
UCHWAŁA NR XXII/129/2012
RADY GMINY BORKI

z dnia 27 grudnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów 

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

§ 1. Określa się, że w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi Gmina Borki będzie świadczyć usługi: 

1) odbierania od właścicieli nieruchomości zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych z pojemników 
przewidzianych dla danego rodzaju odpadu. Wielkości tych pojemników oraz ich rodzaj wynika z regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w gminie, określonego uchwałą nr  XXII/124/2012 Rady Gminy Borkiz dnia 
27 grudnia 2012 r. przyjęcia do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych budowlanych odpadów 
komunalnych w ilości do 250 kg na rok od właściciela danej nieruchomości, 

2) odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości będzie prowadzone: 

- szkło raz na kwartał, 

- sucha masa opakowaniowa raz na miesiąc, 

- odpady biodegradowalne raz na miesiąc, 

- popioły raz w okresie letnim i raz na dwa miesiące w okresie zimowym, 

- pozostałe odpady komunalne zbierane selektywnie raz na miesiąc, 

- zmieszane odpady komunalne raz w miesiącu. 

§ 2. 1. Wyznacza się punkt selektywnego zbierania odpadów (metali, papieru i plastiku, szkła 
opakowaniowego, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, odpadów 
wielkogabarytowych) zlokalizowany w Borkach (baza po SKR). 

2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) będzie świadczył usługi odbierana odpadów 
w wyznaczonych terminach zgodnie z harmonogramem. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borki. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego i wchodzi w życie po 
upływie 14 dni od ogłoszenia z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 r. 

 

Przewodniczący 

Andrzej Chojnacki
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