
UCHWAŁA NR XLII/^ /2018 
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 11 stycznia 2018 r.

zmieniająca uchwałę 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 właściciela 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 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz art. 6r 
ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 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 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 16 stycznia 2013 r., poz. 523 z późn. zm.) 
wprowadza się następujące zmiany:

1) w §2, ust. 1, pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:
„1) odbiera się następujące rodzaje odpadów komunalnych bezpośrednio od 
właścicieli nieruchomości:

a) niesegregowane odpady komunalne,
b) selektywnie zebrane:

- tworzywa sztuczne oraz metale,
- papier,
- szkło bezbarwne,
- szkło kolorowe,
- odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów,
2) odpady zbierane selektywnie w punkcie selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych takie jak:

a) tworzywa sztuczne oraz metale,
b) papier,



c) szkło bezbarwne,
d) szkło kolorowe,
e) odpady ulegające biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów,
f) puszki aluminiowe i metale,
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),
1) zużyte opony, 
m) styropian.”

2) w §3
a) pkt. 1 otrzymuje brzmienie:

„1) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, od właścicieli 
nieruchomości z obszarów zabudowy jednorodzinnej - odbywać się będzie 
w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie rzadziej niż co dwa 
tygodnie,”

b) pkt. 2 otrzymuje brzmienie:
„2) odbiór odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości 
wymienionych w pkt. 1 odbywać się będzie w terminach określonych przez 
odbierającego odpady zgodnie z poniższą tabelą:___________________________

Rodzaj odpadu Częstotliwość odbioru
Tworzywa sztuczne oraz metale

Nie rzadziej niż raz w miesiącuPapier
Szkło bezbarwne
Szkło kolorowe

Odpady ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów

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”,
c) pkt. 3 otrzymuje brzmienie:

„3) odbiór niesegregowanych odpadów komunalnych, od właścicieli 
nieruchomości z obszarów budownictwa wielorodzinnego odbywać się będzie 
w terminach określonych przez odbierającego odpady, nie rzadziej niż raz na 
tydzień oraz z terenów nieruchomości niezamieszkałych - co najmniej raz 
w miesiącu,”

d) pkt. 4 otrzymuje brzmienie:
„4) odbiór odpadów zbieranych selektywnie od właścicieli nieruchomości 
wymienionych w pkt. 3 odbywać się będzie w terminach określonych przez 
odbierającego odpady zgodnie z poniższą tabelą:



Rodzaj odpadu Częstotliwość odbioru
Tworzywa sztuczne oraz metale

Nie rzadziej niż raz w miesiącuPapier
Szkło bezbarwne
Szkło kolorowe

Odpady ulegające biodegradacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów

Nie rzadziej niż raz w miesiącu, z tym 
że w okresie od kwietnia do 

października nie rzadziej niż raz na 
tydzień z obszarów budownictwa 

wielorodzinnego”,

3) w §4, pkt. 1 otrzymuje brzmienie:
„1) punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych zlokalizowany przy ul. 
Jeżewskiej w Borku Wlkp. świadczy usługi we wtorek w godz. 9:00 - 17:00 oraz 
w soboty w godz. 8:00 - 15:00,”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.

§3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązująca od 1 stycznia 
2018 roku.

iCżkyCY
---'Rady Miejskuej

Andrzej Kumak

Opracowała:
Kamila Tomaszewska



Uzasadnienie do 
UCHWAŁY NR XLII/^ /2018 

RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.

z dnia 11 stycznia 2018 r.

zmieniającej uchwałę 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 właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi

Uchwałę należy wprowadzić w celu dostosowania przepisów na terenie gminy do 
obowiązujących w kraju przepisów prawa zgodnych z ustawą z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875 z późn. zm.) oraz 
ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2017 r., poz. 1289 z późn. zm.), a także Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego sposobu 
selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów (Dz. U. z 2017 r., poz. 19).

Uchwała wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia, jednak z mocą 
obowiązującą od 1 stycznia 2018 r. Prawo nie działa wstecz, jednak w związku 
z wydaniem Rozstrzygnięcia Nadzorczego Wojewody Wielkopolskiego z dnia 22 
grudnia 2017 r. nr KN-I.4131.1.682.2017.19 unieważniono zapis, który nie 
powinien znajdować się w uchwale nr XL/250/2017 w sprawie Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp., tylko w uchwale 
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 właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów, 
które zobligowało gminy do wprowadzenia zmian w zakresie segregacji odpadów 
weszło w życie z dniem 1 lipca 2017. Jednak umowa na odbiór i transport 
odpadów z terenu gminy Borek Wlkp. była zawarta do dnia 31 grudnia 2017 r., 
więc nowe rozwiązania powinny mieć moc obowiązującą z dniem 
1 stycznia 2018 r.


