
Projekt

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia .................... 2013 r.

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 
2013 r. w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

gminy Trzcianka”

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391, poz. 951, z 2013 r. poz. 21, poz. 228) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 oraz art.40 ust. 1, art. 41 ust 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, poz. 645), po zasięgnięciu opinii 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Czarnkowie Rada Miejska Trzcianki 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 
2013 roku w sprawie uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Trzcianka (Dz. U. Woj. Wielkopolskiego z 2013 r., poz. 3212) wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) wykreśla się § 1 ust.2 pkt 3, 5, 6, 7, 8; 
2) § 1 ust. 2 pkt 4, otrzymuje brzmienie: odpadach zielonych - rozumie się przez to odpady, 

o których mowa w art. 3 ust.1 pkt 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz. U. z 2013, poz. 21); 

3) wykreśla się § 2 ust. 1 pkt 3, 5, 7; 
4) § 2 ust. 1 pkt 4 otrzymuje brzmienie: oczyszczanie chodnika, w rozumieniu art.5 ust.1 

pkt 4 ustawy, z błota śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń poprzez odgarnięcie w miejsce 
nie powodujące zakłóceń w ruchu pieszych lub pojazdów i podjęcie działań usuwających 
lub co najmniej ograniczających śliskość chodnika. Piasek użyty do tych celów należy 
usunąć z chodnika niezwłocznie po ustaniu przyczyn jego zastosowania. Dopuszcza się 
gromadzenie błota, śniegu, lodu i piasku na skraju chodnika od strony jezdni, 
z zachowaniem możliwości odpływu wody do kanalizacji; 

5) § 5 ust. 1 otrzymuje brzmienie: Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie 
jednorodzinnej stosuje się worki o minimalnej pojemności 60 l, w następującej 
kolorystyce: 
a) żółty- przeznaczony na odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe, metale, papier i tektura); 
b) zielony - przeznaczony na szkło; 
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c) brązowy - przeznaczony na odpady zielone;
6) § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie: Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów w zabudowie 

wielorodzinnej stosuje się pojemniki o pojemności minimum 240 l lub worki 
o pojemności minimalnej 60 l, w następującej kolorystyce: 
a) żółty lub pojemnik siatkowy - przeznaczony na odpady opakowaniowe (tworzywa 

sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, papier i tektura); 
b) zielony - przeznaczony na szkło; 
c) brązowy - przeznaczony na odpady zielone;

7) dodaje się § 5 ust. 2a w brzmieniu: Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych, w ilości zapewniającej 
ich nieprzepełnienie przy uwzględnieniu częstotliwości odbierania odpadów określonej 
rozdziale IV i o pojemności wynoszącej dla zmieszanych odpadów komunalnych 
minimum 20 litrów na jednego mieszkańca w przypadku gdy odpady zbierane są 
w sposób selektywny i 60 l w przypadku gdy odpady gromadzone są bez selektywnej 
zbiórki odpadów, jednak nie mniej niż pojemnik, o pojemności 60 litrów; 

8) § 5 ust. 3 lit a), otrzymuje brzmienie: dla szkół wszelkiego typu, żłobków i przedszkoli - 
10 l na każdą osobę w tym dziecko, ucznia i pracownika; 

9) § 5 ust. 3 lit c), otrzymuje brzmienie: dla lokali gastronomicznych - 10 l na jedno miejsce 
konsumpcyjne, dotyczy to także miejsc w tzw. ogródkach zlokalizowanych na zewnątrz 
lokali, jednak co najmniej jeden pojemnik o pojemności 110l; 

10) § 5 ust. 3 lit d), otrzymuje brzmienie: dla zakładów rzemieślniczych, usługowych, 
produkcyjnych, biurowych i socjalnych - pojemnik o pojemności 110 l na 
5 pracowników; 

11) dodaje się § 5 ust. 3 lit g) w brzmieniu: pozostałe obiekty – 5 l na każde 10 m2 pow. 
całkowitej, jednak co najmniej jeden pojemnik 60 l; 

12) dodaje się § 5 ust. 3a w brzmieniu: Dopuszcza się możliwość łącznego podpisywania 
umów na odbiór odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości 
niezamieszkałych pod warunkiem przestrzegania normatywnych wielkości pojemników, 
o których mowa w ust. 3; 

13) § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na 
terenie gminy to: 
a) kosze uliczne – o pojemności od 20 do 70 l; 
b) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności minimalnej 60l 
c) pojemniki lub worki oznaczone różnymi kolorami w stosunku do każdego rodzaju 

odpadu selektywnie zbieranego o pojemności minimalnej 60l;
14) § 8 ust. 1 pkt 1, otrzymuje brzmienie: z obszarów zabudowy mieszkaniowej 

zlokalizowanej na terenie wsi: 
a) odpady zmieszane - raz w miesiącu; 
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b) odpady zbierane selektywnie: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania 
wielomateriałowe – raz na kwartał lub co najmniej raz na tydzień w ogólnodostępnych 
punktach, o których mowa w § 11 ust. 1 oraz systematycznie w gminnym punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów; 

c) selektywnie zebrane szkło - raz na kwartał lub co najmniej raz na tydzień 
w ogólnodostępnych punktach, o których mowa w § 11 ust. 1 oraz systematycznie 
w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów; 

d) odpady zielone: w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - raz na dwa tygodnie lub 
systematycznie w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów; 

e) pozostałe zbierane selektywnie - systematycznie w gminnym punkcie  selektywnej 
zbiórki odpadów  lub dodatkowo, w przypadku odpadów wielkogabarytowych, dwa 
razy w roku; 

15) § 8 ust. 1 pkt. 2 lit d, otrzymuje brzmienie: odpady zielone: w okresie od 1 kwietnia do 
30 listopada - raz na dwa tygodnie lub systematycznie w gminnym punkcie selektywnej 
zbiórki odpadów; 

16) dodaje się § 8 ust. 1 pkt 3, w brzmieniu: z obszarów zabudowy jednorodzinnej 
zlokalizowanej na terenie miasta: 
a) odpady zmieszane - raz na dwa tygodnie; 
b) odpady zbierane selektywnie: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, opakowania 

wielomateriałowe – raz w miesiącu lub systematycznie w gminnym punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów; 

c) selektywnie zebrane szkło - raz na kwartał lub systematycznie w gminnym punkcie 
selektywnej zbiórki odpadów; 

d) odpady zielone: w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - raz na dwa tygodnie lub 
systematycznie w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów, 

e) pozostałe zbierane selektywnie - systematycznie w gminnym punkcie  selektywnej 
zbiórki odpadów  lub dodatkowo, w przypadku odpadów wielkogabarytowych, dwa 
razy w roku; 

17) dodaje się § 8 ust. 1a, w brzmieniu:  Odpady zielone z terenu nieruchomości 
zamieszkałych odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem, jednak dopiero po 
uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do Operatora systemu; 

18) wykreśla się § 8 ust. 4 pkt 3; 
19) § 9 ust. 1, otrzymuje brzmienie: Selektywna zbiórka w zabudowie jednorodzinnej 

prowadzona jest w pojemnikach na odpady zmieszane oraz w osobnych workach na 
poszczególne frakcje. 

20) § 9 ust. 2, otrzymuje brzmienie: Selektywna zbiórka w zabudowie wielorodzinnej 
prowadzona jest w pojemnikach na odpady zmieszane, w osobnych pojemnikach na 
poszczególne frakcje oraz w workach na odpady zielone; 
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21) dodaje się § 9 ust. 3, w brzmieniu: W przypadku nieruchomości zamieszkałych 
zlokalizowanych na terenie wiejskim umożliwia się zbiórkę selektywną zgodną 
z zapisami §11 ust.1 ; 

22) wykreśla się § 10; 
23) § 11 ust.1, otrzymuje brzmienie: Na terenach wiejskich odpady komunalne zbiera się 

selektywnie w systemie ogólnodostępnych pojemników do selektywnej zbiórki: 
a) odpadów opakowaniowych (tworzywa sztuczne, metal, opakowania wielomateriałowe, 

papier i tektura) – co najmniej jeden pojemniki 1100 l lub pojemnik siatkowy 2200 l 
ogólnodostępny dla 300 mieszkańców; 

b) odpadów szkła - co najmniej jeden pojemniki 1500 l ogólnodostępny dla 
600 mieszkańców; 

24) wykreśla się § 11 ust. 2; 
25) § 11 ust. 4, otrzymuje brzmienie: W przypadku, gdy odpady komunalne, które należy 

zbierać selektywnie w sposób określony w niniejszym regulaminie, zostaną umieszczone 
w pojemniku na odpady zmieszane lub odpady zmieszane zostaną umieszczone 
w workach lub pojemnikach do zbiórki selektywnej, uznaje się wówczas, iż na danej 
nieruchomości nie jest prowadzona selektywna zbiórka odpadów; 

26) dodaje się § 11 ust. 11, w brzmieniu: W zabudowie wielorodzinnej worki z odpadami 
zielonymi należy gromadzić przy altankach śmietnikowych; 

27) § 12 ust. 1 pkt 6, otrzymuje brzmienie: odpadów komunalnych zielonych; 
28) wykreśla się § 12 ust. 2; 
29) § 12 ust. 5, otrzymuje brzmienie: Odpady komunalne zbierane selektywnie na 

nieruchomościach zamieszkałych, które nie są odbierane bezpośrednio z posesji, a także 
nie są zbierane w punktach ogólnodostępnych, o których mowa w § 11 ust. 1 należy 
dostarczyć do punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych; 

30) wykreśla się § 17 ust. 3 pkt 7; 
31) wykreśla się § 21.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały Rady Miejskiej Trzcianki w sprawie zmiany uchwały Nr
XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie
uchwalenia „Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy
Trzcianka”

Konieczność zmiany uchwały wynika z modyfikacji systemu gospodarki
odpadami komunalnymi. Zmiany dotyczą przede wszystkim organizacji zbiórki
odpadów komunalnych selektywnie zebranych oraz częstotliwości odbioru odpadów
z poszczególnych posesji mieszkalnych. Wprowadzone zmiany umożliwiają
mieszkańcom terenów wiejskich selektywną zbiórkę odpadów w ogólnodostępnych
punktach. Ustalono zasady zbiórki odpadów komunalnych zielonych, jednocześnie
usuwając wszelkie zapisy dotyczące zbiórki odpadów biodegrdaowalnych. Odpady
zielone zbierane będą jedynie w okresie od 01 kwietnia do 30 listopada w systemie
workowym. Częstotliwość odbioru poszczególnych odpadów komunalnych z
nieruchomości zlokalizowanych na terenie wiejskim została zmodyfikowana w
związku z wprowadzeniem możliwości zbiórki odpadów w ogólnodostępnych
punktach.

Ponadto dokonano wykreśleń zapisów regulaminu, które zostały uchylone
przez rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Wielkopolskiego KN-I.
4131.1.232.2013.8 z dnia 23 kwietna 2013 roku, otrzymane 29 kwietnia 2013 r.,
dotyczące stwierdzenia nieważności § 1 ust.2 pkt 3, 5, 6, 7 i 8, § 2 ust. 1 pkt 3,4 ,5 i
7, § 17 ust. 3 pkt 7 i § 21 uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14
marca 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na
terenie gminy Trzcianka. Jednocześnie w wyniku wykreślenia powyższych zapisów
doprecyzowane zostały obowiązki właścicieli nieruchomości w zakresie
oczyszczania chodników.
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