
            

UCHWAŁA Nr XLVIII/563/2014 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 25 września 2014 r. 

 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 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. 

              Na podstawie art. 16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 
normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 
1378) oraz art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014r. poz. 379 i poz. 1072) oraz 
art. 6r ust.3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co 
następuje:  

 § 1. Ogłasza się tekst jednolity uchwały Nr XXVII/333/2012 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 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 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30 stycznia 2013 r. poz. 
491) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXX/377/2013 Rady Miejskiej w 
Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 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 (Dz. Urz. Woj. 
Zach. z 28 maja 2013 r. poz. 2162). 

 §  2. Treść obwieszczenia tekstu jednolitego aktu normatywnego wskazanego w § 1 
stanowi załącznik do uchwały. 

 § 3. Treść obwieszczenia tekstu jednolitego aktu normatywnego wskazanego w § 1 
uchwały wraz z załącznikiem do obwieszczenia podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego. 

 § 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

 § 5. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 



Załącznik do uchwały Nr XLVIII/563/2014 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 25 września 2014 r. 

 
 

OBWIESZCZENIE 
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 25 września 2014 r. 
 
w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie 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. Na podstawie art. 16 ust.3 i 4 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów 

normatywnych i niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, 
poz. 1378) ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały Nr 
XXVII/333/2012 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie 
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 (Dz. Urz. Woj. Zach. z dnia 30 stycznia 2013 r. poz. 491) z uwzględnieniem 
zmian wprowadzonych uchwałą Nr XXX/377/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z 
dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 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 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 
maja 2013 r. poz. 2162). 
 

2. Podany w załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity nie obejmuje § 2 i § 3 
uchwały Nr XXX/377/2013 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. 
zmieniającą uchwałę w sprawie 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 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 maja 2013 r. 
poz. 2162), które stanowią: 
"§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 
roku.". 
 

3. Obwieszczenie wchodzi w Ŝycie z dniem ogłoszenia. 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 



Załącznik do Obwieszczenia 
Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie  
z dnia 25 września 2014 r. 

 
 

UCHWAŁA Nr XXVII/333/2012 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia 20 grudnia 2012 r. 

 
w sprawie 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. 

               Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378 oraz z 2014r. 
poz. 379 i poz. 1072) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 i poz. 1593) Rada Miejska w Bornem 
Sulinowie uchwala, co następuje:  

 § 1.1. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
z nieruchomości, na których powstają odpady komunalne odbierane są:  
1) odpady komunalne zmieszane – w kaŜdej ilości;  
2) odpady ze szkła zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania 

czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo - w kaŜdej ilości; 
3) odpady z papieru i tektury zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie 

utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo - w kaŜdej ilości; 
4) odpady z tworzyw sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych zebrane w sposób 

selektywny określony w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Borne Sulinowo - w kaŜdej ilości; 

5) komunalne odpady biodegradowalne - w kaŜdej ilości; 
6) odpady mebli i inne odpady wielkogabarytowe, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

oraz zuŜyte opony, zebrane w sposób selektywny określony w Regulaminie utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Borne Sulinowo - w kaŜdej ilości. 

 2. W zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi z 
nieruchomości na których powstają odpady komunalne, odpady takie jak:  
1) resztki farb, lakierów, klejów, Ŝywic, środków do konserwacji i ochrony drewna oraz 

opakowań  po nich; 
2) rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam i opakowania po nich; 
3) zbiorniki po aerozolach, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji; 
4) środki ochrony roślin oraz opakowania po nich; 
5) lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, w tym świetlówki, termometry, 

przełączniki; 
6) baterie i akumulatory; 
7) zuŜyte kartridŜe i tonery; 
8) przepracowane oleje; 
9) przeterminowane leki  
przyjmowane są w gminnym punkcie odpadów selektywnych oraz dodatkowo przeterminowane 
leki w aptekach do specjalnych pojemników, a baterie w urzędach uŜyteczności publicznej i 
szkołach.  
 3. Odpady określone w ust. 2 przyjmowane są przez gminny punkt odpadów 
selektywnych w godzinach jego otwarcia, o których informacja umieszczona jest na stronie 
internetowej www.bornesulinowo.pl. 



 4. Gminny punkt odpadów selektywnych  przyjmuje wyłącznie odpady opisane w ust. 1 i 
2, które zostały dostarczone do punktu przez właścicieli nieruchomości, na których powstają 
odpady komunalne. 
 5. Operator punktu zbiórki odpadów selektywnie zbieranych moŜe odmówić przyjęcia 
odpadów, jeŜeli ich rodzaj i ilość wskazują na to, Ŝe nie powstały one na nieruchomości 
zamieszkałej lub na nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady komunalne. 
 
 § 2. Odpady powstałe na terenie nieruchomości, które nie zostaną posegregowane 
zgodnie z zasadami określonymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Borne Sulinowo, traktowane będą jako odpady zmieszane, a ich odbiór następować 
będzie w zamian za uiszczoną podwyŜszoną opłatę, jak za odbiór odpadów niesegregowanych - 
w kaŜdej ilości.  

 
 § 3.1.1) Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od 
właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym co najmniej 1 
raz na dwa tygodnie, przy czym odbieranie następuje w ten sam dzień tygodnia. 
 2. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od 
właścicieli nieruchomości  zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, co najmniej 
2 razy w tygodniu. 
 3. Komunalne odpady zmieszane, w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od 
właścicieli nieruchomości  niezamieszkałych, co najmniej 2 razy w tygodniu. 
 
 § 4.1.2) Odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali, opakowań 
wielomateriałowych oraz szkła, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości 
zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, odbierane są z terenu miasta i terenów 
wiejskich 1 raz na dwa tygodnie. 
 2. Odpady z papieru, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań wielomateriałowych, w 
zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym 
wielorodzinnym  odbierane są na terenie miasta Borne Sulinowo 1 raz w tygodniu oraz 1 raz na 
dwa tygodnie z terenów wiejskich. 
 3. Odpady z papieru, tektury, tworzyw sztucznych, metali oraz opakowań 
wielomateriałowych, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych odbierane są terenie miasta Borne Sulinowo 1 raz w tygodniu oraz 1 raz na 
dwa tygodnie z terenów wiejskich. 
 
 § 5.1.3) Komunalne odpady biodegradowalne, w zamian za uiszczoną opłatę, od 
właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, odbierane są 
z terenu miasta i terenów wiejskich 1 raz w tygodniu. 
 2. Komunalne odpady biodegradowalne, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym  odbierane są z terenu 
miasta 2 razy w tygodniu oraz 1 raz w tygodniu z terenów wiejskich. 
 3. Komunalne odpady biodegradowalne, w zamian za uiszczoną opłatę, od właścicieli 
nieruchomości niezamieszkałych  odbierane są z terenu miasta 2 razy w tygodniu oraz 1 raz w 
tygodniu z terenów wiejskich. 
____________________________  
1) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 1 uchwały Nr XXX/377/2013 Rady Miejskiej w Bornem 
Sulinowie z dnia 25 kwietnia 2013 r. zmieniającą uchwałę w sprawie 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 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 28 maja 2013 r. poz. 2162), który 
wszedł w Ŝycie z dniem 1 lipca 2013 r. 
2) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w Ŝycie z 
dniem 1 lipca 2013 r. 
3) w brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 3 uchwały, o której mowa w przypisie 1, który wszedł w Ŝycie z 
dniem 1 lipca 2013 r. 



 
 
 
 § 6.1. Odpady wielkogabarytowe, meble, zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 
zuŜyte opony,  w zamian za uiszczoną opłatę, odbierane są od właścicieli nieruchomości dwa 
razy w roku, w okresie od 1 marca do 31 października. 
 2. Odbiorowi podlegają te odpady komunalne wymienione w ust. 1, które zostały 
wystawione w zabudowie jednorodzinnej przed posesje przy krawędzi jezdni, w pozostałych 
miejscach przy zasiekach śmietnikowych lub pojemnikach na odpady. 
 3. Odpady komunalne wymienione w ust. 1 wystawione w innych miejscach niŜ 
określone w ust. 2 lub w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem 
odbierającym te odpady, nie podlegają odbiorowi. 

 
 § 7.1. Odbiór odpadów, o których mowa w §§ 3-6, nie moŜe następować w niedziele oraz 
dni ustawowo wolne od pracy. 
 2. W przypadku, gdy dzień odbioru odpadów przypada na dzień ustawowo wolny od 
pracy, dniem odbioru odpadów jest pierwszy dzień nie będący dniem ustawowo wolnym od 
pracy następujący po dniu wolnym. 
 3. Odbieranie odpadów, o których mowa w §§ 3-6, odbywa się zgodnie z 
harmonogramem ustalonym przez przedsiębiorcę, z którym Gmina Borne Sulinowo zawarła 
umowę na odbiór lub odbiór i zagospodarowane odpadów  oraz udostępnionym właścicielom 
nieruchomości, z których odbiór ma być dokonywany. 

 
 § 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 
 
 § 9. Uchwała wchodzi w Ŝycie po upływie 14 dni od dnia jej opublikowania w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 Zgodnie z art. 16 ust.3 ustawy z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i 
niektórych aktów prawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 197, poz. 1172 i Nr 232, poz. 1378) teksty 
jednolite aktów prawnych, innych niŜ ustawa, ogłasza organ właściwy do wydania aktu 
normatywnego. Ponadto tekst jednolity aktu normatywnego innego niŜ ustawa, ogłasza się nie 
rzadziej niŜ raz na 12 miesięcy, jeŜeli był on nowelizowany. 
PowyŜsze oznacza obowiązek ogłoszenia wszystkich tekstów jednolitych aktów prawa 
miejscowego wydawanych przez gminy w terminie do 12 miesięcy od ich nowelizacji. 
 W związku z powyŜszym uzasadnione jest podjęcie uchwały w sprawie ogłoszenia tekstu 
jednolitego uchwały w sprawie 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. 
 
 


