UCHWAŁA NR XX/209/16
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY
z dnia 30 września 2016 r.
w sprawie zmiany Uchwały 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.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 446) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 250 ze zm.), po
zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy, Rada Miejska w
Trzebnicy uchwala, co następuje:
§ 1. W załączniku do Uchwały 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 wprowadza
się następujące zmiany:
1) Przepis § 8 ust. 1 otrzymuje brzmienie: "1. Ustala się następującą częstotliwość pozbywania się
odpadów komunalnych, z terenu nieruchomości i terenów przeznaczonych do użytku publicznego.
a) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne – nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
b) odpady wyselekcjonowane tj. szkło, papier i tektura, tworzywa sztuczne, opakowania
wielomateriałowe i metale, - nie rzadziej niż raz w miesiącu lub na bieżąco w Gminnych Punktach
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w ilościach przekraczających objętość pojemników
/worków przydomowych;
c) komunalne odpady zielone (trawa, liście, drobne gałęzie) - dwa razy w miesiącu (w okresie
wegetacyjnym roślin tj. od 01.04. do 30.11. każdego roku) lub na bieżąco w Gminnych Punktach
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych;
d) odpady z koszy ulicznych nie rzadziej niż jeden raz w tygodniu;
e) pozostałe odpady zbierane selektywnie odbiera się na bieżąco w Gminnych Punktach Selektywnego
Zbierania Odpadów Komunalnych."
2) Przepis § 10 otrzymuje brzmienie: "1. W celu ograniczenia ilości wytwarzanych odpadów
komunalnych, należy dążyć do:
1) ograniczenia ilości ich wytwarzania;
2) zwiększenia poziomu odzysku i recyklingu zbieranych w sposób selektywny;
3) minimalizowania używania opakowań jednorazowych;
4) używania do codziennych zakupów toreb wielokrotnegu użytku;
5) kupowania produktów w opakowaniach zwrotnych;
6) kompostowania w sposób nie powodujący uciążliwości odpadów ulegających biodegradacji, w tym
komunalnych odpadów zielonych w pryzmie kompostowej, na terenie nieruchomości."
3) W § 14 skreśla się w całości pkt a i b.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
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§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym
Województwa Dolnośląskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Trzebnicy
Mateusz Stanisz
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