
UCHWAŁA NR XIV/99/20
RADY GMINY BORZECHÓW

z dnia 31 lipca 2020 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym
(tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 713), oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 z poźn. zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego  Powiatowego  Inspektora  Sanitarnego  w Lublinie  Rada  Gminy  Borzechów  uchwala,  co
następuje:

§ 1. Uchwała określa szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów
komunalnych i zagospodarowania tych odpadów od właścicieli nieruchomości obowiązanych do ponoszenia
opłat na rzecz gminy w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

1) Odbierania od właścicieli nieruchomości zebranych na nieruchomości odpadów komunalnych w każdej
ilości,

2) Odbieranie  odpadów  komunalnych  od  właścicieli  nieruchomości  będzie  prowadzone  z następującą
częstotliwością:  a.Papier  i tektura   -  1 raz  w miesiącu,  b.Tworzywa  sztuczne,  metale,  opakowania
wielomateriałowe  –  1 raz  w miesiącu,  c.Szkło  –  1 raz  w miesiącu  d.Bioodpady  stanowiące  odpady
komunalne, odpady zielone – w okresie od kwietnia do października co najmniej 1 raz na dwa tygodnie,
natomiast  w okresie  od listopada do marca  1 raz  na  miesiąc,  e.Niesegregowane  (zmieszane)  odpady
komunalne -   w okresie  od kwietnia  do października co najmniej  1 raz  na dwa tygodnie,  natomiast
w okresie od listopada do marca 1 raz na miesiąc.

2. Z  pobranych  opłat  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  gmina  będzie  pokrywać  koszty
wyposażenia nieruchomości w worki do zbierania odpadów komunalnych wymienionych w § 2, ust 1, pkt 2,
lit. a-d.

§ 3. 1. Wyznacza  się  gminny Punkt  Selektywnego  Zbierania  Odpadów Komunalnych  zlokalizowany
w Borzechowie, 24-224 Borzechów.

2. Zasady  funkcjonowania  Gminnego  Punktu  Selektywnej  Zbiórki  Odpadów  Komunalnych  określa
Regulamin stanowiący załącznik nr 1 do uchwały.

§ 4. 1.  Przypadki  niewłaściwego  świadczenia  usług  przez  przedsiębiorcę  odbierającego  odpady
komunalne lub prowadzącego Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych zgłaszane są przez
właścicieli nieruchomości pisemnie, w terminie 7 dni od daty zdarzenia, w formie zgłoszenia, stanowiącego
załącznik nr 2 do uchwały.

2. Zgłoszenia o których mowa w ust. 1, można dokonać za pośrednictwem:

1) poczty lub osobiście w Sekretariacie Urzędu Gminy Borzechów, 24-224 Borzechów,

2) poczty elektronicznej pod adresem: ug@borzechow.eu.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Borzechów.

§ 6. Traci moc uchwała nr XIV/91/16 z dnia 29 czerwca 2016 r. w sprawie określenia szczegółowego
sposobu  i zakresu  świadczenia  usług  w zakresie  odbierania  odpadów  komunalnych  od  właścicieli
nieruchomości i zagospodarowani tych odpadów.

mailto:ug@borzechow.eu


§ 7. Uchwała  podlega  ogłoszeniu  w Dzienniku  Urzędowym  Województwa  Lubelskiego  i wchodzi
w życie z dniem 1 września 2020 r.

Przewodnicząca  Rady Gminy

 

Agnieszka  Drozda

 


