
 

 

UCHWAŁA NR XXVIII/329/21 

RADY MIEJSKIEJ W TRZEBNICY 

z dnia 6 października 2021 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 roku o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2021 r., poz. 1372) oraz art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888, z późn. zm.), po zasięgnięciu opinii Państwowego 

Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Trzebnicy, Rada Miejska w Trzebnicy uchwala, co następuje: 

§ 1. W § 11 ust. 2 załącznika do uchwały nr XVI/178/20 Rady Miejskiej w Trzebnicy z dnia 31 marca 2020 r. 

w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Trzebnica (Dz. Urz. Woj. 

Dolnośląskiego poz. 2609): 

1) pkt i otrzymuje brzmienie: 

„i) odpady budowlane i rozbiórkowe w ilości do 300 kg na nieruchomość 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;”; 

2) pkt j otrzymuje brzmienie: 

„j) zużyte opony w ilości do 4 sztuk na rok na nieruchomość (stanowiące odpady komunalne, tj. z wyłączeniem 

opon z samochodów ciężarowych, dostawczych i pojazdów rolniczych oraz maszyn rolniczych) należy 

przekazywać do gminnego punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych lub innych podmiotów 

zagospodarowujących te odpady.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Trzebnica. 

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

Dolnośląskiego. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Trzebnicy: 

Mateusz Stanisz 

DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 21 października 2021 r.

Poz. 4835
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