
 

 

UCHWAŁA NR II/5/2014 

RADY GMINY BOROWA 

z dnia 30 grudnia 2014 r. 

w sprawie zmiany uchwały NR XXIII/151/2013 Rady Gminy Borowa z dnia 30 stycznia 2013 roku 

w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowa 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca1990 r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1399), po zasięgnięciu 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mielcu znak PSK.070-41/14 z dnia 17.12.2014 r. 

Rada Gminy Borowa uchwala co następuje: 

§ 1. W uchwale NR XXIII/151/2013 Rady Gminy Borowa z dnia 30 stycznia 2013 roku w sprawie 

uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Borowa wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W § 6 pkt 2) po lit. n dodaje się lit. o w brzmieniu: 

„o)  tekstyliów”. 

2. W § 9 punkty od pkt 10 do pkt 15 otrzymują następujące brzmienie: 

„10. 10. Odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone należy gromadzić oddzielnie w workach 

koloru brązowego. Odpady ulegające biodegradacji odbierane będą z terenów nieruchomości 4 razy 

w roku. Odpady te można również poddać kompostowaniu na terenie nieruchomości, na której powstały, 

przy czym nie może to powodować uciążliwości dla użytkowników sąsiednich nieruchomości. 

W przypadku braku możliwości kompostowania odpadów zielonych, należy je przekazywać do punktu 

selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

11. Odpady komunalne niebezpieczne takie, jak: 

1) przeterminowane leki, 

2) zużyte baterie, 

3) odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych 

należy gromadzić oddzielnie i przekazywać do punktów wyznaczonych przez Gminę lub do 

pojemników rozmieszczonych na ten cel na terenie Gminy. Adresy tych punktów są dostępne na 

stronie internetowej www.borowa.pl. Odpady zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 

pochodzącego z gospodarstw domowych odbierane będą ponadto 1 raz w roku z terenów 

nieruchomości, w terminie podanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. Pozostałe 

komunalne odpady niebezpieczne 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 należy gromadzić 

oddzielnie i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 
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12. Meble i odpady wielkogabarytowe (np. drzwi, stolarka okienna) należy gromadzić odrębnie 

od pozostałych odpadów komunalnych. Zbiórka tych odpadów odbywać się będzie 1 raz w roku 

z terenów nieruchomości, w terminie podanym przez przedsiębiorcę odbierającego odpady. 

13. Odpady z bieżących remontów, prowadzonych we własnym zakresie, należy gromadzić odrębnie 

od pozostałych odpadów komunalnych i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych. 

14. Zużyte opony należy gromadzić odrębnie od pozostałych odpadów komunalnych. Zbiórka tych 

odpadów odbywać się będzie 1 raz w roku z terenów nieruchomości, w terminie podanym przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady. 

15. Tekstylia należy gromadzić oddzielnie i przekazywać do punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych”. 

§ 2. W pozostałym zakresie Uchwała zachowuje dotychczasowe brzmienie. 

§ 3. Wykonanie uchwały zleca się Wójtowi Gminy Borowa. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego i wchodzi 

w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.   

  

 

Przewodniczący Rady Gminy Borowa 

 

Marian Taran 
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