
UCHWAŁA NR XXV/150/2013
RADY GMINY BORKI

z dnia 29 maja 2013 r.

zmieniająca uchwalę w sprawie określenia 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.

§ 1. W uchwale Nr XXII/129/13 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 w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, wprowadza się następujące zmiany: 

1. § 1 pkt 1) otrzymuje brzmienie: „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 Borki z dnia 27 grudnia 2012 r.”

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

3. § 2 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „2. Punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych (PSZOK) będzie 
świadczył usługi odbierania odpadów w wyznaczonych terminach zgodnie z harmonogramem podanym na stronie 
internetowej Gminy Borki, na tablicach ogłoszeń oraz w sposób zwyczajowo przyjęty, zgodnie z regulaminem 
stanowiącym załącznik Nr 1 do uchwały.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borki. 

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

 

Przewodniczący

Andrzej Chojnacki

Id: C4DDD4C5-076E-49F3-B718-AAEB0F228807. Podpisany Strona 1



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/150/2013 

Rady Gminy Borki 

z dnia 29 maja 2013 r. 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PUNKTU SELEKTYWNEGO ZBIERANIA ODPADÓW 
KOMUNALNYCH 

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) przyjmuje odpady komunalne oraz inne 
odpady z gospodarstw domowych z przeznaczeniem do unieszkodliwiania lub odzysku. 

I. Zasady ogólne: 

1. Przyjęcia odpadów dokonuje uprawniony pracownik PSZOK. 

2. Przyjęcia dokonuje się po sprawdzeniu zawartości dostarczonych odpadów, ich zgodności z wykazem 
przyjmowanych aktualnie odpadów, ich czystości, składu, zabezpieczenia, itp. 

3. Dostarczone przez mieszkańca (właściciela nieruchomości) lub upoważnioną przez właściciela 
nieruchomości jednostkę odpady PSZOK przyjmuje nieodpłatnie. 

4. Korzystający z PSZOK zobowiązani są do bezwzględnego przestrzegania regulaminu i poleceń pracownika 
punktu. 

II. Ustalenia szczegółowe: 

1. PSZOK przyjmuje odpady jeden raz w tygodniu w godzinach 9 - 17. 

2. PSZOK przyjmuje odpady bezpłatnie tylko od mieszkańców Gminy Borki. 

3. Koszt przyjęcia odpadów od mieszkańców z poza Gminy Borki określa cennik. 

4. Odpady dostarczone do PSZOK muszą być bezwzględnie posegregowane. 

5. Dostarczone odpady nie mogą być zmieszane i zanieczyszczone innymi odpadami. 

6. Odpady niebezpieczne płynne powinny znajdować się w oryginalnych opakowaniach producenta. 
Opakowania powinny posiadać etykiety i nie mogą być uszkodzone. 

7. Do PSZOK nie są przyjmowane odpady zawierające azbest oraz zmieszane odpady komunalne. 

8. Dostarczający odpady zobowiązany jest do natychmiastowego zabrania odpadów 

w przypadku: 

- stwierdzenia przez pracownika PSZOK, iż odpady dostarczone nie są odpadami komunalnymi, a pochodzą 
z prowadzonej działalności gospodarczej, 

- stwierdzenia zanieczyszczeń i zabrudzeń w dostarczonych odpadach, 

- stwierdzenia braku możliwości identyfikacji odpadów niebezpiecznych lub ich niewłaściwego zabezpieczenia. 

9. Przyjmujący odpady pracownik PSZOK potwierdzi przyjęcie odpadów dostarczającemu na karcie 
przekazania odpadu wystawionej w 2 egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron. 

10. W przypadku dostarczenia do PSZOK większej niż 250 kg na rok ilości komunalnych odpadów 
budowlanych właściciel nieruchomości ponosi koszty przyjęcia nadwyżki odpadów przez PSZOK, według cennika 
przyjęcia odpadów do PSZOK. 

11. Wykaz oraz cennik przyjmowanych do PSZOK odpadów znajduje się na stronie internetowej Gminy Borki 
oraz w widocznym miejscu na PSZOK. 

III. Postanowienia końcowe: 

1. Wszelkich informacji o pracy punktu udziela pracownik PSZOK na miejscu lub pod numerem telefonu 
wskazanym na tablicy ogłoszeń PSZOK. 
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2. Skargi i wnioski w związku z pracą PSZOK przyjmowane są w biurze ZGK Borki. 

3. Regulamin korzystania z Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych jest dostępny 

na stronie internetowej Gminy Borki oraz w biurze ZGK Borki.
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UZASADNIENIE

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

W wyniku zmian ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. podjętych 1
lipca 2011 r. gminy mają obowiązek objąć wszystkich właścicieli zamieszkanych nieruchomości na terenie
gminy systemem gospodarowania odpadami komunalnymi. Gmina rozpocznie świadczenie usługi odbioru
odpadów komunalnychod takiego właścicielanieruchomościod lipca 2013 roku.
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