
 
 
 
NOWY SYSTEM GOSPODARKI ODPADAMI W GMINIE BOROWA 
 

 

 

Nowy system odbioru odpadów, który zaczął obowiązywać z dniem 1 lipca 2013 r. polega na zasadach, 
wymienionych w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jedn. 
Dz. U. z 2013 r. poz. 1399 z późn. zm.)  oraz z uchwał podjętych przez Radę Gminy Borowa: 

1. a) Metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami na nieruchomości zamieszkałej zależna jest od ilości osób 
zamieszkujących dane gospodarstwo domowe. Ustalono następujące miesięczne stawki opłat: 
 

Lp. Liczba osób zamieszkujących  
daną nieruchomość 

Wysokość opłaty przy braku 
selektywnej zbiórki 

Wysokość opłaty przy selektywnej 
zbiórce 

1. 
Gospodarstwo domowe 
składające się z 1 osoby 

18,00 zł miesięcznie 12,00 zł miesięcznie 

2. 
Gospodarstwo domowe 
składające się z 2 osób 

24,00 zł miesięcznie 16,00 zł miesięcznie 

3. 
Gospodarstwo domowe 
składające się z 3 osób 

33,00 zł miesięcznie 22,00 zł miesięcznie 

4. 
Gospodarstwo domowe 
składające się z 4 osób 

42,00 zł miesięcznie 28,00 zł miesięcznie 

5. 
Gospodarstwo domowe 
składające się z 5 i więcej osób 

45,00 zł miesięcznie 30,00 zł miesięcznie 

. 

b) Metoda naliczania opłaty za gospodarowanie odpadami na nieruchomości niezamieszkałej, na której powstają odpady 
komunalne będzie zależna od ilości pojemników o określonej pojemności. Ustalono następujące miesięczne stawki opłat: 
 

Lp. Pojemność pojemnika Wysokość opłaty przy braku 
selektywnej zbiórki 

Wysokość opłaty przy selektywnej 
zbiórce 

1. 120 dm3 25,00 zł miesięcznie 18,00 zł miesięcznie 

2. 240 dm3 50,00 zł miesięcznie 36,00 zł miesięcznie 

3. 1100 dm3 185,00 zł miesięcznie 130,00 zł miesięcznie 

4. 6000 dm3 1 015,00 zł miesięcznie 725,00 zł miesięcznie 

 
2. Właściciele nieruchomości zobowiązani będą do wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
bez wezwania w łącznej wysokości za dwa miesiące kalendarzowe w następujących terminach: 

a) za I okres – do końca lutego każdego roku, 
b) za II okres – do końca kwietnia każdego roku, 
c) za III okres – do końca czerwca każdego roku, 
d) za IV okres – do końca sierpnia każdego roku, 
e) za V okres – do końca października każdego roku,  
f) za VI okres – do końca grudnia każdego roku. 

przelewem na indywidualny numer rachunku bankowego, podany na informacji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi na lub na rachunek bankowy Gminy Borowa Nr 90 9183 1044 2002 2000 0547 0001 

3. Wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkałych (przez właścicieli nieruchomości rozumie się również użytkownika 
wieczystego, współwłaściciela, zarządcę, najemcę, dzierżawcę, a także posiadacza bez tytułu prawnego) oraz nieruchomości 
niezamieszkałych (np. zakłady pracy, działalność gospodarcza prowadzona na posesji, obiekty handlowe i usługowe, szkoły, 
urzędy, obiekty użyteczności publicznej, cmentarze) zobowiązani są do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi.  



W razie nie złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi albo uzasadnionych 
wątpliwości, co do danych zawartych w deklaracji Wójt Gminy Borowa określi, w drodze decyzji, wysokość opłaty  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym średnią ilość odpadów 
komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze. 
Przypominamy, iż zgodnie z art. 6m ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi (np. urodzenie dziecka; zamieszkanie na danej nieruchomości kolejnej osoby) lub określonej w deklaracji 
ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć nową 
deklarację w terminie 14 dni od dnia nastąpienia zmiany. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej 
wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.  
 
4. Szczegółowy sposób i zakres świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych: 
 Zmieszane (niesegregowane) odpady komunalne – odbiór 1 raz na 4 tygodnie; w miesiącach: czerwiec, lipiec, sierpień 
– odbiór 1 raz na 2 tygodnie. 
 Odpady surowcowe zebrane selektywnie – odbiór 1 raz na miesiąc. 
 Odpady zielone – odbiór 4 razy w roku w miesiącach: kwiecień, maj, wrzesień i październik, w punkcie selektywnej 
zbiórki odpadów komunalnych oraz kompostowanie we własnym zakresie przy pomocy kompostowników przydomowych. 
 Przeterminowane lekarstwa – gromadzone w pojemnikach usytuowanych w Ośrodku Zdrowia w Borowej                    
i Ośrodku Zdrowia w Górkach. 
 Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte opony i odpady wielkogabarytowe – odbiór 1 raz w roku podczas 
objazdowej zbiórki po wcześniejszym powiadomieniu mieszkańców. 
 
Pozostałe odpady komunalne takie, jak: zużyte baterie, odpady budowlane i rozbiórkowe z bieżących remontów  
(nie wymagających pozwolenia lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych) oraz odpady niebezpieczne 
powstające w gospodarstwach domowych (tj. opakowania po farbach, kleje, rozpuszczalniki, środki ochrony roślin, 
aerozole, środki czyszczące, wywabiacze plam, środki do konserwacji drewna oraz opakowania po tych substancjach, lampy 
fluorescencyjne  i akumulatory) odbierane są w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Borowej – na 
terenie dawnego Składowiska Odpadów Komunalnych w Borowej, w środy od 7.00 do 15.00 oraz w soboty od 9.00 do 13.00. 
 
5. Odpowiednie pojemniki/worki na odpady zostają dostarczone wszystkim właścicielom nieruchomości przez przedsiębiorcę 
wyłonionego w drodze przetargu, na podstawie informacji zawartych w deklaracji. Koszty wyposażenia nieruchomości  
w pojemniki na zmieszane odpady komunalne i worki do selektywnej zbiórki (4 rodzaje) pokrywa przedsiębiorca. 
 
W przypadku jakichkolwiek pytań bądź wątpliwości jesteśmy do Państwa dyspozycji i chętnie udzielimy 
wszelkich informacji. Będą one do uzyskania na naszej stronie internetowej www.borowa.pl, a także                         
w Urzędzie Gminy Borowa pod numerem tel. 17 58 15 719. Dodatkowe zapytania można kierować również przy 
pomocy poczty elektronicznej na adres: ug@borowa.pl 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
SEGREGACJA ODPADÓW 

 
KOLOR 

WORKA/POJEMNIKA 
WRZUCAMY: NIE WRZUCAMY: 

WOREK NIEBIESKI: 
 papier, 
 tektura, 
 opakowania 

wielomateriałowe 
 
 

 
 

 

 papier i odpady opakowaniowe               
z papieru (papierowe pudełka, kartony      
i tektury, makulatura, gazety                         
i czasopisma, zużyte zeszyty i stare 
książki, kalendarze, papierowe torby na 
zakupy, katalogi, ulotki), 

 opakowania wielomateriałowe 
„tetrapack” (kartoniki po mleku, 
sokach), 

 
 

 

PAMIĘTAJ! 

Wymienione powyżej odpady muszą być 
oczyszczone z zabrudzeń. 

 tapet, 

 zatłuszczonego papieru (np. 
masła), 

 pieluch, podpasek, artykułów                     
i papierów higienicznych, 

 worków po cemencie, wapnie, 

 kalek technicznych i papierów 
przebitkowych (rachunki, faktury), 

 tektury powlekanej tworzywem 
sztucznym np. kartonów po mleku, 

 papieru połączonego z innym 
materiałem np. folią (koperty                    
z okienkiem) 

 opakowań po aerozolach, puszek 
po farbach, opakowań po olejach 
przemysłowych i smarach,  

 sprzętu RTV i AGD, 

 baterii.  

WOREK ŻÓŁTY: 

 tworzywa sztuczne, 
 metal 
 

 

 odpady opakowaniowe z tworzyw 
sztucznych (plastikowe opakowania 
po żywności np.  jogurtach, 
margarynach, zgniecione butelki PET, 
opakowania po kosmetykach, płynach 
do mycia i chemii gospodarczej, 
plastikowe koszyczki po owocach), 

 wszelkiego rodzaju tworzywa 
sztuczne (nakrętki od butelek, 
plastikowe worki, torebki i 
reklamówki), 

 odpady opakowaniowe z metali 
(zgniecione puszki po napojach i 
piwie, puszki po konserwach), 

 metale żelazne i nieżelazne (garnki 
metalowe, druty, pokrywki ze 
słoików, kapsle i metalowe nakrętki, 
drobny złom żelazny) 

 
 

PAMIĘTAJ! 

Wrzucaj czyste opakowania i zgnieć 
butelki przed wrzuceniem. 

 

 

 styropianu, 

 piankowych zabawek, 

 butelek i pojemników                                 
z zawartością, 

 opakowań i butelek po olejach 
spożywczych, silnikowych, 
smarach i płynach chłodniczych, 

 opakowań po medykamentach, 
środkach chwasto- i 
owadobójczych, 

 produktów z tworzywa sztucznego 
typu zabawki, szczoteczki do 
zębów, 

 pojemników po wyrobach 
garmażeryjnych. 

WOREK BIAŁY:  puste butelki i pojemniki szklane po  szkła płaskiego (szyb okiennych i 



 szkło bezbarwne, 
 szkło kolorowe 
 

 

napojach i żywności, 
 słoiki bez nakrętek, 
 szklane opakowania po kosmetykach, 
 butelki po napojach alkoholowych 
 
 

PAMIĘTAJ! 

Nie tłucz szkła przed wrzuceniem do 
pojemnika, wrzucaj czyste opakowania. 

samochodowych, szkła zbrojonego, 
luster) 

 szkła kryształowego, naczyń 
żaroodpornych,  

 ceramiki, fajansu i porcelany,  
 doniczek,  

 szkła stołowego, 

 szkła okularowego,  

 żarówek, świetlówek, reflektorów 

 ekranów i lamp telewizyjnych 

 szklanych opakowań 
farmaceutycznych i chemicznych            
z zawartością. 

WOREK BRĄZOWY: 

 odpady ulegające 
biodegradacji, 

 odpady zielone 

 

 odpady kuchenne (resztki żywności, 
przeterminowane artykuły spożywcze, 
zepsutą żywność, skorupki jaj, obierki 
po owocach i warzywach), 

 filtry do kawy wraz zawartością, a także 
torebki po herbacie, 

 skoszoną trawę, 
 liście, drobne gałęzie, trociny oraz inne 

pozostałości roślin 
 

PAMIĘTAJ! 

Odpady wrzucaj bezpośrednio do worka, 
bez używania worków foliowych. 

 resztek mięsa i kości,  

 odpadków z ryb, 
 odchodów zwierzęcych, 
 popiołu z pieca, 
 tkanin, materiałów 

nieorganicznych, 

 papierosów, papieru, materiałów             
i substancji zanieczyszczających 
(np. zawierających metale ciężkie 
lub toksyczne związki organiczne) 

POJEMNIK: 

 zmieszane odpady 
komunalne 

 

 

 opakowania z zawartością, 
 opakowania po cukierkach, chipsach, 
 tapety, worki po cemencie, 
 popiół, 
 doniczki i znicze, 
 opakowania po aerozolach, 
 szkło okienne, samochodowe i 

okularowe, 
 odpady higieniczne,  
 butelki po olejach spożywczych                        

i samochodowych, 
 styropian,  
 guma,  
 mokry zabrudzony papier,  
 worki z odkurzacza, popiół, 
 płyty CD/DVD;  
 dywany, wykładziny 

 wyroby ceramiczne: kubki, talerze, 
półmiski 

 

 odpadów nadających się do 
odzysku lub recyklingu, 

 odpadów ulegających 
biodegradacji (zielonych                           
i kuchennych), 

 odpadów niebezpiecznych, 

 przeterminowanych leków, 

 baterii, 

 gruzu, materiałów budowlanych.   

 

 


