
UCHWAŁA NR XXXIV/376/2017
RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE

z dnia 19 kwietnia 2017 r.

zmieniająca 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.

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 r. poz. 446, poz. 645 i poz. 1318) 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, poz.1020, poz.1250 
i poz.1920) uchwala się, co następuje:

§ 1. W uchwale 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 (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. 
poz. 3959), wprowadza się następujące zmiany:

1) § 3 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„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 oraz odpady wielkogabarytowe, w każdej ilości.”;

2) § 5 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„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 z następującą częstotliwością:

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

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.”;

3) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.    Odpady komunalne obejmujące: odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, 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.”;

4) § 8 ust. 7 otrzymuje brzmienie:

„7.    PSZOK przyjmuje nieodpłatnie odpady selektywnie zebrane, w następujących ilościach:

a) opony – w ilości 4 szt. /nieruchomość/ 6 miesięcy,

b) odpady budowlano-rozbiórkowe w ilości nie większej niż 500 kg rocznie (wyłączając  materiały 
izolacyjne i ociepleniowe, które przyjmowane będą w ilości nie większej niż 1 m3 rocznie) - 
w przypadku właścicieli nieruchomości zamieszkałej jednorodzinnej, a w przypadku budynków 
wielolokalowych – od jednego lokalu mieszkalnego,
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c) pozostałe odpady wymienione w ust.6 – w każdej ilości.”.

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Bornego Sulinowa. 

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

 

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dariusz Czerniawski
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