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UCHWAŁA NR XXIV/106/2016
RADY GMINY BOROWIE
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych z terenu
gminy Borowie
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o
samorządzie gminnym ( Dz. U. z 20416 roku poz. 446 ) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 roku
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz.U. z 2016 roku poz. 250), po zaopiniowaniu przez
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego; Rada Gminy Borowie uchwala, co następuje:
§ 1. W zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości zamieszkałych oraz okresowo zamieszkałych
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbiera się każdą ilość odpadów komunalnych, w tym
każda ilość odpadów komunalnych zebranych selektywnie.
§ 2. Gmina zapewnia następującą częstotliwość odbioru odpadów komunalnych z nieruchomości
zamieszkałych oraz okresowo zamieszkałych:
1) papieru i tektury - raz w miesiącu,
2) szkła i opakowań wielomateriałowych - raz w miesiącu,
3) tworzyw sztucznych - raz w miesiącu,
4) metalu - raz w miesiącu,
5) odpadów komunalnych ulegających biodegradacji, w tym odpadów opakowaniowych ulegających
biodegradacji - raz w miesiącu,
6) zmieszanych odpadów komunalnych - raz w miesiącu.
§ 3. 1. Gmina zapewnia funkcjonowanie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych dla
następujących grup odpadów:
a) przeterminowane leki i chemikalia,
b) zużyte baterie i akumulatory,
c) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
d) meble i inne odpady wielkogabarytowe,
e) odpady budowlany i rozbiórkowy stanowiące odpady komunalne,
f) zużyte opony,
g) odpady zielone.
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2. Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zapewnia bezpłatne przyjęcie od mieszkańców odpadów z odpowiednich grup - raz w miesiącu zgodnie z harmonogramem zamieszczanym na stronie
internetowej Urzędu Gminy Borowie
§ 4. W przypadku niewłaściwego świadczenia usług przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne
od właścicieli nieruchomości lub w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, właściciel
nieruchomości zgłasza ten fakt do Urzędu Gminy telefonicznie, drogą elektroniczną lub na piśmie.
§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 6. Uchwałą wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa
Mazowieckiego.
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