
UCHWAŁA NR VIII/88/19
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 27 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały nr XI/130/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 roku 
w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r., poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1454, z późn. zm.), Rada 
Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XI/130/15 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie 
sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w § 2 wprowadza się następujące zmiany:

1) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4. Odbiór komunalnych odpadów zielonych w ilości nie większej niż 5 worków na jednego 
właściciela nieruchomości (w przypadku nieruchomości zamieszkałych na jedno gospodarstwo domowe) 
na jeden odbiór odpadów”.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 3. Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała nr VII/62/19 Rady Miejskiej 
w Trzebnicy z dnia 30 kwietnia 2019 roku w sprawie zmiany uchwały nr XI/130/15 Rady Miejskiej 
w Trzebnicy z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian 
za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

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

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Trzebnicy

Mateusz Stanisz

Id: 5253F37D-E118-4656-9680-2CB59C9471D3. Uchwalony Strona 1



UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6r ust. 3a ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1454 ze zm.) dopuszcza się ograniczenie ilości m. in. odpadów zielonych. Brak jest
podstaw do ograniczenia całej grupy odpadów do których zalicza się także odpady zielone czyli odpadów
ulegających biodegradacji.

Powyższa uchwała dostosowuje wcześniej podjętą uchwałę do wskazań Wojewody Dolnośląskiego
zawartych w piśmie z dnia 21 maja 2019 roku (numer sprawy: NK-N.4131.140.8.2019.MC2).
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