
 

 

UCHWAŁA NR XLI/283/2017 

RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU 

z dnia 9 listopada 2017 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku. 

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  

(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) w związku z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 

29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 19), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego 

w Krośnie 

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju 

u c h w a l a, co następuje: 

§ 1. W Załączniku Nr 1 - Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, do 

uchwały Nr XXIX/215/2013 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 26 marca 2013 r. w sprawie regulaminu 

utrzymania czystości i porządku (Dz. Urz. Woj. Podkarpackiego z 2013 r. poz. 1894) wprowadza się 

następujące zmiany: 

1) § 4 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Właściciele nieruchomości zobowiązani są do selektywnego zbierania wytworzonych odpadów 

komunalnych. W wyniku selektywnej zbiórki wytworzonych odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości wydzieleniu ze strumienia odpadów podlegają następujące rodzaje odpadów: 

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

2) szkło bezbarwne i kolorowe, w tym odpady opakowaniowe ze szkła, 

3) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali, 

4) tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych, 

5) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 

6) oraz odpady komunalne typu: 

a) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

b) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

c) zużyte baterie i akumulatory, 

d) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne, 

e) przeterminowane leki i chemikalia, 

f) zużyte opony, 
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g) inne odpady opakowaniowe i odpady wielomateriałowe, 

h) odpady zielone.”; 

2) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) kosze uliczne o minimalnej pojemności 35 l, 

2) kosze dla klientów lokali spożywczych i ulicznych punktów szybkiej konsumpcji o minimalnej 

pojemności 30 l, 

3) pojemniki na odpady o minimalnej pojemności 50 l, przystosowane do odbioru przez pojazdy 

specjalistyczne do zbierania odpadów, 

4) pojemniki (dzwony) o minimalnej pojemności 1500 l, przystosowane do odbioru przez pojazdy 

specjalistyczne do zbierania odpadów segregowanych, 

5) worki o minimalnej pojemności 60 l.”; 

3) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Zestaw do zbierania odpadów: 

1) dla domów jednorodzinnych: 

a) pojemniki (worki) na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o minimalnej 

pojemności 100 l i grubości od 0,06mm do 0,07mm, 

b) pojemniki (worki) na: 

- papier o minimalnej pojemności 100 l i grubości od 0,06mm do 0,07mm, 

- szkło o minimalnej pojemności 80 l i grubości od 0,06mm do 0,07mm, 

- metale o minimalnej pojemności 100 l i grubości od 0,06mm do 0,07mm, 

- tworzywa sztuczne o minimalnej pojemności 100 l i grubości od 0,06mm do 0,07mm, 

- odpady ulegające biodegradacji o minimalnej pojemności 80 l i grubości od 0,06mm 

do 0,07mm, 

2) dla budynków wielomieszkaniowych: 

a) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o minimalnej pojemności 

1100 l, 

b) pojemniki (dzwony) przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, papieru 

(tektury), tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych o minimalnej 

pojemności 1500 l, 

c) a także pojemniki (worki), o których mowa w pkt 1).”; 

4) § 5 ust. 4 i ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„4. Zarządcy nieruchomości wielomieszkaniowych zobowiązani są stosować pojemniki (worki) 

o odpowiedniej pojemności i ilości dostosowanej do liczby mieszkańców oraz harmonogram odbioru 

odpadów. 

5. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne oraz inne odpady zbierane w sposób selektywny, 

z wyłączeniem odpadów, o których mowa w ust. 6 - 9, należy gromadzić w następujących pojemnikach 

(workach): 

1) pojemnik koloru szarego na zmieszane niesegregowane odpady komunalne, z napisem „Odpady 

niesegregowane” oraz naklejką na worku zawierającą oznaczenie gminy, nazwę frakcji odpadów 

i kod identyfikacyjny wytwórcy odpadów, 
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2) pojemnik koloru niebieskiego na papier, tekturę i odpady opakowaniowe z papieru i tektury, 

z napisem „Papier” oraz naklejką na worku zawierającą oznaczenie gminy, nazwę frakcji odpadów 

i kod identyfikacyjny wytwórcy odpadów, 

3) pojemnik koloru zielonego na szkło białe i kolorowe oraz odpady opakowaniowe ze szkła, z napisem 

„Szkło” oraz naklejką na worku zawierającą oznaczenie gminy, nazwę frakcji odpadów i kod 

identyfikacyjny wytwórcy odpadów, 

4) pojemnik koloru żółtego na odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw 

sztucznych, odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali oraz odpady opakowaniowe 

wielomateriałowych, z napisem „Metale i tworzywa sztuczne” oraz naklejką na worku zawierającą 

oznaczenie gminy, nazwę frakcji odpadów i kod identyfikacyjny wytwórcy odpadów, 

5) pojemniki koloru brązowego na odpady ulegające biodegradacji, z napisem „Bio” oraz naklejką na 

worku zawierającą oznaczenie gminy, nazwę frakcji odpadów i kod identyfikacyjny wytwórcy 

odpadów, 

przy czym dopuszcza się możliwość pokrycia pojemników innych niż worki 

odpowiednim kolorem tylko w części, jednak nie mniejszej niż 30% zewnętrznej, 

całkowitej powierzchni pojemnika, w sposób widoczny dla korzystających 

z pojemnika.”; 

5) § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie: 

„8. Odpady wielkogabarytowe, opony samochodowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

nie wymagające specjalnych urządzeń do zbierania, należy wystawić przed wejściem na teren 

nieruchomości lub w miejscu wyznaczonym do tego celu przez zarządcę nieruchomości lub organizatora 

zbiórki, z którego odbierane będą przez uprawniony podmiot zgodnie z harmonogramem.”; 

6) § 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie:  

„10. Odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust. 1, pkt 6) regulaminu, oprócz zbierania 

w typowych pojemnikach i workach oraz oddawania w zorganizowanych zbiórkach można wywozić 

nieodpłatnie do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju 

za okazaniem dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi za bieżący okres rozliczeniowy, przy czym odpady ulegające biodegradacji, których 

nie udało się zagospodarować we własnym zakresie, należy dostarczać w okresach uniemożliwiających 

ich fermentację i zagniwanie w workach.”; 

7) § 8 ust. 1, pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) pojemniki (worki) na papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal są odbierane 

1 raz w miesiącu,”; 

8) § 8 ust. 2 pkt 2) otrzymuje brzmienie: 

„2) pojemniki (worki) na papier, tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe i metal są odbierane 

1 raz w miesiącu,”; 

9) w § 8 ust. 2 dodaje się pkt 3) o brzmieniu: 

„3) pojemniki na szkło odbierane 1 raz na dwa miesiące.”; 

10) § 8 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Częstotliwość odbioru odpadów: 

1) problematycznych, wielkogabarytowych, opon samochodowych - 2 razy w roku w wyznaczonych 

miejscach na terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, po wcześniejszym podaniu terminu odbioru w sposób 
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zwyczajowo przyjęty oraz przez ogłoszenie na stronie internetowej www.iwonicz-zdroj.pl za 

uprzednim co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem,  

2) ulegających biodegradacji - wg potrzeb, nie rzadziej niż raz w tygodniu, przy zachowaniu przepisów 

sanitarnych oraz utrzymania czystości i porządku w miejscach publicznych: 

a) w przypadku gromadzenia odpadów w pojemnikach rozstawionych w miejscach 

publicznych, 

b) w przypadku dostarczania odpadów do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 

Odpadów Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Iwonicz-Zdrój. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Podkarpackiego. 

  

 

Przewodniczący Rady 

 

 

Józef Sowiński 
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