
UCHWAŁA NR XXXI/360/13
RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY

z dnia 28 stycznia 2013 r.

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 r. o samorządzie  
gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r., Nr 142, poz. 1591 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 2012 r,. poz. 391 z późn. zm.) Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co 
następuje:

§ 1.
1. Określa  się  szczegółowy sposób i  zakres  świadczenia  usług w zakresie  odbierania 

odpadów komunalnych w odniesieniu do właścicieli nieruchomości z terenu Gminy 
Trzebnica,   i  zagospodarowania  tych  odpadów,  w  zamian  za  uiszczoną  przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

2. Właścicielami nieruchomości, o których mowa w ust. 1, są podmioty wymienione w § 
2  ust.  1  pkt  11  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  Gminy 
Trzebnica.  Obowiązki  właściciela  wynikające  z  postanowień  niniejszej  uchwały 
obciążają również osoby sprawujące zarząd nieruchomością wspólną lub właścicieli 
lokali, jeżeli zarząd nie został wybrany.

§ 2. 
Ustala się, że w ramach opłaty, o której mowa w § 1 ust. 1, 
1.  odbiera  się  bezpośrednio  z  terenu  nieruchomości  następujące  rodzaje  odpadów 
komunalnych: 

1) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne,
2) papier i tekturę,
3) metale,
4) tworzywa sztuczne,
5) opakowania wielomateriałowe,
6) szkło,
7)  komunalne odpady zielone,
8) odpady wielkogabarytowe,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,

2. W Gminnych Punktach Selektywnego Zbierania Odpadów, w sposób wskazany w § 6, 
będą przyjmowane następujące rodzaje odpadów:
a) komunalne odpady zielone,
b) odpady leków przeterminowanych,
c) zużyte baterie i akumulatory,
d) chemikalia, puszki po farbach, opakowania po nawozach i środkach ochrony roślin 
oraz zużyte opony,
e) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
f)  odpady  budowlano-remontowe  w  ilości  do  1m3  na  jednego  właściciela 
nieruchomości w roku kalendarzowym (na jedno gospodarstwo domowe w ilości do 
1m3   w roku kalendarzowym),



g) odpady wielkogabarytowe,
h) inne odpady, w tym  niebezpieczne wydzielone ze strumienia odpadów 
komunalnych.

§ 3. 
1. Ilość odpadów komunalnych, odbieranych zgodnie z § 5 ust. 1 pkt a,b,c  niniejszej 

uchwały od właścicieli  nieruchomości,  na których zamieszkują mieszkańcy stanowi 
iloczyn  liczby  osób  zamieszkujących  daną  nieruchomość  oraz  tygodniowej  normy 
wytwarzania  odpadów  wynikających  z  §  4  ust.  4  lit.  a lub  lit.  b  Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica.

2. W  przypadku  wystąpienia  sytuacji  okresowego/incydentalnego  powstania  na 
nieruchomości,  na  której  zamieszkują  mieszkańcy,  większej  ilości  zmieszanych 
odpadów komunalnych lub selektywnie zebranych (tj. ponad limit określony w ust. 1), 
odpady te powinny być zebrane i umieszczone w foliowym worku przeznaczonym do 
zbierania  poszczególnych  frakcji  odpadów,  udostępnionym  nieodpłatnie  przez 
wybrany podmiot uprawniony i wystawione odpowiednio w dniu odbioru odpadów 
komunalnych zmieszanych bądź selektywnie zebranych. 

§ 4. 
Ilość odpadów komunalnych odbieranych zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. a,b,c  niniejszej uchwały 
od właścicieli  nieruchomości,  na których nie zamieszkują mieszkańcy,  a powstają odpady 
komunalne,  wyrażona  jest  w  pojemnikach  o  określonej  objętości,  dostosowanej  do  norm 
wynikających z charakteru prowadzonej działalności, określonych w § 4 ust. 4 Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica.

§ 5.
1. Ustala się, że w ramach opłaty, o której mowa w § 1, odpady komunalne zbierane na 

terenie nieruchomości odbiera się z częstotliwością:
a)   niesegregowane  (zmieszane)  odpady  komunalne  –  co  najmniej  raz  na  dwa  
tygodnie;
b)  odpady  wyselekcjonowane  tj.  szkło,  papier  i  tektura,  tworzywa  sztuczne,  
opakowania wielomateriałowe i metale - co najmniej raz w miesiącu;
c) komunalne odpady zielone - dwa razy w miesiącu, w okresie wegetacyjnym roślin 
tj. od 01.04. do 30.11. każdego roku;
d)  zużyty  sprzęt  elektryczny  i  elektroniczny  oraz  odpady  wielkogabarytowe  od  
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy - co najmniej raz w  
roku.

2. Odpady,  o  których  mowa  w  ust.  1,  odbierane  będą  zgodnie  z  harmonogramem 
udostępnionym przez wybrany podmiot uprawniony.  

§ 6.
1. Do  Gminnych  Punktów  Selektywnego  Zbierania  Odpadów  można  przekazywać 

bezpłatnie odpady komunalne zebrane w sposób selektywny, o których mowa w  § 2 
ust. 2.

2. Transport  odpadów  do  Gminnych  Punktów  Selektywnego  Zbierania  Odpadów 
mieszkańcy zapewniają we własnym zakresie i na własny koszt.

3. Adresy i godziny otwarcia Gminnych Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów są 
wskazane na stronie internetowej www.trzebnica.pl oraz www.eko.trzebnica.pl

http://www.eko.trzebnica.pl/


4. Odpady leków przeterminowanych można umieszczać w odpowiednio oznaczonych 
pojemnikach  zlokalizowanych  w  aptekach  na  terenie  Gminy  Trzebnica  w  sposób 
ciągły.

§ 7. 
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica.

§ 8. 
Uchwała  wchodzi  w  życie  po  14  dniach  od  daty  ogłoszenia  w  Dzienniku  Urzędowym 
Województwa Dolnośląskiego, z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013 roku.



Uzasadnienie

       W związku z wejściem w życie zmian w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) opracowany został 
projekt ustawy w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Trzebnica i 
zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela  nieruchomości 
opłatę  za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Art.  6r ust.  3 ww. ustawy nakłada na 
gminę  obowiązek  przygotowania  powyższej  uchwały  w  celu  określenia  ilości  odpadów 
komunalnych  odbieranych  od  właściciela  nieruchomości,  częstotliwości  odbierania  tych 
odpadów oraz  sposobu  świadczenia  usług  przez  punkty  selektywnego  zbierania  odpadów 
komunalnych.
    Zgodnie  z  zapisami  Regulaminu  utrzymania  czystości  i  porządku  na  terenie  gminy 
Trzebnica w ramach nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi mieszkańcy 
mają  możliwość  bezpłatnego  przekazywania  ilości  wytworzonych  odpadów  komunalnych 
zgodnie z normami wskazanymi w Regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
Gminy Trzebnica. Przyjęcie takiego rozwiązania wpłynie na ograniczenie zjawiska dzikich 
wysypisk,  spalania    oraz  podrzucania  odpadów.  Odpady  powstające  w  gospodarstwach 
domowych w sposób  regularny tj. zmieszane odpady komunalne, odpady z papieru, szkła, 
tworzywa sztucznego,   metalu,  opakowania wielomateriałowe i odpady zielone odbierane 
będą  ze  stałą,  określoną  w  harmonogramie  opracowanym  wspólnie  z  przedsiębiorcą 
wykonującym usługę, częstotliwością bezpośrednio z posesji. Pozostałe odpady wytwarzane 
w  gospodarstwach  domowych,  które  mieszkańcy  zobowiązani  są  zbierać  zgodnie  z  ww. 
Regulaminem w sposób selektywny mogą być bezpłatnie przekazane do punktu selektywnego 
zbierania odpadów. W tym wypadku mieszkańcy pokrywają jedynie koszty dostarczenia tych 
odpadów do punktu.


