
UCHWAŁA NR 347/XXXIII/14
RADY GMINY CZERNICE BOROWE

z dnia 24 października 2014 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Czernice Borowe 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. l i art. 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 
o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r., poz. 594; z późn. zm.) i art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( Dz. U. z 2013 r., poz. 1399 z późn. zm.), Rada 
Gminy Czernice Borowe uchwala: 

§ 1. 

W uchwale nr 248/XXIII/13 Rady Gminy Czernice Borowe z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Czernice Borowe (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2013 r., poz. 6256) w rozdziale 4, § 10 dodaje się punkt 12, 13 i 14 w następującym brzmieniu: 

„12. Usuwanie odpadów komunalnych z terenów przeznaczonych do użytku publicznego będzie 
następowało co najmniej raz w miesiącu. Niezależnie od częstotliwości usuwania odpadów określonej 
powyżej, zarządzający terenem publicznym mają obowiązek nie dopuścić do przepełnienia koszy ulicznych. 

13. Metale zebrane selektywnie można przekazywać nieodpłatnie do punktu selektywnej zbiórki odpadów 
komunalnych na terenie gminy lub uprawnionym podmiotom, np. punktom zbierania złomu, posiadającym 
stosowne zezwolenie w tym zakresie. 

14. Od 01 stycznia 2015r. wprowadza się dualny system zbierania odpadów komunalnych z podziałem na 
frakcję suchą i frakcję mokrą. Właściciele nieruchomości, którzy selektywnie gromadzą odpady komunalne, 
z podziałem na dwie frakcje, tj. „MOKRE” i „SUCHE” pozbywają się tych odpadów w następujący sposób: 

1) „MOKRE” - tj. odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady kuchenne stałe (resztki 
żywności, skorupki po jajkach i orzechach, fusy, filtry do kawy), opakowania ulegające biodegradacji, 
odpady zielone (skoszona trawa, liście, drobne gałęzie, trociny, pozostałości roślin), zużyte ręczniki 
papierowe, chusteczki higieniczne, mokry zabrudzony papier - gromadzą w pojemniku lub worku, który 
odbierze podmiot uprawniony. 

2) „SUCHE” - tj. papier (gazety, czasopisma, książki, tektura, pudełka kartonowe), metal (puszki, folie 
aluminiowe), tworzywa sztuczne (butelki, opakowania po produktach spożywczych, folie i torebki 
z tworzyw sztucznych, tekstylia) szkło i opakowania szklane, opakowania wielomateriałowe (kartony po 
mleku i sokach, inne opakowania po żywności) – gromadzą w pojemniku lub worku, który odbierze podmiot 
uprawniony. Wymienione powyżej odpady muszą być oczyszczone z zabrudzeń. 

3) Do pojemnika na odpady ulegające biodegradacji „MOKRE” nie można wrzucać: odpadów surowcowych 
(tworzyw sztucznych, szkła, metalu), odpadów niebezpiecznych (oleje, farby i inne chemikalia), popiołu, 
chemicznie skażonej ziemi, środków ochrony roślin. 

4) Do pojemnika na odpady komunalne „SUCHE” nie można wrzucać:kawałków styropianu, tworzyw 
sztucznych pochodzenia medycznego, opakowań oraz butelek po olejach i smarach, opakowań po środkach 
ochrony roślin, puszek oraz pojemników po farbach, żarówek i lamp rtęciowych, szklanych opakowań 
farmaceutycznych i chemicznych.”

§ 2. 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czernice Borowe. 



§ 3. 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego. 
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