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UCHWAŁA NR ………….2013
Rady Miejskiej w Iłży
z dnia …………2013 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 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r.
poz. 391 ze zm.) Rada Miejska w Iłży uchwala co następuje:
§1.
W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Iłża podjętego Uchwałą Nr
XXXV/177/2013 Rady Miejskiej w Iłży z dnia 15 marca 2013 r. wprowadza się następujące
zmiany:
1) W rozdziale II
w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 12 w brzmieniu:
:popiół i żużel paleniskowy z gospodarstw domowych
§ 2 ust.3 otrzymuje brzmienie:
„.3. Dopuszcza się aby odpady komunalne wymienione w ust. 1 pkt. 1, 2, 3,9 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.”
2) W rozdziale III
§ 9 otrzymuje brzmienie:
Właściciele/zarządcy nieruchomości zobowiązani są do wyposażenia w odpowiednie pojemniki
służące do gromadzenia zmieszanych odpadów komunalnych
§ 10 otrzymuje brzmienie:
„1. Ustala się następujące rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów
komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach publicznych:
1) pojemniki z tworzyw sztucznych o pojemności 120 l lub 240 l ,
2) pojemniki z tworzyw sztucznych lub metalowe o pojemności 1100 l, 2200 l,
3) kontenery KP 5, KP 7,
4) worki o pojemności 120 l – wyłącznie dla odpadów opakowaniowych, odpadów z tworzyw
sztucznych i metali, opakowań szklanych i odpadów zielonych,
5) kosze uliczne o pojemności 35 l, 40 l, 45 l, 50 l, 60 l, 120 l.
2. Pojemnik z tworzywa sztucznego o pojemności 120 l lub 240 l powinien:
1) być kompletny i zdatny do użytkowania,
2) być odporny na UV, niskie temperatury i nagrzewanie,
3) być wyposażony w kółka,

4) posiadać szczelną zamykaną klapę,
5) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
6) posiadać nadruk/oznaczenie określające jakie odpady w nich umieszczać.
3. Pojemniki z tworzywa sztucznego lub stali o pojemności 1100 l, 2200 l powinien:
1) być kompletny i zdatny do użytkowania,
2) posiadać szczelną zamykaną klapę,
3) posiadać uchwyt lub listwę ułatwiającą przetaczanie,
4) być wyposażony w kółka,
4. Kontenery KP 5, KP 7 powinny:
1) być kompletne i zdatne do użytkowania,
2) posiadać szczelnie zamykające się klapy,
3) być dostosowane do załadunku hakowego, bramowego lub hakowo-bramowego,
5. Worki powinny:
1) mieć odpowiednią wytrzymałość zarówno na przebicie i rozciąganie,
2) posiadać mocny i trwały zgrzew,
3) być wykonane z surowca LDPE,
4) dla odpadów opakowaniowych być w kolorze niebieskim,
5) dla opakowań z tworzyw sztucznych i metali być w kolorze żółtym,
6) dla opakowań szklanych być w kolorze zielonym,
7) dla odpadów zielonych być w kolorze brązowym,
8) posiadać nadruk określający jakie odpady należy w nich umieszczać.
6. Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, lecz odpady są wytwarzane,
zobowiązani są dostosować pojemność pojemników do swych indywidualnych potrzeb:
1) dla szkół wszelkiego typu 3 l na każdego ucznia i pracownika,
2) dla żłobków i przedszkoli 3 l na każde dziecko i pracownika,
3) dla lokali handlowych 50 l na każde 10 m2 powierzchni całkowitej, jednak, co najmniej jeden
pojemnik 120 l na lokal,
4) dla punktów handlowych poza lokalem 50 l na każdego zatrudnionego, jednak, co najmniej jeden
pojemnik 120 l na każdy punkt,
5) dla lokali gastronomicznych 20 l na jedno miejsce konsumpcyjne,
6) dla ulicznych punktów szybkiej konsumpcji, co najmniej jeden pojemnik 120 l,
7) dla zakładów rzemieślniczych, usługowych i produkcyjnych w odniesieniu do
pomieszczeń biurowych i socjalnych pojemnik 120 l na każdych 10 pracowników,
8) dla hoteli, pensjonatów, internatów, szpitali, domów opieki 20 l na jedno łóżko,
9) dla ogródków działkowych 20 l na każdą działkę w okresie od
kwietnia do
października każdego roku i 5 l poza tym okresem,
10) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane jest
również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady 120 l.
w § 11 w ust. 2 po pkt. 3) dodaje się pkt. 4) w brzmieniu:
„odpady zielone – o pojemności 120 l.”
w § 12 w ust. 2 po pkt. 3) dodaje się pkt. 4) w brzmieniu:
„odpady zielone – o pojemności 120 l. 240 l, 1100 l, 2200 l, KP 5, KP 7.”

§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.
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