
UCHWAŁA NR XVII/81/2019
RADY MIEJSKIEJ W IWONICZU-ZDROJU

z dnia 29 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Iwonicz-Zdrój

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 15) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.), art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010), po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Krośnie

Rada Miejska w Iwoniczu-Zdroju
uchwala, 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), zmienionej uchwałą Nr 
XLI/283/2017 Rady Miejskiej w Iwoniczu-Zdroju z dnia 9 listopada 2017 r., 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) metale, w tym odpady opakowaniowe z metali,

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

4) szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe,

6) bioodpady ulegające biodegradacji z uwzględnieniem części roślin pochodzących z pielęgnacji 
terenów zielonych lub cmentarzy,

7) oraz odpady komunalne typu:

a) odpady niebezpieczne,

b) przeterminowane leki i chemikalia,

c) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie 
domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 
i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek,

d) zużyte baterie i akumulatory,

e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

f) meble i inne odpady wielkogabarytowe,

g) zużyte opony (tylko z samochodów osobowych),

h) odpady budowlane i rozbiórkowe.”;

2) po § 4 ust. 1 dodaje się ust. 1a i 1b w brzmieniu:
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„1a. Utrzymanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 
należy do obowiązku właściciela nieruchomości, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez gminę do 
czasowego gromadzenia odpadów przed ich odbiorem.

1b. Pojemniki służące do zbierania odpadów komunalnych winny być utrzymywane w odpowiednim 
stanie sanitarnym przez właścicieli nieruchomości, w szczególności zabezpieczone przed działaniem 
czynników atmosferycznych, natomiast worki winny być zabezpieczone w sposób uniemożliwiający 
wysypywanie się odpadów (worki nieuszkodzone, szczelnie zamknięte).”;

3) § 4 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zaleca się kompostowanie i wykorzystywanie bioodpadów ulegających biodegradacji, które może 
odbywać się wyłącznie w granicach nieruchomości, pod warunkiem, że nie stanowi uciążliwości dla 
sąsiednich nieruchomości. Zaleca się stosowanie środków przyśpieszających kompostowanie.”;

4) § 4 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3. Warunkiem uznania, że odpady, o których mowa w ust. 1 pkt 1 – 6, są zbierane w sposób 
selektywny jest:

a) regularne wystawianie poszczególnych frakcji zbieranych selektywnie co najmniej 1 raz na 
2 miesiące oraz

b) brak odpadów segregowanych w odpadach niesegregowanych (zmieszanych).”;

5) po § 4 ust. 3 dodaje się ust. 4 i ust. 5 w brzmieniu:

„4. Kontrolę w zakresie niedopełnienia przez właściciela obowiązku segregacji prowadzi podmiot 
odbierający odpady komunalne”;

„5. Ilekroć w regulaminie jest mowa o pojemniku, należy przez to rozumieć także worek służący do 
gromadzenia odpadów komunalnych. Worek powinien odpowiadać normie o grubości co najmniej 0,06 
mm.”;

6) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Zestaw do zbierania odpadów:

1) dla domów jednorodzinnych:

a) pojemniki lub worki  na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o minimalnej 
pojemności  100 l i grubości co najmniej 0,06 mm,

b) pojemniki lub worki na:

–  papier o minimalnej pojemności 100 l i grubości co najmniej 0,06 mm,

–  szkło o minimalnej pojemności 80 l i grubości co najmniej 0,06 mm,

–  metale o minimalnej pojemności 100 l i grubości co najmniej 0,06 mm,

–  tworzywa sztuczne o minimalnej pojemności 100 l i grubości co najmniej 0,06 mm,

–  odpady ulegające biodegradacji o minimalnej pojemności 80 l i grubości co najmniej 0,06 
mm,

2) dla budynków wielomieszkaniowych:

a) pojemniki na niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne o minimalnej pojemności 
1100 l lub worki, o których mowa w pkt 1 lit. a),

b) pojemniki (dzwony) przeznaczone do selektywnej zbiórki opakowań ze szkła, papieru 
(tektury), tworzyw sztucznych, metalu, opakowań wielomateriałowych o minimalnej 
pojemności 1500 l lub worki, o których mowa w pkt 2 lit. b).”;
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7) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6. Odpady w postaci przeterminowanych leków należy gromadzić w pojemnikach umieszczonych 
w wyznaczonych aptekach lub bezpośrednio wywozić do Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju. Adresy aptek będą podawane do publicznej wiadomości.”;

8) § 5 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7. Odpady w postaci zużytych baterii i akumulatorów należy bezpośrednio wywozić do Gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju.”;

9) § 5 ust. 8 otrzymuje brzmienie:

„8. 

a) odpady wielkogabarytowe, niewymagające specjalnych urządzeń do zbierania, należy 
wystawiać 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, bądź samodzielnie wywozić do Gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju.

b) opony samochodowe (tylko z samochodów osobowych) należy bezpośrednio wywozić do 
Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju, przy 
zachowaniu limitu 4 opon z jednego gospodarstwa domowego w ciągu roku 
kalendarzowego.

c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy bezpośrednio wywozić do Gminnego 
Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Iwoniczu-Zdroju.”;

10) § 5 ust. 10  otrzymuje brzmienie:  

„10. Odpady komunalne, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 7) 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, 
przy czym odpady ulegające biodegradacji, których nie udało się zagospodarować we własnym zakresie, 
należy dostarczać w okresach uniemożliwiających ich fermentację i zagniwanie w workach.”;

11) § 8 ust. 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1. Dla budynków jednorodzinnych  wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób 
zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą 
częstotliwością: 

1) pojemniki (worki) na odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane nie rzadziej niż 2 razy 
w miesiącu,

2) pojemniki (worki) na papier, tekturę są odbierane 1 raz na 2 miesiące,

3) pojemniki (worki) ze szkłem odbierane są 1 raz na 2 miesiące,

4) pojemniki (worki) na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal odbierane są nie rzadziej 
niż 2 razy w miesiącu.”;

„2. Dla budynków wielomieszkaniowych  wywóz odpadów komunalnych odbywa się w sposób 
zapewniający właściwy stan sanitarno-porządkowy nieruchomości, zgodnie z następującą 
częstotliwością: 

1) pojemniki (worki) na odpady niesegregowane (zmieszane) odbierane nie rzadziej niż 1 raz 
w tygodniu,

2) pojemniki (worki) na papier, tekturę są odbierane 1 raz na miesiąc,
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3) pojemniki (worki) ze szkłem odbierane są 1 raz na 2 miesiące,

4) pojemniki (worki) na tworzywa sztuczne, odpady wielomateriałowe, metal odbierane są nie rzadziej 
niż 2 razy w miesiącu .”;

12) § 8 ust. 3 pkt 1)  otrzymuje brzmienie:  

„1) problematycznych, wielkogabarytowych – co najmniej 2 razy w roku w wyznaczonych miejscach na 
terenie Gminy Iwonicz-Zdrój, po wcześniejszym podaniu terminu odbioru w sposób zwyczajowo 
przyjęty oraz przez ogłoszenie na stronie internetowej www.iwonicz-zdroj.pl     z uprzednim, co 
najmniej 14-dniowym, wyprzedzeniem.”.

§ 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 z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

  

 

Przewodniczący Rady

Rajmund Boczar
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