
UCHWAŁA NR LII/323/14 

RADY MIEJSKIEJ W IŁŻY 

z dnia 30 czerwca 2014 r.  

 

w sprawie zmian w Uchwale Nr XXXV/177/13  Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 

2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża 

 

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15, art. 40 ust. 1, art. 41  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 2013r. , poz 1399 z późn. zm.) Rada Miejska uchwala co następuje: 

 

§ 1 

W regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża stanowiącym załącznik 

do Uchwały Nr XXXV/177/2013 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013 roku 

wprowadza się następujące zmiany: 

1) w rozdziale II w § 2: 

a) w ust. 1 pkt 10, 11 otrzymują brzmienie: 

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

11) popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych,” 

 

b)  w ust. 1 po pkt 11 dodaje się pkt 12 w brzmieniu: 

„12) pozostałe zmieszane odpady komunalne dalej zwane komunalnymi,” 

c) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zabrania się mieszania odpadów komunalnych wymienionych w ust. 1 od pkt 1 do pkt 11 

ze zmieszanymi odpadami komunalnymi”. 

 

d) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„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: 

- odpady surowcowe (papier, tektura i opakowania wielomateriałowe) w kolorze niebieskim, 

- opakowania z tworzyw sztucznych i metali w kolorze żółtym, 

- opakowania szklane w kolorze zielonym, 

- odpady zielone w kolorze brązowym, 

- popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych w kolorze szarym”. 

 

e) po ust. 6 dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

"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).” 

 

 

 

 

 



 

2) w rozdziale III w § 10 w ust. 1: 

a)  pkt 4 otrzymuje brzmienie: 

„4) worki o pojemności 120 l – wyłącznie dla odpadów opakowaniowych, odpadów z 

tworzyw sztucznych i metali, opakowań szklanych i odpadów zielonych”, 

b) po pkt 5 dodaje się pkt 6 w brzmieniu: 

„6) worki o pojemności 60 l – wyłącznie dla odpadu popiołu i żużlu paleniskowego”. 

 

3) w rozdziale IV 

a) w § 16 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

"4. 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. 

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. 

Odpady komunalne przyjmowane do punktu selektywnej zbiórki powinny zostać zważone lub                 

w inny sposób powinna zostać określenia 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”. 

 

b) w § 16 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„7. 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; odpady 

nie spełniające tej definicji będą odbierane za dodatkową opłatą ustaloną w wyniku umowy z 

podmiotem uprawnionym”. 

 

c) § 17 otrzymuje brzmienie: 

" § 17 Ustala się nw. częstotliwości odbioru odpadów komunalnych z terenu                         

nieruchomości: 

1) odpady komunalne zmieszane : 

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

b) z budynków wielorodzinnych w zabudowie zwartej - nie rzadziej niż trzy razy  w 



tygodniu, 

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

w tygodniu; 

2) odpady segregowane: 

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, 

g) chemikalia, zużycie 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". 

 

 

c) § 18 otrzymuje brzmienie: 

"§ 18 Ustala się nw. 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". 

 

 

 

§ 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. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


