
UCHWAŁA NR 177/6/XIX/12
RADY MIEJSKIEJ W IŁOWEJ

z dnia 29 listopada 2012 r.

w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

(tekst ujednolicony) 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz.U. z 2012 r. poz. 391 i 951 oraz z 2013 r. poz. 21 i poz. 228) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.1) ) uchwala się, co 
następuje: 

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną 
przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi: 

1) ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości – do 264,5 kg/osobę/rok; 

2) częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości: 

a) odpady komunalne zmieszane: 

- 2 razy w tygodniu dla budynków wielorodzinnych o ilości powyżej 10 wyodrębnionych lokali 
mieszkalnych, 

- 1 raz na tydzień dla budynków jednorodzinnych i budynków wielorodzinnych o ilości do 10 
lokali mieszkalnych włącznie, 

b) odpady zebrane selektywnie: 

- na bieżąco po wypełnieniu pojemników dla budynków wielorodzinnych, jednak nie rzadziej niż 
raz w miesiącu, 

- 1 raz w miesiącu dla budynków jednorodzinnych; 

3) sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

a) godziny otwarcia: 

- w okresie letnim (kwiecień – wrzesień) od wtorku do soboty w godzinach od 10:00 do 20:00, 

- w okresie zimowym (październik – marzec) od wtorku do soboty w godzinach od 9:00 do 
17:00, 

b) odpady przyjmowane do punktu: 

- odpady wielkogabarytowe zbierane 2 razy w roku w ramach opłaty za odbiór odpadów 
komunalnych, w pozostałych terminach mieszkańcy dowożą odpady wielkogabarytowe we 
własnym zakresie nie ponosząc kosztów za przyjęcie, 

- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – transport do punktu na własny koszt, składowanie 
nieodpłatne, 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 
558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, 
z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 
1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 
1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 
28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 
777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.
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- inne odpady selektywne, w tym przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie 
i akumulatory, zużyte opony, odpady budowlane i rozbiórkowe (gruz ceglany i betonowy oraz 
inne odpady z budowy i remontów) a także odpady zielone mogą być przywożone na własny 
koszt i składowane nieodpłatnie w specjalnych kontenerach umieszczonych w punkcie; 

4) gmina przejmuje obowiązek, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, polegający na wyposażeniu nieruchomości zamieszkałych w pojemniki 
służące do zbierania odpadów komunalnych oraz utrzymywaniu tych pojemników w odpowiednim 
stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Iłowej. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Lubuskiego. 
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