
UCHWAŁA NR XVII/188/20 
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/178/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 marca 2020 roku 
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 2020 r. poz. 713), 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. W załączniku do Uchwały Nr XVI/178/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 marca 2020 roku 
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica wprowadza się 
następujące zmiany: 

1) w § 11: 

a) ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Ustala się następujący sposób pozbywania się odpadów komunalnych z nieruchomości objętych 
zorganizowanym przez gminę systemem odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych: 

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; 

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;  
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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.”, 

b) uchyla się ust. 3, 

2) w § 19 uchyla się ust. 3. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica. 

§ 3. 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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