
 

 

UCHWAŁA NR XVI/179/20 

RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 31 marca 2020 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 2019 r., poz. 2010, z późn. zm.),  

po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy, 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: 

1. W § 2 wprowadza się następujące zmiany: 

1) w ust. 3 po pkt 3 dodaje się pkt 4 w brzmieniu:  

„4) bioodpady: 

- odpady zielone, 

- odpady spożywcze i kuchenne z gospodarstw domowych.”, 

2) skreśla się pkt 4. 

3) w ust. 5 po pkt i) dodaje się pkt j) w brzmieniu:  

„j) 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.”. 

2. W § 3 wprowadza się następujące zmiany: 

1) ust. 1 otrzymuje brzmienie:  

„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 (w tym popioły) z zabudowy jednorodzinnej - 

nie rzadziej niż jeden raz na dwa tygodnie; 
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b) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne (w tym popioły) z budynków wielolokalowych - 

nie rzadziej niż jeden raz na tydzień; 

c) segregowane odpady komunalne - tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe - 

nie rzadziej niż jeden raz na miesiąc; 

d) segregowane odpady komunalne - szkło, papier - nie rzadziej niż jeden raz na dwa miesiące; 

e) 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; 

f) 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; 

g) meble i inne odpady wielkogabarytowe oraz zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny - nie rzadziej niż 

jeden raz na rok.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica. 

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

Dolnośląskiego. 

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy: 

M. Koliński 
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