
UCHWAŁA NR XXXVII/230/17
RADY GMINY W IWKOWEJ

z dnia 30 października 2017 roku

w sprawie: zmiany uchwały Nr XXVI/147/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. 
w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Iwkowa i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi

Na podstawie  art. 18 ust. 2 pkt 15  i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                           
o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) w związku z art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j.: Dz. U. z 2017r. poz. 1289) oraz Rozporządzenia 
Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016r. w sprawie szczegółowego sposobu selektywnego zbierania 
wybranych frakcji komunalnych (Dz. U. z 2017r., poz. 19) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Brzesku, Rada Gminy w Iwkowej uchwala co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/147/16 Rady Gminy w Iwkowej z dnia 21 listopada 2016r. w sprawie określenia 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Iwkowa                                  i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Odbieranie papieru, szkła, metali i tworzyw sztucznych oraz odpadów 
ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów gromadzonych w określonych w § 
4 pojemnikach lub workach oddzielnie dla każdej frakcji odpadów prowadzone będzie z częstotliwością 
jeden raz w miesiącu kalendarzowym, a w okresie od 1 lipca do 31 sierpnia z częstotliwością dwa razy 
w miesiącu.”

2) § 3 ust. 5 otrzymuje brzmienie: „Na każdym wystawionym do odbioru worku nieruchomości umieszcza się 
odpowiednią etykietę z kodem kreskowym przypisanym indywidualnie do gospodarstwa domowego objętego 
systemem gospodarowania odpadami: na każdym worku w którym zgromadzone są odpady segregowane tj. 
papier, metale i tworzywa sztuczne, szkło oraz odpady ulegające biodegradacji umieszcza się etykietę 
z napisem „segregowane”; na pozostałościach po sortowaniu oraz odpadach zbieranych nieselektywnie 
etykietę „niesegregowane.”

3) § 6 ust. 2  otrzymuje brzmienie: „W punkcie selektywnego zbierania odpadów odbywa się odbieranie 
następujących odpadów komunalnych selektywnie zbieranych:

1. papier,

2. metal i tworzywa sztuczne,

3. szkło,

4. odpady ulegające biodegradacji,
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5. opakowań wielomateriałowych,

6. odpadów zielonych,

7. przeterminowanych lekarstw,

8. zużytych baterii i akumulatorów,

9. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

10. meble i inne odpady wielkogabarytowe,

11. zużytych opon,

12. odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,

13. chemikaliów,

14. popiołu.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Iwkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Małopolskiego z mocą obowiązywania od dnia 1 stycznia 2018 r.

 
Przewodniczący Rady Gminy

Dorota Kwaśna
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