
UCHWAŁA NR XXVIII/162/2013
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 7 lutego 2013 r.

w sprawie: zmiany uchwały w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu 
i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 
roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) 
oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012r., poz. 391 z późn. zm.), Rada Miejska 
Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXVI/147/2012 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 
06 grudnia 2012 roku w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez 
właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z dnia 16 stycznia 2013 
roku poz. 523) § 3 otrzymuje brzmienie: 

„§ 3. Określa się częstotliwość odbioru odpadów komunalnych: 
1) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, od właścicieli 

nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej - odbywać się 
będzie w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie 
rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie, 

2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, tworzyw 
sztucznych, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego od właścicieli 
nieruchomości wymienionych pkt. 1 – odbywać się będzie w terminach 
podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż jeden raz 
w miesiącu, 

3) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, od właścicieli 
nieruchomości z obszarów budownictwa wielorodzinnego odbywać się 
będzie w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie 
rzadziej niż jeden raz na trzy tygodnie, 

4) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, z terenu nieruchomości 
niezamieszkałych przez mieszkańców, na których powstają odpady 
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komunalne odbywać się będzie w terminach określonych przez 
odbierającego odpady, nie rzadziej niż raz w miesiącu i nie częściej niż 
dwa razy w miesiącu, z tym zastrzeżeniem, że pojemniki o pojemności 
od 5000 litów i większej powinny być odbierane sukcesywnie po ich 
zapełnieniu, 

5) odbiór odpadów zbieranych selektywnie: papieru i tektury, tworzyw 
sztucznych, szkła bezbarwnego, szkła kolorowego od właścicieli 
nieruchomości wymienionych w pkt. 3 i 4 – odbywać się będzie 
w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej niż jeden 
raz w miesiącu.”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą 
od 1 lipca 2013r. 
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