
UCHWAŁA NR XLII/291/2017
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 11 grudnia 2017 r.

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i zagospodarowania tych odpadów.

Na podstawie  art. 18 ust. 2, pkt 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875), art. 6r ust. 3 w związku z art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1289) po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
u c h w a l a, co następuje:

§ 1. Gmina Iwonicz-Zdrój w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują 
mieszkańcy, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, zobowiązuje się do:

1) wyposażenia tych nieruchomości w pojemniki - worki foliowe, o pojemności dostosowanej do ilości 
wytwarzanych odpadów,

2) odbierania odpadów komunalnych gromadzonych w pojemnikach - workach foliowych,

3) przyjmowania tych odpadów w inny sposób.

§ 2. 1. W ramach uiszczonej opłaty ustala się odbiór wszystkich odpadów od właścicieli nieruchomości, 
o których mowa w § 1, w tym w szczególności następujących odpadów:

1) niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych,

2) segregowanych odpadów komunalnych,

3) odpadów problematycznych, w tym:

a) mebli i odpadów wielkogabarytowych,

b) zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,

c) zużytych baterii i akumulatorów,

d) odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne,

e) przeterminowanych leków i chemikaliów,

f) zużytych opon samochodowych,

g) odpadów zielonych,

h) innych odpadów opakowaniowych i wielomateriałowych.

2. Uiszczenie na rzecz gminy opłaty upoważnia właścicieli nieruchomości, o których mowa w § 1, do 
bezpłatnego przekazania odpadów komunalnych określonych w ust. 1, pkt 3) oraz odpadów ulegających 
biodegradacji i szkła płaskiego, do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Iwoniczu-Zdroju (GPSZOK) lub podmiotowi odbierającemu odpady podczas organizowanych zbiórek 
odpadów komunalnych.

§ 3. 1. Ustala się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, o których 
mowa w § 1, w tym nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe lub nieruchomości 
wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, w następujący sposób:

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 2 razy w miesiącu (raz na dwa tygodnie) 
w miejscowościach wiejskich oraz 4 razy w miesiącu (raz na tydzień) w miejscowości Iwonicz-Zdrój  i z 
nieruchomości zabudowanych budynkami wielomieszkaniowymi,
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2) odpady komunalne zbierane w sposób selektywny tj. papier, szkło, tworzywa sztuczne, metale, odpady 
wielomateriałowe -  1 raz w miesiącu,

3) odpady ulegające biodegradacji odbierane wg potrzeb, nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu,

4) inne odpady zbierane w sposób selektywny tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i odpady 
wielkogabarytowe oraz opony samochodowe pochodzące z gospodarstw domowych -  2 razy w roku, po 
uprzednim ogłoszeniu terminu i miejsca ich zbierania, z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem.

2. Szczegółowe zasady postępowania z odpadami komunalnymi, w tym sposób ich selektywnej zbiórki, 
a także obowiązki właścicieli nieruchomości określone są w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na 
terenie Gminy Iwonicz-Zdrój.

§ 4. 1. Odpady komunalne, w szczególności odpady zielone, wielkogabarytowe,  elektryczne 
i elektroniczne, baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, opony samochodowe, które 
nie zostały odebrane z nieruchomości, mogą być dostarczane do Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania 
Odpadów Komunalnych (GPSZOK).

2.  Usługi odbioru odpadów w GPSZOK będą świadczone w dni powszednie od poniedziałku do piątku 
w godzinach od 700do 1500. 

3. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane ani zanieczyszczone w stopniu uniemożliwiającym ich 
kwalifikację do poszczególnych frakcji.

4. Lokalizacja punktu, o którym mowa w ust. 1, oraz terminy i zasady przyjmowania odpadów będą 
podawane do publicznej wiadomości na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty na tablicach ogłoszeń na terenie gminy.

§ 5. 1. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne 
lub prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zgłaszane winny być w formie ustnej 
lub pisemnej w terminie do 7 dni od daty zdarzenia.

2. Zgłoszenia, o których mowa w ust. 1, można dokonać za pośrednictwem:

1) poczty lub w Biurze Obsługi Mieszkańca Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju, Al. Słoneczna 28, 38-440 
Iwonicz-Zdrój,

2) poczty  elektronicznej pod adresem: sekretariat@iwonicz-zdroj.pl.

3. Osoba dokonująca zgłoszenia winna podać co najmniej swoje imię i nazwisko, miejsce zdarzenia oraz 
jego opis i osoby lub podmioty, jej zdaniem, odpowiedzialne za zaistniałą sytuację.

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

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XXVI/163/2016 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 14 lipca 2016 roku 
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Podkarpackiego.

 

Przewodniczący Rady

Józef Sowiński
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