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UCHWAŁA NR XV/87/2019
RADY GMINY BOROWA
z dnia 12 grudnia 2019 r.
w sprawie 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 i art. 41 ust. 1 i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 – 3d ustawy z dnia
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 2010), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu znak: PSK.448.18.1.2019
z dnia 12.12.2019 r.,
Rada Gminy Borowa uchwala, co następuje:
§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Borowa i zagospodarowania tych odpadów,
w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
a w szczególności:
1. Rodzaje i ilości odpadów komunalnych odbieranych od właścicieli nieruchomości.
2. Częstotliwość odbierania odpadów komunalnych, odbieranych od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych i od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne.
3. Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
4. Tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków niewłaściwego świadczenia usług
przez przedsiębiorcę odbierającego odpady od właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi odbierane będą:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – w każdej ilości,
2) selektywnie zebrane odpady komunalne, takie jak: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło,
opakowania wielomateriałowe, bioodpady, przeterminowane leki i chemikalia, odpady niekwalifikujące się
do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów
leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły
i strzykawki, zużyte baterie i akumulatory, lampy fluorescencyjne, odpady niebezpieczne powstające
w gospodarstwach domowych, tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin,
aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych
substancjach, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte
opony – w każdej ilości;
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3) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone – w każdej ilości. Właściciele
nieruchomości zamieszkałych mogą poddać bioodpady kompostowaniu na terenie nieruchomości lub
samodzielnie dostarczyć do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
4) odpady budowlane i rozbiórkowe zebrane w sposób selektywny od właścicieli nieruchomości
zamieszkałych pochodzące z prowadzenia drobnych prac nie wymagających pozwolenia na budowę,
zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonywania robót budowlanych z gospodarstwa domowego dostarczone
samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
2. Przedsiębiorcy wykonujący roboty remontowo – budowlane u właścicieli nieruchomości, są zobowiązani
do zagospodarowania wytworzonych odpadów zgodnie z przepisami odrębnymi.
3. Ustala się, iż w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie
odpadami komunalnymi Gmina Borowa przejmuje obowiązek wyposażenia nieruchomości w pojemniki
i worki, służące do zbierania odpadów komunalnych, o pojemnościach zgodnych z normami gromadzenia
odpadów komunalnych, zawartymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borowa.
§ 3. 1. Ustala się następującą częstotliwość odbierania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości
i terenów przeznaczonych do użytku publicznego:
1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – 1 raz na 4 tygodnie, a w okresie od kwietnia do
października 1 raz na 2 tygodnie,
2) selektywnie zebrane, tj.: papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe
– 1 raz na miesiąc,
3) bioodpady z gospodarstw domowych – 1 raz na 2 tygodnie w okresie od kwietnia do października, 1 raz na
miesiąc w okresie od listopada do marca lub samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnego Zbierania
Odpadów Komunalnych.
2. Ustala się następującą częstotliwość odbierania pozostałych selektywnie zbieranych odpadów
komunalnych od właścicieli nieruchomości:
1) przeterminowane leki – dostarczane samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
lub w pojemnikach ustawionych w Ośrodku Zdrowia w Borowej i Ośrodku Zdrowia w Górkach;
2) akumulatory – dostarczane samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub
w punktach ich sprzedaży w godzinach otwarcia;
3) zużyte baterie – dostarczane samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych lub do
pojemników ustawionych w placówkach oświatowych na terenie gminy, tj. w Szkole Podstawowej
w Borowej i w oddziale szkoły w Pławie oraz w punkach ich sprzedaży w godzinach otwarcia;
4) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe, zużyte opony – 1 raz do
roku z terenu nieruchomości w podanym wcześniej terminie lub dostarczane samodzielnie do Punktu
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
5) odpady budowlane i rozbiórkowe – dostarczane samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych;
6) komunalne odpady niebezpieczne tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin,
aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych
substancjach, lampy fluorescencyjne dostarczane samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych;
7) chemikalia, odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu
substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki, odpady tekstyliów i odzieży dostarczane
samodzielnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.
§ 4. Odpady komunalne odbierane będą z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości
niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, zgodnie z harmonogramem ustalonym przez Gminę
Borowa z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne, udostępnionym właścicielom nieruchomości
w sposób zwyczajowo przyjęty.
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§ 5. 1. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Gminy Borowa zlokalizowany
jest na terenie Gminy Borowa w miejscowości Borowa, na działce nr ewid. 2471.
2. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych świadczy usługi w każdą sobotę w godzinach
od 900 do 1200, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy.
3. Właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą samodzielnie dostarczać do Punktu Selektywnej Zbiórki
Odpadów Komunalnych odpady zebrane w sposób selektywny.
4. Zasady przyjmowania poszczególnych selektywnych frakcji odpadów komunalnych w Punkcie
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych określa Regulamin Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów
Komunalnych, udostępniony mieszkańcom do publicznej wiadomości na stronie internetowej www.borowa.pl
oraz w sposób zwyczajowo przyjęty w gminie.
§ 6. Sposób zbierania odpadów będzie podlegał bieżącej kontroli. W przypadku niedopełnienia przez
właściciela nieruchomości obowiązku w zakresie selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot
prowadzący działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości przyjmie je
jako zmieszane odpady komunalne i powiadomi o tym Wójta Gminy Borowa oraz właściciela nieruchomości.
§ 7. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od
właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych
należy zgłaszać do Urzędu Gminy Borowa:
1) pisemnie,
2) za pośrednictwem poczty elektronicznej: ug@borowa.pl ,
3) telefonicznie pod nr tel. 17 581 55 21, niezwłocznie od zaistnienia zdarzenia będącego przedmiotem
zgłoszenia.
§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borowa.
§ 9. Traci moc uchwała Nr XVIII/83/2016 Rady Gminy Borowa z dnia 29 kwietnia 2016 r. w sprawie
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.
§ 10. Uchyla się uchwałę Nr XIV/78/2019 Rady Gminy Borowa z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie
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.
§ 11. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Podkarpackiego, nie wcześniej jednak niż z dniem 1 stycznia 2020 r.

Przewodniczący
Rady Gminy Borowa
Mieczysław Wiącek

