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Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XXXIV/
/2021
RADY MIEJSKIEJ BORKU WLKP.
z dnia 20 października 2021 r.
zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Borek Wlkp.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 4 ust 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r.
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Gostyniu, Rada Miejska Borku Wlkp. uchwala co
następuje:
§ 1. W Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp. stanowiącym załącznik
do uchwały Nr XXI/184/2020 Rady Miejskiej Borku Wlkp. z dnia 20 sierpnia 2020 r.
w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borek Wlkp., wprowadza
się następujące zmiany:
1) w § 3:
a) w ust. 1 w pkt 15 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 16 w brzmieniu:
„16) popioły i żużle z palenisk domowych.”,
b) w ust. 3 w pkt 5 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 6 w brzmieniu:
„6) popioły i żużle z palenisk domowych.”;
2) § 7 otrzymuje brzmienie:
„§ 7. Worki do zbierania odpadów wymienionych w § 3 ust. 3 pkt 1-4 będą dostarczane właścicielom
przez podmiot odbierający odpady komunalne nieodpłatnie. Pojemniki na popiół zostaną dostarczone
jednorazowo właścicielom nieruchomości przez Urząd Miejski w Borku Wlkp. również nieodpłatnie.”;
3) w § 9 po ust. 3 dodaje się ustęp 4 w brzmieniu:
„4. Do pojemników na popiół należy wrzucać tylko i wyłącznie zimny popiół. W przypadku
zniszczenia pojemnika, właściciel zobowiązany jest do indywidualnego wyposażenia nieruchomości
w odpowiedni pojemnik.”;
4) w § 11:
a) w ust. 1 w pkt 1 w lit. e średnik zastępuje się przecinkiem i dodaje się literę f w brzmieniu:
„f) pojemniki koloru szarego z fioletową klapą o wielkości 80 l, wykonane z tworzywa sztucznego,
z 2 kółkami, oznaczone napisem POPIÓŁ, z zamontowanym transponderem RFID;”,
b) w ust. 1 w pkt 2:
- lit. a otrzymuje brzmienie:
„a) pojemniki do selektywnej zbiórki typu dzwon lub siatkowy o pojemności 1,5-2,8 m³ komplet
pojemników tworzących gniazdo do segregacji powinien posiadać zbliżone do siebie wymiary,
kształt nie odbiegający od ogólnie przyjętych standardów o kolorystyce: papier – kolor niebieski,
szkło bezbarwne, opakowaniowe – kolor biały, szkło kolorowe, opakowaniowe – kolor zielony,
metale i tworzywa sztuczne – kolor żółty, popiół - kolor szary,”,
-- lit. c otrzymuje brzmienie:
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„c) w zabudowie wielorodzinnej należy stosować pojemniki o pojemności minimalnej
5 l/mieszkańca przy czym nie mniejszej niż 1 m³ (dla szkła i papieru), 1,5 m³ (dla tworzyw
sztucznych,
metali
i opakowań wielomateriałowych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne, popiołu) dla
każdego punktu zbierania, przy wywozie raz w miesiącu,”,
c) w ust. 5 w pkt 4 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 5 w brzmieniu:
„5) umieszczanie w pojemniku na popiół gorącego popiołu jest niedopuszczalne.”;
5) w § 13 po ust. 4 dodaje się ust. 4a w brzmieniu:
„4a. popioły i żużle z palenisk domowych stanowiące odpady komunalne podlegają odbieraniu przez
podmiot odbierający odpady z częstotliwością odbioru nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, z tym, że
w okresie od maja do września (włącznie) nie rzadziej niż raz w miesiącu.”.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Borku Wlkp.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Wielkopolskiego.

Przewodniczący
RadyMiejskiej Borku Wlkp.
Tomasz Pawlak
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UZASADNIENIE

Stosownie do przepisów art. 18 ust 2 punkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) do wyłącznej właściwości rady gminy należy stanowienie
w innych sprawach zastrzeżonych ustawami do kompetencji rady gminy. Jedną z takich spraw jest
wynikająca z art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2021 r. poz. 888 z późn. zm.) kompetencja rady gminy do uchwalenia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy.
Rada Miejska Borku Wlkp. uchwaliła Regulamin utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Borek Wlkp., stanowiący załącznik do Uchwały Nr XXI/184/2020 Rady Miejskiej
Borku Wlkp. z dnia 20 sierpnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i
porządku na terenie gminy Borek Wlkp.
Od 1 października 2021 r. ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu
wprowadza nowy cennik, w którym wzrośnie stawka m.in. za niesegregowane (zmieszane) odpady
komunalne o kodzie 20 03 01. Wyłączenie z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów
komunalnych frakcji popiołów i żużli z palenisk domowych przyczyni się do zmniejszenia ilości
odpadów zmieszanych oraz pozwoli na zmniejszenie opłat za ich wywóz. Powyższe pozwoli
również na utrzymanie stawki za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na
obecnym poziomie.
Kod odpadu

Nazwa

20 03 01

Niesegregowane (zmieszane odpady
komunalne), zawierające frakcję
popiołów
Inne
niewymienione
frakcje
zbierane w sposób selektywny
(popiół bez zanieczyszczeń)
Inne
niewymienione
frakcje
zbierane w sposób selektywny
(popiół zanieczyszczony)

ex 20 01 99
ex 20 01 99

Cena zgodna
z cennikiem
obowiązującym do
30 września 2021 r.
(zł netto/Mg)

Cena zgodna
z cennikiem
obowiązującym od
1 października 2021 r.
(zł netto/Mg)

430

480

330

330

430

430

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Gostyniu.
Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest zasadne.
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