
UCHWAŁA NR XVI/178/20 
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica 

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 2019 r. poz. 506 ze zm.), oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy, Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica, stanowiący 
załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica. 

§ 3. Z dniem wejścia w życie uchwały traci moc chwała nr XVII/198/16 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 
26 lipca 2016 r. w sprawie ustalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym  
Województwa Dolnośląskiego. 

 

  
 

Wiceprzewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy 

 
 

Marek Koliński 
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Załącznik do uchwały Nr XVI/178/20 

Rady Miejskiej w Trzebnicy 

z dnia 31 marca 2020 r. 

Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica 

Rozdział 1. 
Postanowienia Ogólne 

§ 1. Określa się szczegółowe zasady utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica, 
dotyczące: 

1. wymagań w zakresie: 

a) selektywnego zbierania i odbierania odpadów komunalnych obejmującego co najmniej: papier, metale, 
tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe oraz bioodpady, 

b) selektywnego zbierania odpadów komunalnych prowadzonego przez punkty selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych w sposób umożliwiający łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców gminy, które 
zapewniają przyjmowanie co najmniej odpadów komunalnych: wymienionych w lit. a, odpadów 
niebezpiecznych, przeterminowanych leków i chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów 
medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych 
w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł 
i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli 
i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz 
odpadów tekstyliów i odzieży, 

c) uprzątania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku 
publicznego, 

d) mycia i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi; 

2. rodzaju i minimalnej pojemności pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów 
komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego oraz na 
drogach publicznych, warunków rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania pojemników 
w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym, przy uwzględnieniu: 

a) średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w gospodarstwach domowych bądź w innych źródłach, 

b) liczby osób korzystających z tych pojemników lub worków; 

3. utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów; 

4. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 
nieruchomości oraz z terenów przeznaczonych do użytku publicznego; 

5. innych wymagań wynikających z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami; 

6. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu ochronę przed zagrożeniem lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku; 

7. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym 
także zakazu ich utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach; 

8. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji i terminów jej przeprowadzania. 

Rozdział 2. 
Wymagania w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie nieruchomości 

§ 2. 1. Na terenie Gminy Trzebnica selektywnemu zbieraniu odpadów komunalnych podlegają następujące 
rodzaje odpadów: 

a) papier; 

b) szkło; 
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c) metale, tworzywa sztuczne, odpady opakowaniowe wielomateriałowe; 

d) przeterminowane leki i chemikalia; 

e) zużyte baterie i akumulatory; 

f) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

h) zużyte opony; 

i) odpady budowlane i rozbiórkowe; 

j) bioodpady; 

- odpady zielone; 

- odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych; 

k) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek; 

l) odpady tekstyliów i odzieży; 

m) odpady niebezpieczne. 

2. Na terenie nieruchomości selektywne zbieranie odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, odpadów 
opakowaniowych wielomateriałowych, bioodpadów (z podziałem na odpady zielone oraz odpady spożywcze 
i kuchenne) i szkła powinno prowadzić się systemem: 

a) indywidualnym - polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do 
tego celu pojemnikach indywidualnych, workach foliowych przeznaczonych dla jednej nieruchomości, albo 

b) zbiorowym - polegającym na selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych w przystosowanych do tego 
celu pojemnikach przeznaczonych dla kilku nieruchomości. 

3. Na terenie Gminnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych selektywnemu zbieraniu 
odpadów podlegają odpady wymienione w ust. 2 oraz: 

a) przeterminowane leki i chemikalia, 

b) odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku 
przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we 
krwi, w szczególności igieł i strzykawek, 

c) odpady niebezpieczne, 

d) odpady tekstyliów i odzieży, 

e) odpady budowlane i rozbiórkowe, 

f) zużyte opony, 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe, 

h) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 

i) zużyte baterie i akumulatory. 

§ 3. 1. Właściciele nieruchomości realizują obowiązek uprzątania błota, śniegu, lodu i innych 
zanieczyszczeń z części nieruchomości służących do użytku publicznego poprzez przystąpienie do uprzątania 
błota, śniegu i lodu oraz uprzątanie innych zanieczyszczeń, tak aby nieruchomości te były od nich wolne; 

2. Zabrania się przemieszczania błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z części nieruchomości 
służących do użytku publicznego, w przydrożny pas zieleni, do kratek ściekowych bądź koszy ulicznych. 

§ 4. 1. Na terenie nieruchomości mycie pojazdów samochodowych poza myjniami można przeprowadzać 
wyłącznie jeżeli: 

a)mycie pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, 

b)mycie odbywa się na wydzielonych, utwardzonych częściach nieruchomości, 
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c)ścieki odprowadzane są do kanalizacji miejskiej, przydomowej oczyszczalni ścieków lub zbiornika 
bezodpływowego po spełnieniu wymagań określonych w ustawie z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne oraz 
ustawie z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków 
lub gromadzone w sposób umożliwiający ich usunięcie zgodnie z przepisami ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach; w szczególności ścieki takie nie mogą być bezpośrednio odprowadzane do 
zbiorników wodnych oraz do gruntu. 

2.Mycie pojazdów samochodowych poza myjniami zakazane jest na terenach przeznaczonych do użytku 
publicznego, w tym w pasach drogowych. 

3.Na terenie nieruchomości zakazuje się dokonywania napraw pojazdów samochodowych poza 
warsztatami naprawczymi, z zastrzeżeniem ust. 4 i ust. 5. 

4.Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w przypadku 
wystąpienia awarii i polega na wykonaniu drobnych napraw lub doraźnych czynności umożliwiających 
kontynuowanie jazdy lub uruchomienie pojazdu. 

5.Naprawa pojazdów samochodowych poza warsztatami naprawczymi dozwolona jest w garażach  lub na 
wydzielonych i utwardzonych częściach nieruchomości pod warunkiem że: 

a)naprawa pojazdów samochodowych nie powoduje zanieczyszczenia środowiska, 

b)odpady powstające w trakcie naprawy gromadzone są w pojemnikach do tego przeznaczonych 
i przekazywane do unieszkodliwienia, zgodnie z przepisami odrębnymi. 

c)natężenie hałasu związane z naprawą pojazdów nie będzie stwarzać uciążliwości dla nieruchomości 
sąsiadujących. 

Rozdział 3. 
Rodzaje i minimalna pojemność pojemników lub worków przeznaczonych do zbierania odpadów 

komunalnych na terenie nieruchomości, w tym na terenach przeznaczonych do użytku publicznego  oraz 
na drogach publicznych, warunki rozmieszczania tych pojemników i worków oraz utrzymania 

pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym 

§ 5. Określa się rodzaje pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości oraz na drogach publicznych: 

1)pojemniki na odpady o pojemności 110 L; 

2)pojemniki na odpady o pojemności 120 L; 

3)pojemniki na odpady o pojemności 240 L; 

4)pojemniki na odpady o pojemności 1100 L; 

5)pojemniki na odpady o pojemności 1500 L; 

6)pojemniki na odpady o pojemności 2500 L; 

7)pojemniki kontenerowe o pojemności 7 m3; 

8)kosze uliczne o pojemności od 15 do 70 L; 

9)worki o pojemności od 60 do 120 L. 

§ 6. Poszczególne rodzaje odpadów należy gromadzić w pojemnikach lub workach wyłącznie do tego celu 
przeznaczonych o ujednoliconych kolorach i oznaczeniach tj.: 

1)odpady z papieru i tektury – kolor niebieski z napisem „Papier”; 

2)odpady z metalu, tworzyw sztucznych oraz opakowań wielomateriałowych – kolor żółty z napisem 
„Tworzywa sztuczne”; 

3)odpady ze szkła – kolor zielony z napisem „Szkło”; 

4)odpady zielone– kolor brązowy z napisem „Bio odpady zielone”; 

5)odpady kuchenne - kolor brązowy z napisem „Bio odpady kuchenne”; 

6)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – kolor czarny lub pojemnik ocynkowany z napisem 
„Odpady zmieszane”. 
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§ 7. 1.Odpady komunalne należy gromadzić jedynie w sprawnych technicznie, zamykanych i szczelnych, 
czystych, wyłącznie do tego celu przeznaczonych pojemnikach wykonanych z materiałów trudnopalnych, 
przystosowanych do opróżniania przez pojazdy specjalistyczne. 

2.Pojemniki przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości muszą posiadać 
oznaczenia określające rodzaj gromadzonych w nich odpadów, zgodnie z § 6. 

3.Pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych musi być dostosowana  
do ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości odpadów oraz częstotliwości ich opróżniania. 

4.Ustala się, że pojemność pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych powinna 
wynosić od 120 L do 1100 L. Dopuszcza się stosowanie: 

a)pojemników o pojemności od 120 L do 240 L w zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej; 

b)pojemników kontenerowych o pojemnościach min. 1100 L tylko w przypadku, gdy ilość osób 
korzystających z tych pojemników oraz ilość zbieranych odpadów komunalnych lub położenie 
nieruchomości nie pozwalają na zastosowanie mniejszych pojemników. 

5.Pojemniki lub worki do selektywnego zbierania odpadów w systemie indywidualnym: 

a)papieru, metali, tworzyw sztucznych i opakowań wielomateriałowych, nie mogą mieć pojemności 
mniejszej niż 120 L; 

b)szkła, nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 80 L; 

c)bioodpadów, nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 60 L. 

6.Pojemniki do selektywnego zbierania odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła  oraz 
opakowań wielomateriałowych w systemie zbiorowym nie mogą mieć pojemności mniejszej niż 1100 L. 

§ 8. Łączna minimalna pojemność pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych na 
terenie nieruchomości, przy zachowaniu częstotliwości ich opróżniania określonej w § 12 powinna wynosić: 

1)dla budynków mieszkalnych - co najmniej 30 litrów (L) na jednego mieszkańca; 

2)dla szkół, żłobków i przedszkoli z własną kuchnią - 20 L na każde dziecko i każdą zatrudnioną osobę, 
jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 110 L na obiekt; 

3)dla szkół, żłobków i przedszkoli bez kuchni - 6 L na każde dziecko i każdą zatrudnioną osobę, jednak 
nie mniej niż pojemnik o objętości 110 L na obiekt; 

4)dla szpitali, hoteli, ośrodki opiekuńczo-lecznicze i inne usługi noclegowe - 12 L na jedno miejsce 
(łóżko), jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 110 L na obiekt; 

5)dla lokali gastronomicznych (ogródki gastronomiczne, bary, kawiarnie, pizzerie, restauracje itp.) - 30 L 
na jedno miejsce konsumpcyjne, jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 110 L na obiekt; 

6)dla lokali handlowych oferujących: 

a)artykuły przemysłowe (biurowe, tekstylne, gospodarstwa domowego, techniczne, sportowe itp.) - 40 L 
na każdą zatrudnioną osobę jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 110 L na obiekt; 

b)artykuły spożywcze (w tym kioski owocowo-warzywne) - 80 L na każdą zatrudnioną osobę, jednak 
nie mniej niż pojemnik o objętości 110 L na obiekt; 

7)dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, produkcyjnych, lokali wielkopowierzchniowych (typu 
market), magazynów, hurtowni, biur, urzędów, przychodni, gabinetów lekarskich, lecznic, aptek, 
pomieszczeń biurowych związanych z wykonywaniem wolnych zawodów w odniesieniu do pomieszczeń 
biurowych i socjalnych - 30 L na każdą zatrudnioną osobę, jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 110 L 
na obiekt; 

8)dla targowisk - 10 L na jeden punkt handlowy, jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 110 L na 
obiekt; 

9)dla cmentarzy - 1 L na każde zajęte miejsce pochówku, jednak nie mniej niż pojemnik o objętości 
1100 L na obiekt; 

10)dla ogrodów działkowych - 1 L na każdą działkę wchodzącą w skład ogrodu, jednak nie mniej niż 
pojemnik o objętości 1100 L na obiekt; 
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11)dla obiektów rekreacyjno-sportowych - 40 L na każdą zatrudnioną osobę jednak nie mniej niż 
pojemnik o objętości 110 L na obiekt; 

§ 9. 1.W pasach dróg publicznych z wyznaczonym ciągiem ruchu pieszego należy instalować kosze uliczne 
wykonane z materiałów trudnopalnych, o konstrukcji uniemożliwiającej ich wywrócenie, sprawne technicznie, 
których minimalna pojemność wynosi 35 litrów. 

2.Rozmieszczenie koszy ulicznych w pasach dróg publicznych, wzdłuż ciągów pieszych, należy 
dostosować do intensywności i specyfiki ruchu pieszego. 

Rozdział 4. 
Utrzymywanie w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów 

§ 10. 1.Pojemniki do zbierania odpadów komunalnych należy umieszczać w wydzielonych miejscach na 
terenie nieruchomości, z uwzględnieniem przepisów prawnych, a w szczególności rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
Pojemniki powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych dla przedsiębiorcy odbierającego odpady, 
w sposób nie powodujący uciążliwości i utrudnień dla mieszkańców oraz osób trzecich. 

2.W przypadku braku możliwości ustawienia pojemnika na odpady na terenie nieruchomości lub braku 
do niej dojazdu, jej właściciel zapewnia usytuowanie pojemnika na terenie innej nieruchomości na zasadach 
uzgodnionych z właścicielem tej nieruchomości oraz podmiotem uprawnionym do odbierania odpadów 
komunalnych. 

3.Dopuszcza się ustawienie pojemników do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych 
i segregowanych wspólnie dla dwóch lub więcej nieruchomości, przy czym ustawienie wspólnych 
pojemników wymaga wywiązywania się przez właścicieli nieruchomości z obowiązku selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

4.Dopuszcza się możliwość wystawienia pojemników poza granice nieruchomości w dniu wywozu, 
zgodnie z harmonogramem, na chodnik lub ulice przed wejściem na teren nieruchomości, z obowiązkiem 
niezwłocznego ich usunięcia po opróżnieniu. 

5.W celu utrzymania pojemników przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych w czystości 
właściciel nieruchomości jest obowiązany zapewnić mycie, odkażenie i dezynfekcję pojemników. 

6.W celu utrzymania czystości i porządku w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
komunalnych tzw. boksach, właściciel nieruchomości jest obowiązany do pozbywania się odpadów, które 
znajdują się poza pojemnikami przeznaczonymi do zbierania odpadów komunalnych tj. odpadów 
wywianych przez wiatr lub wyrzuconych przez osoby trzecie (np. w wyniku aktów wandalizmu lub przez 
zwierzęta). Ponadto obowiązkiem właściciela nieruchomości jest utrzymywanie terenu w promieniu 1 m  od 
kontenerów/pojemników w czystości. 

Rozdział 5. 
Częstotliwość i sposób pozbywania się odpadów komunalnych i nieczystości ciekłych z terenu 

nieruchomości oraz terenów przeznaczonych do użytku publicznego 

§ 11. 1.Właściciele nieruchomości zobowiązani są do pozbywania się odpadów komunalnych 
z nieruchomości w sposób gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości. 

2.Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których 
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym popioły) należy umieszczać w pojemnikach do 
zbierania odpadów zmieszanych, spełniających wymagania Regulaminu, z których zostaną odebrane przez 
podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą; 

b)papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy 
umieszczać w pojemnikach/workach do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów, 
spełniających wymagania Regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na 
podstawie umowy zawartej z gminą lub przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; 

c)przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, 
zlokalizowanych w aptekach lub przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; 
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d)chemikalia pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do gminnego punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

e)zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory, 
na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów 
komunalnych; 

f)tekstylia i odzież pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do gminnego punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

g)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt 
elektryczny i elektroniczny, na zasadach określonych odrębnymi przepisami lub do gminnego punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych, a także przekazywać wg ustalonego harmonogramu 
podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne (w formie „wystawki”), na podstawie 
umowy zawartej z gminą; 

h)meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać do gminnego punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych lub przekazywać wg ustalonego harmonogramu podmiotowi 
uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne (w formie „wystawki”), na podstawie umowy zawartej 
z gminą; 

i)odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 1m3 na jednego właściciela nieruchomości w ciągu roku 
należy przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub umieszczać 
w odpowiednich pojemnikach do zbierania odpadów budowlanych, które zostaną odebrane przez podmiot 
uprawniony, na podstawie umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem;  

j)zużyte opony w ilości do 4 sztuk na rok na jednego właściciela nieruchomości należy przekazywać do 
gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub przekazywać wg ustalonego 
harmonogramu podmiotowi uprawnionemu, odbierającemu odpady komunalne (w formie „wystawki”), na 
podstawie umowy zawartej z gminą; 

k)odpady niebezpieczne pochodzące z gospodarstw domowych należy przekazywać do gminnego punktu 
selektywnego zbierania odpadów komunalnych; 

l)bioodpady (odpady zielone i kuchenne) należy: 

- umieszczać w workach do selektywnego zbierania odpadów zielonych i odpadów kuchennych, 
spełniających wymagania Regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na 
podstawie umowy zawartej z gminą; 

- zagospodarowywać na terenie nieruchomości w przydomowych kompostownikach. W takiej sytuacji 
właściciel nieruchomości zwolniony jest z obowiązku posiadania worka do selektywnego zbierania tych 
odpadów. Właściciel nieruchomości zwolniony z obowiązku posiadania worka, wszystkie wytworzone na 
terenie nieruchomości bioodpady przetwarza w przydomowym kompostowniku, a tym samym nie korzysta 
z odbioru bioodpadów przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą; 

- przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

3.Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych dla nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne: 

a)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym popioły) należy umieszczać w odpowiednich 
pojemnikach do zbierania odpadów zmieszanych, spełniających wymagania Regulaminu, z których zostaną 
odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy zawartej z gminą; 

b)papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe oraz szkło należy 
umieszczać w pojemnikach/workach do selektywnego zbierania poszczególnych frakcji odpadów, 
spełniających wymagania Regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na 
podstawie umowy zawartej z gminą; 

c)przeterminowane leki należy umieszczać w pojemnikach do zbierania przeterminowanych leków, 
zlokalizowanych w aptekach na terenie gminy; 

d)chemikalia i odpady niebezpieczne należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie 
umowy zawartej  przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 
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e)zużyte baterie i akumulatory należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyte baterie i akumulatory,  
na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

f)tekstylia i odzież należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej  przez 
właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

g)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy przekazywać podmiotom zbierającym zużyty sprzęt, 
na zasadach określonych odrębnymi przepisami; 

h)meble i inne odpady wielkogabarytowe należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie 
umowy zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

i)odpady budowlane i rozbiórkowe należy umieszczać w odpowiednich pojemnikach kontenerowych do 
zbierania odpadów budowlanych, które zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na podstawie umowy 
zawartej przez właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

j)zużyte opony należy przekazywać podmiotowi uprawnionemu, na podstawie umowy zawartej przez 
właściciela nieruchomości z tym podmiotem; 

k)bioodpady (odpady zielone i kuchenne) należy: 

- umieszczać w workach do selektywnego zbierania odpadów zielonych i odpadów kuchennych, 
spełniających wymagania Regulaminu, z których zostaną odebrane przez podmiot uprawniony, na 
podstawie umowy zawartej z gminą. 

§ 12. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się odpadów komunalnych z terenu nieruchomości: 

1)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym popioły) z zabudowy jednorodzinnej - 
nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie, zgodnie z harmonogramem odbioru; 

2)niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym popioły) z budynków wielolokalowych - 
nie rzadziej niż jeden raz na tydzień, zgodnie z harmonogramem odbioru; 

3)segregowane odpady komunalne - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - 
nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc, zgodnie z harmonogramem odbioru; 

4)segregowane odpady komunalne - szkło, papier - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące, zgodnie 
z harmonogramem odbioru; 

5)segregowane odpady komunalne – bioodpady (odpady zielone i kuchenne) – z zabudowy 
jednorodzinnej - nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, w okresie od marca do listopada oraz nie rzadziej niż 
jeden raz na miesiąc, w okresie od grudnia do lutego; 

6)segregowane odpady komunalne - bioodpady (odpady zielone i kuchenne) – z budynków 
wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na tydzień, w okresie od marca do listopada oraz nie rzadziej niż 
jeden raz na miesiąc, w okresie od grudnia do lutego; 

7)odpady budowlane i rozbiórkowe - systematycznie w trakcie prowadzonych prac, nie później jednak  
niż tydzień po zakończeniu prac budowlanych, remontowych i modernizacyjnych; 

8)meble i inne odpady wielkogabarytowe - według potrzeb właścicieli nieruchomości, nie rzadziej niż 
jeden raz na rok; 

9)przeterminowane leki - według potrzeb właścicieli nieruchomości, nie rzadziej niż jeden raz na rok; 

10)chemikalia - według potrzeb właścicieli nieruchomości, nie rzadziej niż jeden raz na rok; 

11)zużyte baterie i akumulatory - według potrzeb właścicieli nieruchomości, nie rzadziej niż jeden raz na 
rok; 

12)zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - według potrzeb właścicieli nieruchomości, nie rzadziej  niż 
jeden raz na rok; 

13)zużyte opony - według potrzeb właścicieli nieruchomości, nie rzadziej niż jeden raz na rok; 

14)odpady z koszy ulicznych ustawionych na terenach przeznaczonych do użytku publicznego – według 
potrzeb, nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie nie dopuszczając jednak do przepełnienia pojemników, 
w których są zbierane. 
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§ 13. 1.Usuwanie nieczystości ciekłych z terenów nieruchomości wyposażonych w zbiorniki 
bezodpływowe oraz zbiorników oczyszczalni przydomowych z osadów ściekowych powinno odbywać  się 
z częstotliwością uzależnioną od ilości wytwarzanych na terenie nieruchomości nieczystości ciekłych  oraz 
objętości zbiornika, zapewniając ciągłość użytkowania zbiornika oraz uniemożliwiając wydostanie  się 
nieczystości ciekłych poza zbiornik, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2.Nieczystości ciekłe gromadzone w zbiornikach bezodpływowych należy usuwać nie rzadziej niż raz  na 
kwartał, a osady ściekowe z przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z częstotliwością wynikającą 
z instrukcji ich eksploatacji, jednak nie rzadziej niż raz na dwa lata. 

Rozdział 6. 
Inne wymagania wynikające z wojewódzkiego planu gospodarki odpadami 

§ 14. 1.Odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwie domowym 
w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu 
substancji we krwi w szczególności igły i strzykawki należy umieszczać w pojemnikach/workach na tworzywa 
sztuczne pod warunkiem ich zabezpieczenia lub dostarczyć do gminnego punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych. 

2.W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, należy dążyć do: 

a)ograniczenia ilości ich wytwarzania; 

b)zwiększania poziomu odzysku i recyklingu odpadów zbieranych w sposób selektywny; 

c)minimalizowania używania opakowań jednorazowych; 

d)używania do codziennych zakupów toreb wielokrotnego użytku; 

e)kupowania produktów w opakowaniach zwrotnych. 

Rozdział 7. 
Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem  lub 
uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku 

§ 15. 1.Osoby utrzymujące psy, koty i inne zwierzęta domowe zobowiązane są do zachowania środków 
ostrożności zapewniających ochronę zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt, a także dołożenia starań, aby 
zwierzęta te nie były uciążliwe dla otoczenia. 

2.Utrzymujący zwierzęta domowe zobowiązani są do sprawowania nad nimi właściwej opieki, a w 
szczególności nie pozostawiania ich bez dozoru. 

§ 16. 1.Właściciele wszystkich zwierząt domowych oraz zwierząt nieudomowionych, utrzymywanych 
w charakterze zwierząt domowych zobowiązani są do: 

a)stałego i skutecznego dozoru nad zwierzętami, 

b)natychmiastowego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez zwierzęta domowe w obiektach 
i na innych terenach przeznaczonych do użytku publicznego, a w szczególności na chodnikach, jezdniach, 
placach, parkingach, terenach zielonych (zieleńcach, parkach), itp.; zanieczyszczenia (odchody) 
spowodowane przez zwierzęta powinny być umieszczane w specjalnych koszach rozmieszczonych na 
terenie gminy; postanowienie to nie dotyczy osób niepełnosprawnych z psem asystującym. 

2.Utrzymywanie większej ilości zwierząt domowych w budynkach wielorodzinnych nie może stanowić 
uciążliwości dla pozostałych mieszkańców. 

3.Utrzymujący gady, płazy, ptaki i owady w lokalach mieszkalnych lub użytkowych zobowiązani są 
zabezpieczyć je przed wydostaniem się z pomieszczenia. 

4.Prowadzenia psa bez smyczy dozwolone jest tylko w miejscach mało uczęszczanych, pod warunkiem, 
że pies ma kaganiec, a właściciel (opiekun) sprawuje kontrolę nad jego zachowaniem. 

5.Właściciel nieruchomości, po której pies porusza się swobodnie, zobowiązany jest zabezpieczyć 
nieruchomość w taki sposób, aby zapobiec możliwości wydostania się psa poza jej granice oraz umieścić 
w widocznym miejscu, wykonaną z trwałego materiału, tabliczkę ostrzegawczą z napisem „UWAGA PIES” 
lub o podobnej treści. 
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§ 17. Zasady postępowania z bezdomnymi zwierzętami na terenie gminy są określane w podejmowanych 
na dany roku uchwałach  Rady Miejskiej w Trzebnicy w sprawie przyjęcia „Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebnica”. 

Rozdział 8. 
Wymagania odnośnie utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach wyłączonych  z produkcji 

rolniczej 

§ 18. 1.Wprowadza się całkowity zakaz chowu i utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej, w szczególności zajętych przez budownictwo wielorodzinne 
i koncentrowane budownictwo jednorodzinne. 

2.Na nieruchomościach położonych na terenach zabudowy jednorodzinnej dopuszcza się utrzymywanie 
w pomieszczeniach wyłącznie poza budynkiem mieszkalnym drobnych zwierząt – takich jak: drób, króliki. 
Właściciele takich nieruchomości są zobowiązani do: 

a)zabezpieczenia przed opuszczeniem nieruchomości zwierząt gospodarskich utrzymywanych na terenie  
tej nieruchomości, 

b)składowania i magazynowania powstających w związku z utrzymaniem tych zwierząt odpadów 
i nieczystości ciekłych w taki sposób, by nie stanowiły uciążliwości dla otoczenia oraz nie powodowały 
zanieczyszczenia terenu wód gruntowych i powierzchniowych, 

c)utrzymywania zwierząt gospodarskich w sposób nie niepowodujący zanieczyszczenia terenu 
przyległego, zanieczyszczenia powietrza wyziewami, jak również w sposób nie stwarzający uciążliwości dla 
sąsiednich nieruchomości, 

d)nie zanieczyszczania posesji domów mieszkalnych, ulic i innych miejsc publicznych odchodami 
zwierząt, przeznaczoną dla zwierząt karmą lub ściółką lub innymi nieczystościami. 

3.Na terenach wyłączonych z produkcji rolniczej dopuszcza się utrzymywanie pszczół miodnych pod 
warunkiem: 

a)usytuowania uli w miejscach uniemożliwiających przypadkowe wejście osób postronnych oraz 
oznakowania tych miejsc tablicami z napisem „Uwaga pszczoły. Wstęp wzbroniony”; 

b)usytuowania uli w odległości nie mniejszej niż 10 m od granicy nieruchomości lub uczęszczanej drogi 
publicznej, z tym że odległość ta może być zmniejszona za zgodą właściciela lub użytkownika 
nieruchomości sąsiedniej; 

c)w przypadku usytuowania uli na dachach budynków, zachowania odległości co najmniej 10 m od 
otworów okiennych znajdujących się na poziomie i powyżej poziomu posadowienia uli, przy czym w takim 
przypadku nie stosuje się ograniczeń przewidzianych w pkt b. 

Rozdział 9. 
Obszary podlegające obowiązkowej deratyzacji oraz terminy jej przeprowadzania 

§ 19. 1.Wyznacza się zabudowany obszar gminy Trzebnica, jako obszar podlegający obowiązkowi 
przeprowadzenia deratyzacji. 

2.Deratyzację przeprowadza się co najmniej dwa razy w roku, w okresie kwiecień/maj oraz 
październik/listopad. 

3.W razie konieczności wynikających z przyczyn higieniczno - sanitarnych, Burmistrz Gminy Trzebnica 
może zarządzić obowiązek przeprowadzenia dodatkowej deratyzacji w terminie innym, niż określony 
w ust. 2.
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UZASADNIENIE

Opracowanie nowego regulaminu utrzymaniu czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica zostało

podyktowane koniecznością przystosowania treści regulaminu do wymagań związanych ze zmianą ustawy o

utrzymaniu czystości i porządku w gminach w brzmieniu obowiązującym od 6 września 2019 r.,

wprowadzonych Ustawą z dnia 19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w

gminach oraz niektórych innych ustaw – (Dz. U. 2019 r., poz. 1579).

Zgodnie z treścią art. 9 ustawy nowelizującej, rada gminy zobowiązana jest dostosować w terminie 12

miesięcy od dnia wejścia w życie niniejszej ustawy uchwały wydane przed dniem wejścia w życie

nowelizacji. Tym samym, wszelkie uchwały, które podjęto przed dniem 6 września 2019 r., rada gminy ma

obowiązek dostosować do znowelizowanych przepisów w ciągu roku.

Projekt uzyskał pozytywną opinię Państwowego Powiatowego Inspektora  Sanitarnego w Trzebnicy.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały przez Radę Miejską w Trzebnicy jest zasadne.
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