
UCHWAŁA NR XXVII/290/2016
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 22 września 2016 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 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2016, poz. 446) oraz art. 6r ust. 3, 3a, 3b, 3c i 3d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 r. poz. 250 i 1250) uchwala się, co następuje:

§ 1. Określa się szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Borne Sulinowo i zagospodarowania tych 
odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 1.
Ilość odpadów odbierana w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości opłatę za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 2. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy i z 
nieruchomości na których w części zamieszkują mieszkańcy oraz części nie zamieszkują mieszkańcy, 
przedsiębiorca, zgodnie z umową zawartą z Gminą Borne Sulinowo, odbierze odpady komunalne zmieszane 
w każdej ilości.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, 
przedsiębiorca, zgodnie z zawartą umową z Gminą Borne Sulinowo, odbierze odpady komunalne zmieszane 
w każdej ilości. Jednakże w przypadku wytwarzania większej ilości odpadów niż to określono w deklaracji 
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, przedsiębiorca powiadomi gminę. Właściciel 
nieruchomości złoży nową deklarację określającą zwiększoną ilość odpadów i uiści opłatę według tej deklaracji. 
Jeżeli deklaracja nie zostanie złożona, Burmistrz Bornego Sulinowa w decyzji administracyjnej określi 
wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości na których znajdują się domki letniskowe 
lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez 
część roku przedsiębiorca, zgodnie z zawartą umową z Gminą Borne Sulinowo, odbierze odpady komunalne 
zmieszane w każdej ilości.

§ 3. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości objętych systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy, przedsiębiorca zgodnie z umową zawartą z Gminą Borne Sulinowo, 
odbierze odpady komunalne selektywnie zebrane takie jak: szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale 
i opakowania wielomateriałowe oraz odpady zielone, w każdej ilości.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę z nieruchomości objętych systemem gospodarowania 
odpadami komunalnymi na terenie Gminy, przedsiębiorca zgodnie z umową zawartą z Gminą Borne Sulinowo, 
odbierze w ramach „mobilnych zbiórek” odpady komunalne selektywnie zebrane takie jak: zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe oraz zużyte opony, w każdej ilości.

3. W przypadku umieszczenia odpadów zmieszanych w pojemnikach lub workach do selektywnego 
zbierania, przedsiębiorca odbierający odpady komunalne, przyjmuje je, jako zmieszane odpady komunalne 
i powiadamia o tym Gminę. Dwa kolejne powiadomienia w ciągu roku kalendarzowego będą skutkowały 
naliczeniem opłaty jak za odpady, które nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Rozdział 2.
Częstotliwość odbierania odpadów odbierana w zamian za uiszczaną przez właściciela nieruchomości 

opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

§ 4. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, przedsiębiorca zgodnie z zawartą umową z Gminą Borne 
Sulinowo, odbierze odpady komunalne zmieszane z następującą częstotliwością:

1) teren miasta Borne Sulinowo:

Id: A6D66D90-ACB2-4696-8E70-230EF2DA0160. Podpisany Strona 1



a) w budynkach jednorodzinnych – 1 raz na 2 tygodnie,

b) w budynkach wielorodzinnych – 2 razy w tygodniu,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 2 razy w tygodniu;

2) teren wiejski gminy:

a) w budynkach jednorodzinnych – 1 raz na 2 tygodnie,

b) w budynkach wielorodzinnych – 1 raz na 2 tygodnie,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 1 raz na 2 tygodnie.

§ 5. 1. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości objętych systemem gospodarowania 
odpadami przedsiębiorca zgodnie z zawartą umową z Gminą Borne Sulinowo, odbierze odpady komunalne 
selektywnie zebrane takie jak: szkło, papier i tekturę, tworzywa sztuczne, metale i opakowania 
wielomateriałowe, z następującą częstotliwością:

1) teren miasta Borne Sulinowo:

a) w budynkach jednorodzinnych – 1 raz na 2 tygodnie,

b) w budynkach wielorodzinnych – 1 raz w tygodniu,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 1 raz w tygodniu;

2) teren wiejski gminy:

a) w budynkach jednorodzinnych – 1 raz na 2 tygodnie,

b) w budynkach wielorodzinnych – 1 raz na 2 tygodnie,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 1 raz na 2 tygodnie.

2. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości objętych systemem gospodarowania 
odpadami przedsiębiorca zgodnie z zawartą umową z Gminą Borne Sulinowo, odbierze odpady komunalne 
selektywnie zebrane takie jak: odpady zielone, które nie są poddane procesowi kompostowania na terenie danej 
nieruchomości, z następującą częstotliwością:

1) teren miasta Borne Sulinowo w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada:

a) w budynkach jednorodzinnych – 1 raz w tygodniu,

b) w budynkach wielorodzinnych – 2 razy w tygodniu,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 2 razy w tygodniu;

2) teren wiejski gminy w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada:

a) w budynkach jednorodzinnych – 1 raz w miesiącu,

b) w budynkach wielorodzinnych – 1 raz w miesiącu,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 1 raz w miesiącu;

3) teren miasta Borne Sulinowo i teren gminy w okresie od 1 grudnia do 31 marca:

a) w budynkach jednorodzinnych – 1 raz w miesiącu,

b) w budynkach wielorodzinnych – 1 raz w miesiącu,

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 1 raz w miesiącu.

3. Ustala się, że w zamian za uiszczoną opłatę, z nieruchomości objętych systemem gospodarowania 
odpadami przedsiębiorca zgodnie z zawartą umową z Gminą Borne Sulinowo, odbierze odpady komunalne 
selektywnie zebrane takie jak: odpady wielkogabarytowe, meble, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 
zużyte opony z następującą częstotliwością:

a) od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
i wielorodzinnym odbierane są z terenu miasta 12 razy w roku,
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b) od właścicieli nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym
i wielorodzinnym odbierane są z terenu wiejskiego gminy 2 razy w roku,

c) od właścicieli nieruchomości niezamieszkałych odbierane są z terenu miasta i terenu wiejskiego gminy 2 razy 
w roku.

4. Odpady komunalne obejmujące: odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte kartridże i tonery, zużyte 
baterie, zużyte akumulatory, chemikalia i opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki i opakowania po 
lekach, świetlówki i żarówki, przepracowane oleje silnikowe odbierane są w punkcie selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, zlokalizowanym na terenie miasta Borne Sulinowo. Dodatkowo przeterminowane leki 
zbierane są w aptekach do specjalnych pojemników, a baterie w urzędach użyteczności publicznej i szkołach.

§ 6. 1. Pojemniki oraz worki powinny być wystawione w dniu odbioru do godz. 7:00 lub przed dniem 
odbioru w widocznym miejscu przy krawędzi posesji.

2. W przypadku uniemożliwienia odebrania odpadów poprzez niewystawienie pojemników do krawędzi 
nieruchomości lub pozostawienie zamkniętej furtki/bramy zasieku przez właściciela nieruchomości, odpady te 
nie zostaną odebrane. Odbiór takich odpadów nastąpi w najbliższym terminie określonym w harmonogramie 
odbioru odpadów komunalnych.

3. Odpady komunalne wymienione w § 5 ust.3 powinny być wystawione w zabudowie jednorodzinnej przed 
posesje przy krawędzi jezdni, w pozostałych miejscach przy zasiekach śmietnikowych lub pojemnikach na 
odpady.

4. Odpady komunalne wymienione w § 5 ust.3 wystawione w innych miejscach niż określone w ust. 3 lub 
w miejscach, do których nie jest zapewniony dojazd pojazdem odbierającym te odpady, nie podlegają 
odbiorowi.

§ 7. 1. Odbiór odpadów, o których mowa w §§ 4-5, nie może 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 §§ 4-5, 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.

Rozdział 3.
Sposób świadczenia usług przez punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych

§ 8. 1. W zamian za uiszczona opłatę, Gmina organizuje punkt selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych (dalej PSZOK).

2. Lokalizacja PSZOK oraz terminy jego otwarcia zostaną umieszczone na stronie internetowej Urzędu 
Miejskiego w Bornem Sulinowie.

3. PSZOK przyjmuje odpady od właścicieli nieruchomości objętych systemem gospodarowania odpadami 
komunalnymi, nie pochodzącymi z prowadzonej działalności gospodarczej, zgodnie z regulaminem korzystania 
z PSZOK, po uprzednim okazaniu dokumentu potwierdzającego jego zamieszkanie/władanie nieruchomością 
(np. prawo jazdy, dowód osobisty, umowa najmu lub potwierdzenie dokonania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi za poprzedni lub bieżący miesiąc) oraz ustaleniu adresu nieruchomości, z której 
pochodzą odpady komunalne.

4. Odpady do PSZOK należy dostarczyć własnym transportem.

5. PSZOK służy do odbioru odpadów selektywnie zebranych z nieruchomości objętych systemem 
gospodarowania odpadami komunalnymi.

6. PSZOK przyjmuje odpady selektywnie zebrane takie jak: szkło, papier i tekturę; tworzywa sztuczne, 
metale i opakowania wielomateriałowe, odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte kartridże i tonery, zużyte opony, zużyte baterie, zużyte akumulatory, 
chemikalia i opakowania po chemikaliach, przeterminowane leki i opakowania po lekach, świetlówki i żarówki, 
przepracowane oleje silnikowe, odpady zielone.

7. PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady selektywnie zebrane, w następujących ilościach:
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a) opony – w ilości 4 szt. /nieruchomość/ 6 miesięcy,

b) odpady budowlano-rozbiórkowe w ilość do 1 m3/nieruchomość/rok,

c) pozostałe odpady wymienione w ust.6 – w każdej ilości.

8. W przypadku dostarczenia odpadów wymienionych w ust.6 w formie zmieszanej, dostarczający odpady 
jest zobowiązany do ich posortowania w PSZOK, jeżeli odmówi ich posortowania jest zobowiązany do 
uiszczenia opłaty zgodnie z cennikiem, o którym mowa w ust. 12.

9. Wszystkie pojemniki kontenery do gromadzenia odpadów są opisane i wskazują rodzaj odpadów, które 
należy w nich umieszczać.

10. Odpady dostarczone do PSZOK należy umieszczać w pojemnikach, kontenerach przystosowanych do 
gromadzenia poszczególnych rodzajów odpadów.

11. W przypadku mieszania odpadów lub umieszczania odpadów w pojemnikach lub kontenerach 
niezgodnie z ich przeznaczeniem obsługa PSZOK, może odmówić przyjęcia odpadów nieodpłatnie i pobrać 
opłatę według cennika, o którym mowa w ust.12.

12. Operator PSZOK umieszcza cennik za odbieranie i zagospodarowanie odpadów w PSZOK na wjeździe 
do PSZOK oraz na swojej stronie internetowej.

Rozdział 4.
Świadczenia Gminy w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi oraz tryb i sposób zgłaszania przez właścicieli nieruchomości przypadków 
niewłaściwego świadczenia usług.

§ 9. W zamian za uiszczoną opłatę Gmina wdroży i będzie prowadzić system administrowania gospodarką 
odpadami komunalnymi.

§ 10. 1. Właściciele nieruchomości mogą zgłaszać przypadki niewłaściwie wykonanej usługi lub jej 
niewykonania przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli nieruchomości lub przez 
prowadzącego punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych w godzinach pracy Urzędu Miejskiego 
osobiście lub telefonicznie na nr 94/37 34 137 lub pocztą elektroniczną na adres 
email: odpady@bornesulinowo.pl , podając swoje imię i nazwisko, adres zamieszkania, nr telefonu oraz czego 
dotyczy zgłoszenie.

2. Zgłoszenia należy dokonać niezwłocznie lecz nie później niż 2 dni po zaistnieniu sytuacji niewłaściwego 
wykonania lub niewykonania usługi przez przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne lub przez 
prowadzącego PSZOK.

3. Zgłoszenia będą niezwłocznie przekazane do przedsiębiorcy odbierającego odpady komunalne od 
właścicieli nieruchomości lub prowadzącego PSZOK celem ich wyeliminowania.

§ 11. Traci moc uchwała Nr XXV/259/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia 30 czerwca 2016 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.

§ 12. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa.

§ 13. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Zachodniopomorskiego.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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