
Projekt

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

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

w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/267/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 
2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego 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. 6r ust. 3 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), Rada Miejska Trzcianki 
uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały Nr XLI/267/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 
14 marca 2013 roku w sprawie ustalenia szczegółowego 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 wprowadza się 
następujące zmiany: 
1) § 2 pkt 1, otrzymuje brzmienie: przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu przez 

gminę Trzcianka dostarcza właścicielom nieruchomości worki do selektywnej zbiórki 
odpadów; 

2) dodaje się § 2 pkt 1a, w brzmieniu: Właściciel nieruchomości zapewnia wyposażenie 
nieruchomości w pojemniki do zbierania odpadów komunalnych zmieszanych, a w 
przypadku nieruchomości wielorodzinnych również w pojemniki do zbiórki odpadów 
komunalnych selektywnie zebranych. 

3) § 2 pkt 3 lit. b), otrzymuje brzmienie: odpady zielone; 
4) § 2 pkt 4, otrzymuje brzmienie: Na terenach wiejskich odpady komunalne zbiera się 

selektywnie w postaci 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
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5) § 3 pkt 1, otrzymuje brzmienie: z obszarów zabudowy mieszkaniowej zlokalizowanej 
na terenie wsi 
a) odpady zmieszane – raz w miesiącu, 
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 §2 pkt 4 oraz systematycznie 
w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów, 

c) selektywnie zebrane szkło - raz na kwartał lub co najmniej raz na tydzień 
w ogólnodostępny punktach, o których mowa w § 2 pkt 4 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 komunalnych, 

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

6) § 3 pkt 2, otrzymuje brzmienie: z obszarów zabudowy wielorodzinnej zlokalizowanej 
na terenie miasta: 
a) odpady zmieszane – raz na dwa tygodnie, 
b) odpady zbierane selektywnie: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe – raz na dwa   tygodnie lub systematycznie 
w gminnym punkcie selektywnej zbiórki odpadów, 

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

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;

7) dodaje się § 3 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, 
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8) dodaje się § 3 pkt 4, w brzmieniu: Odpady zielone z terenu nieruchomości 
zamieszkałych odbierane są zgodnie z ustalonym harmonogramem jednak dopiero po 
uprzednim zgłoszeniu telefonicznym do przedsiębiorcy.
§ 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 w sprawie zmiany uchwały Nr XLI/267/13 Rady Miejskiej
Trzcianki z dnia 14 marca 2013 r. w sprawie ustalenia szczegółowego 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

Konieczność zmiany uchwały bezpośrednio związana jest z modyfikacją
zapisów uchwały Nr XLI/263/13 Rady Miejskiej Trzcianki z dnia 14 marca 2013roku
w sprawie uchwalenia "Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
gminy Trzcianka" w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi. Podstawową
zmianą jest wprowadzenie obowiązku wyposażenia nieruchomości zamieszkałych w
pojemniki do zbiórki odpadów komunalnych przez właścicieli nieruchomości,
natomiast przedsiębiorca dostarcza jedynie worki na selektywną zbiórkę odpadów.
Proponuje się również zmianę w zakresie częstotliwości odbioru odpadów
komunalnych z terenów wiejskich, która związana jest z wprowadzaniem możliwości
gromadzenia odpadów selektywnie zebranych w ogólnodostępnych punktach
rozmieszczonych na terenach wiejskich gminy Trzcianka. Ponadto w proponowanych
zmianach system odbioru odpadów zielonych opiera się na telefonicznym zgłoszeniu
zapotrzebowania odbioru tych odpadów do przedsiębiorcy obsługującego system
gospodarki odpadami komunalnymi.
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