
UCHWAŁA NR XVIII/ 150/2020 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP. 

z dnia 29 kwietnia 2020 r. 

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 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala, co następuje: 

§ 1.  Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia przez Gminę Borek Wlkp. 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. 

§ 2.  Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od właścicieli 
nieruchomości: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne; 

2) selektywnie zbierane takie jak: 

a) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, 

b) papier, 

c) szkło bezbarwne, 

d) szkło kolorowe, 

e) bioodpady stanowiące odpady komunalne. 

§ 3.  W punkcie selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmowane są odpady zebrane 
selektywnie takie jak: 

a) tworzywa sztuczne, metale oraz opakowania wielomateriałowe, 

b) papier, 

c) szkło bezbarwne, 

d) szkło kolorowe, 

e) bioodpady stanowiące odpady komunalne, 

f) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak: 
przeterminowane leki i chemikalia, farby, lakiery itp., 

g) odpady niebezpieczne i odpady problemowe pochodzące z gospodarstw domowych, takie jak: 
przeterminowane leki i chemikalia, farby, lakiery itp., 

h) zużyte baterie i akumulatory, 

i) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

j) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

k) odpady budowlane i rozbiórkowe (do 4 Mg/gospodarstwo domowe/rok), 

l) zużyte opony – maksymalnie do 6 szt. na gospodarstwo domowe w roku kalendarzowym (dotyczy opon 
pochodzących z samochodów osobowych w całkowitej masie do 3,5 tony, które nie są wykorzystywane do 
prowadzenia działalności gospodarczej) i w nieograniczonej ilości (dotyczy opon pochodzących z rowerów, 
wózków, motorowerów i motocykli), 

m) styropian, 
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n) odzież i tekstylia, 

o) niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstające w gospodarstwach domowych w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igły i strzykawki. 

§ 4.  

1. Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych, na 
których powstają odpady komunalne, nastąpi po zapewnieniu możliwości dostępu do pojemnika (w przypadku 
odpadów wymienionych w § 2 pkt 1 oraz § 2 pkt 2 lit. e) oraz worka (w przypadku odpadów wymienionych 
w § 2 pkt 2 lit. a-d), to znaczy umieszczeniu poza ogrodzeniem nieruchomości, w miejscu umożliwiającym 
swobodny dojazd. 

2. Ustala się, że od właścicieli nieruchomości zamieszkałych należy odebrać każdą zebraną przez niego 
ilość odpadów komunalnych, umieszczoną w pojemnikach/workach określonych w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku, natomiast od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych należy odebrać ilość odpadów 
w pojemnikach zgłoszonych w ostatniej deklaracji. 

§ 5.  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 dwa tygodnie; 

2) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, od właścicieli nieruchomości z obszarów budownictwa 
wielorodzinnego odbywać się będzie w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie rzadziej niż 
raz na tydzień; 

3) odbiór zmieszanych odpadów komunalnych, z terenu nieruchomości niezamieszkałych przez mieszkańców, 
na których powstają odpady komunalne odbywać się będzie w terminach określonych przez odbierającego 
odpady, nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu i nie częściej niż dwa razy w miesiącu zgodnie ze złożoną 
deklaracją, z zastrzeżeniem, że pojemniki o pojemności od 5000 litrów i większe powinny być odbierane 
sukcesywnie po ich zapełnieniu; 

4) odbiór odpadów zbieranych selektywnie, wymienionych w §2 pkt 2 lit. a-d, od właścicieli nieruchomości 
wymienionych w pkt 1-3, odbywać się będzie w terminach podanych przez odbiorcę odpadów, nie rzadziej 
niż jeden raz w miesiącu; 

5) odbiór bioodpadów stanowiących odpady komunalne odbywać się będzie nie rzadziej niż raz w miesiącu, 
z tym, że w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z obszarów zabudowy 
jednorodzinnej oraz nie rzadziej niż raz na tydzień z obszarów zabudowy wielorodzinnej. 

§ 6.  Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany przy ul. Jeżewskiej w Borku 
Wlkp. świadczy usługi zgodnie z Regulaminem Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. 
Regulamin ten dostępny jest w Punkcie  Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz na stronie 
internetowej gminy Borek Wielkopolski. 

§ 7.  Określa się następujący tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych: 

1) zgłoszenie winno zawierać dane identyfikacyjne nieruchomości, której zgłoszenie dotyczy oraz opis 
niewłaściwego świadczenia usług; 

2) zgłoszenie może zostać przekazane w następujący sposób: 

a) pisemnie na adres: Urząd Miejski w Borku Wielkopolskim, ul. Rynek 1, 63-810 Borek Wielkopolski, 

b) pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@borekwlkp.pl, 

c) telefonicznie, pod numerem: 65 5716120. 

§ 8.  Harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostarczany jest właścicielom nieruchomości przez 
przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne, ponadto publikowany jest na stronie Urzędu Miejskiego 
w Borku Wlkp. oraz dostępny w Urzędzie Miejskim w Borku Wlkp. 

§ 9.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp. 
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§ 10. Traci moc uchwała Nr VIII/61/2019 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia  15 maja 2019 r. 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  (Dz. Urz. Województwa Wielkopolskiego 
z 2019 r., poz. 5109) 

§ 11.  Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2020 r i podlega ogłoszeniu w  Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej Borku Wlkp. 

 
 

Tomasz Pawlak 
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UZASADNIENIE

Podjęcie uchwały ma na celu dostosowania przepisów miejscowych do przepisów prawa krajowego
wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w  gminach (Dz.  U.  z  2019 r.,  poz. 2010 z 
późn. zm.).

Projekt uchwały został także pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektor
Sanitarnego w Gostyniu.
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