
 

 

UCHWAŁA NR XII/96/2015 

RADY GMINY BORZĘCIN 

z dnia 22 października 2015 roku 

w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Borzęcin 

Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust 1i art. 41. ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tj. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 6 r ust. 3, 3b, 3c, 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz.U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Brzesku, Rada Gminy Borzęcin uchwala 

co następuje: 

§ 1. Z zachowaniem ustaleń zawartych w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy 

Borzęcin w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, określa się następujący szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów: 

1) odpady komunalne mokre zbierane odbierane będą z częstotliwością co dwa tygodnie. 

2) odpady komunalne suche zebrane selektywnie tj, papier, szkło, tworzywa sztuczne, metal, opakowania 

wielomateriałowe odbierane będą z częstotliwością 1 raz na miesiąc lub dostarczane do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów. 

3) odpady ulegające biodegradacji odbierane będą w ramach tak zwanej wystawki przydomowej raz na 

miesiąc. 

4) odpady zielone odbierane będą w ramach tak zwanej wystawki przydomowej raz na miesiąc lub 

przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

5) odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużytą odzież, zużyte opony 

odbierane będą w ramach tak zwanej wystawki przydomowej z częstotliwością 1 raz na pół roku lub 

przekazywane do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 

6) zużyte baterie należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych w placówkach handlowych, 

szkołach, przedszkolach, budynku Urzędu Gminy na terenie gminy Borzęcin oraz do punktu selektywnej 

zbiórki odpadów komunalnych. 

7) zużyte akumulatory, odpady niebezpieczne należy przekazywać do punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

8) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne gromadzić w pojemniku na odpady 

komunalne odbierane co dwa tygodnie lub przekazywać po punktu selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych. 

9) przeterminowane leki należy przekazywać do punktów zbiórki zorganizowanych 

w aptekach na terenie gminy Borzęcin oraz do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. 
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10) odbiorowi odpadów o których mowa w § 1 ust. 1, 2, 3, 4, 5, 8 podlegają te odpady, które zostały 

wystawione przed posesję. Odpady wystawione w innych miejscach, w szczególności w miejscach do 

których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi. 

§ 2. 1. Zakres świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK): 

1) papier i tektura, 

2) metale, 

3) tworzywa sztuczne, 

4) opakowania wielomateriałowe, 

5) szkło, 

6) przeterminowane leki i chemikalia, 

7) zużyte baterie i akumulatory, 

8) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

9) odpady zielone, 

10) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

11) zużyte opony, 

12) odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne. 

2. Sposób świadczenia usług przez Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) 

zwany dalej ,,Punktem”: 

1) punkt przyjmuje odpady dostarczone od mieszkańców gminy Borzęcin. 

2) przyjęcia odpadów dokonuje upoważniony pracownik punktu sprawdzając zawartość dostarczonych 

odpadów. 

3) punkt świadczy usługi we wtorki i czwartki w godzinach od 8.00 do 16.00 oraz w soboty w godzinach od 

8.00 do 13.00 

4) punkt przyjmuje wyłącznie odpady komunalne zebrane selektywnie określone w § 2 ust. 1 

5) odbiór odpadów komunalnych w punkcie potwierdzany jest przez upoważnionego pracownika punktu. 

§ 3. 1. Odbieranie odpadów o, których mowa w § 1 odbywać się będzie zgodnie z częstotliwością odbioru 

określoną § 1 według harmonogramu odbioru odpadów komunalnych. 

§ 4. Przypadki niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od 

właścicieli nieruchomości lub przez prowadzącego punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych należy 

zgłaszać do Urzędu Gminy w Borzęcinie pisemnie na adres Urzędu: Urząd Gminy w Borzęcinie, Borzęcin 

583 G, 32 – 825 Borzęcin lub elektronicznie na adres: srodowisko@borzecin.pl 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXV/179/2013 Rady Gminy Borzęcin z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie 

sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie zagospodarowania i odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Borzęcin. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzęcin. 

§ 7. Uchwala podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy, w sołectwach oraz na stronie 

internetowej Gminy oraz BIP. 

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Małopolskiego. 

  

 Przewodniczący Rady Gminy 

Czesław Małek 
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