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UCHWAŁA Nr …../2017 

RADY MIEJSKIEJ W BORNEM SULINOWIE 

z dnia ………….. 2017 r. 

 

 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 

terenie Gminy Borne Sulinowo. 

        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. 4 ust. 1 i 2 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2016 

poz. 250, poz.1020, poz.1250 i poz.1920) uchwala się, co następuje:  

 § 1. W Uchwale nr XXV/258/2016 Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie z dnia                

30 czerwca 2016 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Borne Sulinowo (Dz. Urz. Woj. Zach. z 2016 r. poz. 3210), wprowadza się następujące zmiany: 

1) § 2 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.W zabudowie jednorodzinnej oraz na nieruchomościach na których znajdują się domki 

letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, 

wykorzystywane jedynie przez część roku (stanowiące nieruchomości niezamieszkałe, na których 

powstają odpady komunalne), pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów określonych w ust. 2 

pkt 1-3 i 15, mogą być zastąpione workami, spełniającymi wymagania określone w rozdziale 3.” 

 

2) § 5 ust. 4 otrzymuje brzmienie: 

„4.
 
Pojemniki przeznaczone do zbierania komunalnych odpadów zmieszanych powinny 

być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, uwzględniać miesięczny harmonogram 

odbioru odpadów i  poniższe normy: 

1) na każdego mieszkańca nieruchomości wielorodzinnej z terenu miasta Borne Sulinowo:         

50 litrów, 

2) na każdego mieszkańca nieruchomości wielorodzinnej z terenu gminy Borne Sulinowo:                

30 litrów, 

3) min. 120 litrów na 1 nieruchomość jednorodzinną z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo, 

4) na każdego ucznia i dziecko w szkołach: 8 litrów, na każdego zatrudnionego pracownika: 

10 litrów,  

5) na każde dziecko w żłobkach, przedszkolach, punktach przedszkolnych: 15 litrów, na każdego 

zatrudnionego pracownika: 10 litrów,  

6) na każdego pracownika w budynkach użyteczności publicznej: 10 litrów, 

7) na każde 10 m 2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego: 60 litrów, jednak co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal,  

8) na jedno miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego: 20 litrów, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal,  

9) na uliczny punkt gastronomiczny: 120 litrów, 

10) na każdego pracownika zakładu rzemieślniczego, usługowego i produkcyjnego, biura, 

magazynu, hurtowni, pracowni, gabinetu: 10 litrów, jednak co najmniej jeden pojemnik o 

pojemności 120 litrów na zakład,  

11) na jedno łóżko dla  domów opieki, hospicjów, schronisk dla bezdomnych, noclegowni i 

schronisk młodzieżowych oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji: 60 litrów,  

12) na jedno łóżko dla hoteli, pensjonatów i innych obiektów noclegowych nieskategoryzowanych 

(np. wynajem pokoi, ośrodki wypoczynkowe, pokoje gościnne, agroturystyka): 40 litrów,  
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13) na każdą działkę dla ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego 

roku: 10 litrów, 

14) na każdą osobę na polu namiotowym lub biwakowym: 40 litrów, 

15) w przypadku lokali handlowych i gastronomicznych, dla zapewnienia czystości wymagane 

jest również ustawienie na zewnątrz, poza lokalem, co najmniej jednego pojemnika na odpady o 

pojemności min.60 litrów. 

16) min. 120 litrów na każdą nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie 

przez część roku.”  

 

3) § 5 ust. 5 otrzymuje brzmienie: 

„5.Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów segregowanych (odrębnie każda frakcja) 

powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb właściciela, uwzględniać miesięczny 

harmonogram odbioru odpadów i poniższe normy: 

1) na każdego mieszkańca nieruchomości wielorodzinnej z terenu miasta Borne Sulinowo:         

50 litrów, 

2) na każdego mieszkańca nieruchomości wielorodzinnej z terenu gminy Borne Sulinowo:                

30 litrów, 

3) min. 120 litrów na 1 nieruchomość jednorodzinną z terenu miasta i gminy Borne Sulinowo, 

4) na każdego ucznia i dziecko w szkołach: 8 litrów, na każdego zatrudnionego pracownika: 

10 litrów,  

5) na każde dziecko w żłobkach, przedszkolach, punktach przedszkolnych: 15 litrów, na każdego 

zatrudnionego pracownika: 10 litrów,  

6) na każdego pracownika w budynkach użyteczności publicznej: 10 litrów, 

7) na każde 10 m 2 powierzchni użytkowej lokalu handlowego: 60 litrów, jednak co najmniej 

jeden pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal,  

8) na jedno miejsce konsumpcyjne lokalu gastronomicznego: 20 litrów, jednak co najmniej jeden 

pojemnik o pojemności 120 litrów na lokal,  

9) na uliczny punkt gastronomiczny: 120 litrów, 

10) na każdego pracownika zakładu rzemieślniczego, usługowego i produkcyjnego, biura, 

magazynu, hurtowni, pracowni, gabinetu: 10 litrów, jednak co najmniej jeden pojemnik o 

pojemności 120 litrów na zakład,  

11) na jedno łóżko dla  domów opieki, hospicjów, schronisk dla bezdomnych, noclegowni i 

schronisk młodzieżowych oraz innych nieruchomości o podobnej funkcji: 60 litrów,  

12) na jedno łóżko dla hoteli, pensjonatów i innych obiektów noclegowych nieskategoryzowanych 

(np. wynajem pokoi, ośrodki wypoczynkowe, pokoje gościnne, agroturystyka): 40 litrów,  

13) na każdą działkę dla ogrodów działkowych w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada każdego 

roku: 10 litrów, 

14) na każdą osobę na polu namiotowym lub biwakowym: 40 litrów, 

15) min.120 litrów na każdą nieruchomość, na której znajdują się domki letniskowe lub inne 

nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie 

przez część roku.”  

 

4) § 5 ust. 10 otrzymuje brzmienie: 

 

„10.Właściciel nieruchomości na której zamieszkują mieszkańcy, w zabudowie 

jednorodzinnej lub nieruchomości na której znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości 

wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywane jedynie przez część roku 

(stanowiące nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne) zapewnia we 
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własnym zakresie worki do selektywnej zbiórki odpadów, oznaczone logo firmy odbierającej 

odpady komunalne z terenu nieruchomości.” 

 

5) § 6 ust. 3 pkt.5 otrzymuje brzmienie: 

     „5) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe    - 

teren miasta Borne Sulinowo: 

a) w budynkach jednorodzinnych  – 2 razy  w roku,  

b) w budynkach wielorodzinnych – 2  razy w roku, 

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 2 razy w roku;” 

 

6) § 6 ust. 3 pkt.6 otrzymuje brzmienie: 

„6) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble i inne odpady wielkogabarytowe - 

teren wiejski gminy: 

a) w budynkach jednorodzinnych  –2 razy  w roku,  

b) w budynkach wielorodzinnych –  2  razy w roku, 

c) w nieruchomościach niezamieszkałych – 2 razy w roku;” 

 

7) w § 6 dodaje się ust. 8 w brzmieniu: 

„8. Odpady budowlane i rozbiórkowe, stanowiące odpady komunalne zbierane w osobnych 

kontenerach lub workach przeznaczonych do tego rodzaju odpadów można przekazać nieodpłatnie 

do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych 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. Wyjątek stanowią 

odpady z remontów, powstające w trakcie robót wykonywanych przez podmiot świadczący usługi 

w tym zakresie. W takim przypadku wykonawca, jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o 

odpadach, ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas realizacji 

zamówienia.”  

 

8) § 9 otrzymuje brzmienie: 

„§ 9.Zagospodarowanie zmieszanych odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych 

odebranych przez przedsiębiorców świadczących usługi w zakresie odbierania odpadów 

komunalnych na terenie miasta i gminy Borne Sulinowo odbywa się w regionalnych instalacjach 

przetwarzania odpadów komunalnych lub instalacjach zastępczych, określonych w „Planie 

Gospodarki Odpadami dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2016-2022 z 

uwzględnieniem perspektywy na lata 2023-2028.” 

§ 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.  
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