
a odbierający do odbierania następujących rodzajów odpadów:

1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury;

2) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;

3) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
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 ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem wyrobów zawierających azbest);
11) popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych;
12) pozostałe zmieszane odpady komunalne dalej zwanej komunalnymi.

2. Zabrania się mieszania odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 od pkt 1 do pkt 11 ze
zmieszanymi odpadami komunalnymi.
3.  Dopuszcza  się,  aby  odpady  komunalne  wymienione  w  ust.  1  pkt  1,  2  ,3,9,11  gromadzić
w  ogólnodostępnych  pojemnikach  do  selektywnej  zbiórki  z  zachowaniem  odpowiedniego
oznakowania z podziałem na poszczególne frakcje:
1)odpady  z  papieru,  w tym tektury,  odpady opakowaniowe z  papieru  i  odpady opakowaniowe
z tektury w kolorze niebieskim;                                                                                                            
2)odpady  metali,  w  tym odpady opakowaniowe z  metali,  odpady  tworzyw sztucznych,  w tym
odpady  opakowaniowe  tworzyw  sztucznych  oraz  odpady  opakowaniowe  wielomateriałowe
w kolorze żółtym;
3)odpady  ze  szkła,  w  tym  odpady  opakowaniowe  ze  szkła  w  kolorze  zielonym;
4)odpady  ulegające  biodegradacji,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  bioodpadów  w  kolorze
brązowym;
5)popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych w kolorze szarym.
4. Odpady, o których mowa w ust. 1, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać  i gromadzić
w terminie  niezwłocznym od chwili ich powstania.
5. Odpady określone w ust. 1 należy odbierać z częstotliwością określoną w rozdziale 4.
6. Odpady nadające się do odzysku, których zbieranie może przynieść zysk posiadaczowi, takie jak:
odpady  złomu  metali,  makulatura,  szkło,  tworzywa  sztuczne  itp.  właściciele  mogą  dostarczać
samodzielne i na własny koszt do punktów skupu zorganizowanych przez podmioty gospodarcze.
7.Dopuszcza  się,  aby  odpady  komunalne  wymienione  w  ust.  1  pkt  11  gromadzić  w  workach
o  pojemności  maksymalnie  60l  lub  metalowych  pojemnikach  1100  l  (dotyczy  zabudowy
wielorodzinnej). Popiół i żużel paleniskowy przygotowany do odbioru powinien być wystudzony,
suchy (nie polany wodą).

§ 3.
1.  Przeznaczone  do  selektywnego  zebrania  opakowania  po  żywności  i  inne,  które  uległy
zabrudzeniu, należy przed złożeniem do pojemnika umyć.
2. Z odpadów opakowaniowych posiadających zakrętki należy je odkręcić selekcjonując oddzielnie
lub można je ponownie nakręcić po zgnieceniu, tak by zachowały zmniejszoną objętość.
3.  Opróżnione  opakowania  należy,  jeśli  rodzaj  materiału  na  to  pozwala,  trwale  zgnieść  przed



złożeniem do pojemnika.
4. Odpady niebezpieczne należy gromadzić, a także przygotować do odbioru, w taki sposób, aby
uniemożliwić lub ograniczyć dostęp osób trzecich.

§ 4.
1.Właściciele nieruchomości położonych wzdłuż chodników (przy czym za taki chodnik uznaje się
wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną  bezpośrednio przy granicy
nieruchomości w rozumieniu ustawy z 13 września 1996 r.   o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2017r. poz.1289) mają obowiązek niezwłocznego uprzątnięcia błota, śniegu,
lodu i innych  zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego.
2. Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu oraz innych zanieczyszczeń polega na usunięciu ich w miejsce
nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszym i pojazdów, umożliwiając ich  zabranie przez gminę.

                § 5.
1.  Mycie  pojazdów samochodowych  poza  myjniami  można  przeprowadzić  pod  warunkiem,  że
ścieki  z  mycia  są  odprowadzane  przez  osadnik  i  separator  oleju  do  kanalizacji  sanitarnej  lub
zbiorników bezodpływowych.
2.  Naprawy pojazdów poza warsztatami samochodowymi mogą być przeprowadzone w obrębie
nieruchomości, jeżeli nie spowodują zanieczyszczenia wód i gleb oraz uciążliwości dla sąsiadów.

Rozdział 3
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych oraz warunki

rozmieszczania tych pojemników i ich utrzymania 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym

§ 6.
Właściciele nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia w odpowiednie pojemniki służące do
gromadzenia odpadów komunalnych.

§ 7.
1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych
na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:

1) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l lub 240 l;
2) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe o pojemności 1100 l, 2200 l;
3) kontenery KP 5, KP 7;
4) worki o pojemności 120 l  – wyłącznie dla odpadów z papieru,  w tym tektury, odpadów

opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, odpadów metali, w tym
odpadów  opakowaniowych  z  metali,  odpadów  tworzyw  sztucznych,  w  tym  odpadów
opakowaniowych  tworzyw  sztucznych  oraz  odpadów  opakowaniowych
wielomateriałowych,  odpadów  ze  szkła,  w  tym  odpadów  opakowaniowych  ze  szkła,
odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;

5) kosze uliczne o pojemności 35 l, 40 l , 45 l, 50 l, 60l, 120l;
6) worki o pojemności 60 l – wyłącznie dla odpadu popiołu i żużlu paleniskowego.

2. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l lub 240 l powinien:
1) być kompletny i zdatny do użytkowania;
2) być odporny na UV, niskie temperatury i nagrzewanie;
3) być wyposażony w kółka;
4) posiadać szczelną zamykaną klapę;
5) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczania;



6) posiadać nadruk/oznaczenie określające jaki odpady w nich umieszczać:
a)  odpady z papieru,  w tym tektury,  odpady opakowaniowe z papieru i  odpady opakowaniowe
z tektury – oznaczenie napisem „Papier”,
b)  odpady metali,  w tym odpady opakowaniowe z metali,  odpady tworzyw sztucznych,  w tym
odpady  opakowaniowe  tworzyw  sztucznych  oraz  odpady  opakowaniowe  wielomateriałowe  -
oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – oznaczone napisem „Szkło”,
d)  odpady  ulegające  biodegradacji,  ze  szczególnym  uwzględnieniem bioodpadów  –  oznaczone
napisem „Bio”,
e)  popiół  i  żużel paleniskowy z gospodarstw domowych – oznaczone napisem  „Popiół  i  żużel
paleniskowy”.
3. Pojemnik z tworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1100 l, 2200 l powinien:
1) być kompletny i zdatny do użytkowania;
2) posiadać szczelną zamykaną klapę;
3) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie;
4) być wyposażony w kółka;
4. Kontenery KP 5, KP 7 powinny:
1) być kompletne i zdatne do użytkowania;
2) posiadać szczelnie zamykające się klapy;
3) być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo-bramowego.
5. Worki powinny:

1) mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie i rozciąganie;
2) posiadać mocny i trwały zgrzew;
3) być wykonane z surowca LDPE;
4) dla odpadów z papieru,  w tym tektury,  odpadów opakowaniowych z papieru i  odpadów

opakowaniowych z tektury być w kolorze niebieskim;
5) dla  odpadów  metali,  w  tym  odpadów  opakowaniowych  z  metali,  odpadów  tworzyw

sztucznych,  w  tym  odpadów  opakowaniowych  tworzyw  sztucznych  oraz  odpadów
opakowaniowych wielomateriałowych być w kolorze żółtym;

6) dla odpadów ze szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła być w kolorze zielonym;
7) dla odpadów ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów być

w kolorze brązowym;
8) dla popiołu i żużlu paleniskowego z gospodarstw domowych być w kolorze szarym;
9) posiadać nadruk określający jakie odpady należy w nich umieszczać:

a)  odpady z papieru,  w tym tektury,  odpady opakowaniowe z papieru i  odpady opakowaniowe
z tektury – oznaczenie napisem „Papier”,
b)  odpady metali,  w tym odpady opakowaniowe z metali,  odpady tworzyw sztucznych,  w tym
odpady  opakowaniowe  tworzyw  sztucznych  oraz  odpady  opakowaniowe  wielomateriałowe  -
oznaczone napisem „Metale i tworzywa sztuczne”,
c) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – oznaczone napisem „Szkło”,
d)  odpady  ulegające  biodegradacji,  ze  szczególnym  uwzględnieniem bioodpadów  –  oznaczone
napisem „Bio”,
e)  popiół  i  żużel paleniskowy z gospodarstw domowych – oznaczone napisem  „Popiół  i  żużel
paleniskowy”.
6. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady są wytwarzane,
zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb:
1) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika;
2) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika;
3) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak, co  najmniej jeden
pojemnik 120 l na lokal;
4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak, co najmniej jeden
pojemnik 120 l na każdy punkt;



5) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne;
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 l;
7)  dla  zakładów rzemieślniczych,  usługowych i  produkcyjnych w odniesieniu do  pomieszczeń
biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników;
8) dla hoteli, pensjonatów, internatów, szpitali, domów opieki 20 l na jedno łóżko;
9)  dla  ogródków działkowych 20 l  na  każdą  działkę  w okresie  od  kwietnia  do  października
każdego roku i 5 l poza tym okresem;
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest
również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego  pojemnika na odpady 120 l.

§ 8.

1. Ustala  się  minimalną  pojemność  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  na  terenie
nieruchomości  zmieszanych  odpadów  komunalnych  dla  właścicieli  nieruchomości,  na  których
zamieszkują mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej, jeżeli z takiego pojemnika korzysta:
1)  do 4 osób – o pojemności 120 l;
2) nie mniej niż 5 osób i nie więcej niż 7 osób – o pojemności 240 l lub 2 x 120 l;
3) nie mniej niż 8 osób i nie więcej niż 11 osób – o pojemności 360 l lub 3 x 120 l;
4) nie mniej niż 12 osób i nie więcej niż 15 osób – o pojemności 480 l, lub 4 x 120 l lub 2 x 240 l.
2. Ustala się minimalną pojemność pojemników i worków przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych  zbieranych  selektywnie  dla  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują
mieszkańcy w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej:

1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury – o pojemności 120 l;

2) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe
– o pojemności 120 l;

3) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła – o pojemności 120 l;
4) odpady  ulegające  biodegradacji,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  bioodpadów  –

o pojemności 120 l;
5) popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych – o pojemności 60 l.

§ 9.
1.  Na  nieruchomościach,  na  których  znajdują  się  budynki,  w  których  znajdują  się  więcej  niż
2  mieszkania  (zabudowa  wielorodzinna)  dopuszcza  się,  aby  odpady  zmieszane  zbierać
w pojemnikach o pojemności 120 l, 240 l,  1100 l, 2200 l,  KP 5,  KP 7 przy czym: na jednego
mieszkańca powinno przypadać co najmniej 30 l pojemności pojemników na zmieszane odpady
komunalne.
2.  Ustala  się  minimalną  pojemność  pojemników  przeznaczonych  do  zbierania  odpadów
komunalnych  zbieranych  selektywnie  dla  właścicieli  nieruchomości,  na  których  zamieszkują
mieszkańcy                              w zabudowie wielorodzinnej:

1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury – o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2200 l, KP 5, KP 7;

2) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe -
o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2200 l, KP 5, KP 7;

3) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła -  o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,
2200 l, KP 5, KP 7;

4) odpady  ulegające  biodegradacji,  ze  szczególnym  uwzględnieniem  bioodpadów  -
o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l, 2200 l, KP 5, KP 7;

5) popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych - o pojemności 120 l, 240 l, 1100 l,
2200 l, KP 5, KP 7.



§ 10.

Ustala się minimalną pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania w sposób nieselektywny
odpadów komunalnych i ich rozmieszczenie na drogach publicznych:
1) na chodnikach, przystankach komunikacji publicznej rozmieszcza się kosze o pojemności 35 l;
2) na przystankach komunikacji publicznej kosze należy lokalizować pod wiatą, a jeśli jej nie ma to
w sąsiedztwie oznaczenia przystanku;
3) kosze na odpady, ustawiane przy drogach publicznych, przystankach komunikacyjnych powinny
być:
a) rozstawione w odległości umożliwiającej bezpieczne i wygodne korzystanie z nich wszystkich
użytkowników w/w terenów,
b)  ustawione  w  miejscach  nie  powodujących  zagrożenia  dla  ruchu  pojazdów  i  pieszych  oraz
umożliwiać ich swobodne opróżnianie,
c)  rozmieszczone  w  odpowiedniej  ilości,  szczególnie  w  miejscach  o  dużym  natężeniu  ruchu
pieszych i przebywania znacznej ilości osób.

§ 11.
Właściciel nieruchomości ma obowiązek umieścić pojemniki w miejscach gromadzenia odpadów
komunalnych spełniających wymagania § 22 i § 23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim  powinny odpowiadać budynki i ich
usytuowanie (Dz. U. z 2015r. poz. 1422, z późn. zm.).

Rozdział 4
Częstotliwość i sposoby pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego

§ 12.
1.  Właściciele  nieruchomości  obowiązani  są  do  pozbywania  się  odpadów  komunalnych
z terenu nieruchomości w sposób systematyczny, gwarantujący zachowanie czystości i porządku na
nieruchomości.
2. Pozbywanie się odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości odbywa się poprzez ich
umieszczenie w odpowiednich pojemnikach, a następnie odbieranie ich przez odbierającego odpady.
3. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do zapewnienia swobodnego dostępu do pojemników
i worków we wskazanym w harmonogramie terminie. Pojemniki o pojemności 120 l, 240 l i worki
z odpadami powinny zostać wystawione do drogi w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień
dla mieszkańców nieruchomości i osób trzecich.
4.  Dopuszcza  się  oddawanie  do  punktu  selektywnego  zbierania  odpadów  komunalnych
następujących odpadów komunalnych powstających w gospodarstwach domowych:

1) odpady z papieru, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe
z tektury;
2) odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym
odpady opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe;
3) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła;
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 ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów;
10) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem wyrobów zawierających azbest);
11) popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych.

5.Dopuszcza się oddawanie odpadów komunalnych powstających w gospodarstwie domowym do
mobilnego punktu selektywnej zbiórki odpadów, który będzie organizowany nie rzadziej niż raz na
rok zgodnie z harmonogramem opracowanym przez odbierającego odpady:  

1) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory;
2) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny;

      3) meble i odpady wielkogabarytowe;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe (z wyjątkiem wyrobów zawierających azbest);
5) zużyte opony.

6.Przyjmowanie odpadów komunalnych dostarczonych przez mieszkańców następuje po okazaniu
dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie na terenie gminy Iłża (np. umowy najmu, dowodu
osobistego), potwierdzenia dokonywania opłat za odbiór odpadów komunalnych.
7.Odpady  komunalne  przyjmowane  do  punktu  selektywnej  zbiórki  powinny  zostać  zważone  lub
w inny sposób powinna zostać  określona ilość  przyjętych odpadów po odbiorze  poszczególnych
frakcji  wyselekcjonowanych  odpadów  i  odnotowania  jej   w  ewidencji  wraz  ze  wskazaniem
miejscowości,  numeru  posesji  oraz  danymi  właściciela  lub  innej  osoby  odpowiedzialnej  za
utrzymanie czystości                       i porządku na terenie danej nieruchomości. Zarządca punktu
selektywnej  zbiórki  odpadów  komunalnych  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  rejestru
przyjmowanych w punkcie odpadów, zawierającego między innymi informacje o rodzaju, kodzie,
masie lub ilości odebranych odpadów, dacie ich dostarczenia do punktu oraz sposobie ich dalszego
wykorzystania.
8.  Dopuszcza  się  kompostowanie  odpadów ulęgających  biodegradacji  (odpady  zielone  i  odpady
kuchenne) w obrębie własnej nieruchomości.
9. Właściciel nieruchomości w każdym czasie może zgłosić dodatkową usługę transportu odpadów
zielonych, gabarytów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, gruzu, zużytych opon oraz
odpadów  niebezpiecznych  do  przedsiębiorcy  świadczącego  usługi  w  zakresie  odbioru  odpadów,
w celu ustalenia warunków ich odbioru i odpłatności.
10.  Odpady budowlane i  rozbiórkowe (z  wyjątkiem wyrobów zawierających azbest)  –  odebrane
wyłącznie będą wtedy, kiedy powstaną w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających
pozwolenia na budowę ani zgłoszenia zamiaru prowadzenia robót do starosty; odpady nie spełniające
tej  definicji  będą  odbierane  za  dodatkową  opłatą  ustaloną  w  wyniku  umowy  z  podmiotem
uprawnionym.

§ 13.
 Ustala się, iż:
1)  od  właściciela  nieruchomości  zamieszkałej  należy  odbierać  każdą  zebraną  przez  właściciela
nieruchomości ilość odpadów komunalnych;
2)  odbieranie  odpadów  komunalnych  zmieszanych  od  właściciela  nieruchomości  zamieszkałej
będzie prowadzone:

a) nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października nie
rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych z części wiejskiej gminy,

b) nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych z części miejskiej
gminy,

c)  z budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej nie rzadziej niż 3 razy w tygodniu,
d)  z  budynków  wielorodzinnych  w  zabudowie  wielopiętrowej  nie  rzadziej  niż  3  razy  w

tygodniu;
4) odpady segregowane od właścicieli nieruchomości będą odbierane:



a)  odpady z papieru,  w tym tektury,  odpady opakowaniowe z papieru i  odpady opakowaniowe
z tektury, nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,
b) odpady ze szkła, w tym odpady opakowaniowe ze szkła nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie,
c)  odpady metali,  w tym odpady opakowaniowe z metali,  odpady tworzyw sztucznych,  w tym
odpady  opakowaniowe  tworzyw  sztucznych  oraz  odpady  opakowaniowe  wielomateriałowe  nie
rzadziej niż raz na cztery tygodnie,
d)  przeterminowane  leki  należy  oddawać  do  pojemników  będących  własnością  gminy
zlokalizowanych w aptekach tj.  Os. Stanisława Staszica 10, ul.  Kochanowskiego lub do punktu
selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
e) chemikalia, zużyte baterie i akumulatory nie rzadziej niż raz na rok,
f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny nie rzadziej niż raz na rok,
g) meble i odpady wielkogabarytowe nie rzadziej niż raz na rok,
h) odpady budowlane i rozbiórkowe nie rzadziej niż raz na rok,
i) zużyte opony nie rzadziej niż raz na rok,
j)  odpady  ulegające  biodegradacji,  w  tym  odpady  zielone  pochodzące  z  pielęgnacji  terenów
zielonych:
- nie rzadziej niż jeden raz na cztery tygodnie, a w okresie od kwietnia do października nie rzadziej
niż raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych z części wiejskiej gminy,
- nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie z budynków jednorodzinnych z części miejskiej gminy,
- z budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej i w zabudowie wielopiętrowej nie rzadziej niż
raz na dwa tygodnie,
 k) popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych -  w okresie od października do kwietnia
nie rzadziej niż raz na miesiąc;
4) wyposażyć nieruchomości zamieszkałe w pojemniki/worki służące do selektywnego zbierania
odpadów wymienionych w  pkt 3 lit. a, b, c, j, k.

§ 14.
Ustala się następującą częstotliwość odbioru odpadów z terenów przeznaczonych do użytku  
publicznego:

1) z koszy ulicznych -  zapobiegającą przepełnianiu się koszy, jednak nie rzadziej niż dwa razy 
w miesiącu;

2) z placu targowego – na zgłoszenie prowadzącego targowisko;
3) z cmentarzy – na zgłoszenie zarządcy;
4) z punktów handlowych i usługowych – na zgłoszenie właściciela nieruchomości.

                     
§ 15.

1.  Harmonogram  odbioru  odpadów  z  nieruchomości  dostarcza  właścicielowi  nieruchomości
przedsiębiorca odbierający odpady.
2.  Harmonogram  odbioru  odpadów  z  nieruchomości  zamieszkałych  zatwierdza  Urząd  Miejski
w Iłży.

§ 16.
1.  Opróżnianie  zbiorników bezodpływowych odbywa się  na  podstawie  zamówienia  właściciela
nieruchomości, złożonego do podmiotu uprawnionego, z którym podpisał umowę.

2.  Częstotliwość  opróżniania  z  osadów  ściekowych  zbiorników  oczyszczalni  przydomowych
wynika z ich instrukcji eksploatacji.

3.  Nieczystości  ciekłe  muszą  być  usuwane  z  nieruchomości  z  częstotliwością  i  w  sposób
gwarantujący,  że nie nastąpi wypływ ze zbiornika, zwłaszcza wynikający z jego  przepełnienia,
a także zanieczyszczenia powierzchni ziemi i wód podziemnych.



Rozdział 5
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami

§ 17.
Przedsiębiorcy, którzy realizują zadania odbioru z nieruchomości i zagospodarowania odpadów na
terenie  gminy,  są  zobowiązani  do  przekazania  zmieszanych  odpadów  komunalnych,  odpadów
zielonych  oraz  pozostałości  z  sortowania  odpadów  komunalnych  do  regionalnej  instalacji
przetwarzania odpadów komunalnych, właściwej dla Regionu Radomskiego, w którym znajduje się
Gmina Iłża, zgodnie z uchwałą Nr 212/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego na lata 2012 –
2017 z uwzględnieniem lat 2018 – 2023.

Rozdział 6
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę 
przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem 

terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 18.
1. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe sprawują opiekę nad tymi zwierzętami w taki sposób, aby
zwierzęta  te  nie  stanowiły  zagrożenia  dla  otoczenia  oraz  nie  zanieczyszczały  terenów
przeznaczonych do użytku publicznego.
2. W miejscu publicznym psy mogą być wyprowadzane tylko na smyczy i w kagańcu, chyba że ze
względu na rasę, wiek, stan zdrowia, cechy anatomiczne zwierzęcia byłoby to nieuzasadnione.

Rozdział 7
Wymagania utrzymywania zwierząt gospodarskich 

na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej

§ 19.
1.  Utrzymywanie  zwierząt  gospodarskich  jest  zabronione  na terenach wyłączonych z  produkcji
rolniczej, oznaczonych w miejscowych planach zagospodarowania  przestrzennego jako takie.
2.  Zakaz  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  dotyczy  w  szczególności  zwartych  terenów,
zajętych  przez  budownictwo  wielorodzinne,  jednorodzinne,  instytucje  użyteczności  publicznej,
centra handlowe, hotele, strefy przemysłowe, ogrody działkowe.
3. Na pozostałych terenach wyłączonych z produkcji rolnej, dopuszcza się utrzymywanie zwierząt
gospodarskich pod następującymi warunkami:

1) posiadania  budynków gospodarskich  przeznaczonych  do hodowli  zwierząt  spełniających
wymogi ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017r. poz. 1332, z późn.
zm.);

2) wszelka uciążliwość hodowli dla środowiska w tym emisje  będące jej  skutkiem zostaną
ograniczone do obszaru nieruchomości, na której jest prowadzona.

4. Odstępstwa od zakazów wymienionych w ust.  1–2 dopuszczalne są tylko w wypadku, gdy
utrzymywanie zwierząt gospodarskich jest podstawowym źródłem utrzymania rodziny.
5.  Prowadzący  chów  zwierząt  gospodarskich  na  terenach  wyłączonych  z  produkcji  rolnej,



zobowiązani są:
1) przestrzegać przepisów sanitarno – epidemiologicznych;
2) gromadzić  i  usuwać  nieczystości,  które  nie  są  obornikiem  i  gnojówką,  
w sposób przewidziany dla ścieków;
3) składować  obornik  w  odległości  co  najmniej  10  m  od  linii  rozgraniczającej  drogi
publicznej,  na terenie  płaskim,  tak by ścieki  nie  mogły przedostawać się  na teren  sąsiednich
nieruchomości;
4) przeprowadzać deratyzację pomieszczeń, w których prowadzona jest   hodowla zwierząt,
dwa razy do roku wiosną i jesienią, realizowaną przez podmiot uprawniony;
5) pszczoły  trzymać  w  ulach,  ustawionych  w  odległości,  co  najmniej  10  m  od  granicy
nieruchomości w taki sposób, aby wylatujące i przylatujące pszczoły nie stanowiły uciążliwości
dla właścicieli nieruchomości sąsiednich.

Rozdział 8
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji i terminy jej przeprowadzania

§ 20.
1. Obowiązkowej deratyzacji podlegają obiekty, w których stwierdzono występowanie gryzoni lub
insektów.
2.  Deratyzację  na  terenach  wiat  śmieciowych,  zsypów  i  pomieszczeń  zsypowych,  korytarzy
piwnicznych w budynkach wielorodzinnych, węzłów cieplnych, przyłączy wodociągowych, należy
przeprowadzać  prewencyjnie  co  najmniej  raz  w  roku  w drugiej  połowie  października  oraz  na
polecenie właściwych organów.


