
UCHWAŁA 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.  6 r  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 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 
142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153 poz. 1271; 
Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 
116, poz. 1203; z 2005 r., Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 
181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, 
poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 
142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 
134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz.153) Rada 
Miejska Trzcianki uchwala, co następuje:  

§ 1. Określa  się  szczegółowy  sposób  i zakres  świadczenia  usług  odbierania  odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Trzcianka i zagospodarowania tych 
odpadów,  w zamian za  uiszczoną  przez  właściciela  nieruchomości  opłatę  za  gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, zgodnie z załącznikiem do uchwały.  

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

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego,  z mocą obowiązującą od dnia  30 czerwca 2013 
roku.  
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Załącznik do Uchwały Nr XLI/267/13

Rady Miejskiej Trzcianki

z dnia 14 marca 2013 r.

Szczegółowy  sposób  i zakres  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. Określa  się  następujący  szczegółowy  zakres  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 systemie uczestniczą właściciele nieruchomości zamieszkałych z terenu gminy Trzcianka.  
2) system obejmuje jedynie odpady wytworzone w gospodarstwach domowych.  

§ 2. Określa  się  następujący  szczegółowy sposób świadczenia  usług  w zakresie  odbierania 
odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów:  
1) przedsiębiorca wyłoniony w drodze przetargu przez gminę Trzcianka dostarcza właścicielom 

nieruchomości:  
a) pojemniki lub worki zgodnie z pkt. 4 do selektywnej zbiórki odpadów,  
b) pojemniki na odpady komunalne zmieszane,  

- oraz dba o właściwy stan sanitarny pojemników;  
2) odbiór  odpadów  komunalnych odbywa  się  zgodnie  z harmonogramem  ustalonym  przez 

gminę Trzcianka w porozumieniu z przedsiębiorcą, który zostanie dostarczony mieszkańcom 
oraz dostępny będzie na stronie www.trzcianka.pl;  

3) odpady  komunalne  odbierane  są  z nieruchomości  zamieszkałych  według  podziału  na 
następujące frakcje:  
a) zmieszane odpady komunalne,  
b) odpady ulegające biodegradacji, w tym odpady zielone,  
c) odpady opakowaniowe (tworzywa sztuczne, metale, opakowania wielomateriałowe, papier 

i tektura),  
d) szkło (białe i kolorowe).  

4) w  zabudowie  jednorodzinnej  odpady  selektywnie  zebranego  szkła  należy  gromadzić 
w pojemnikach. Ustala się okres przejściowy na wdrożenie przepisów dotyczących wymagań 
gromadzenia  odpadów  szkła  w terminie  do  31  grudnia  2013  r.  W okresie  przejściowym 
umożliwia się mieszkańcom zbiórkę odpadu szkła w workach. 
§ 3. Częstotliwość usuwania odpadów komunalnych z terenów nieruchomości zamieszkałych 

ustala  się  tak,  aby  nie  dopuścić  do  przepełnienia  pojemników,  w sposób  systematyczny, 
gwarantujący zachowanie czystości i porządku na nieruchomości, jednak nie rzadziej niż:  
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1) z  obszarów zabudowy jednorodzinnej  oraz  z zabudowy wielorodzinnej  zlokalizowanej  na 
terenach wiejskich:  
a) odpady zmieszane - raz w miesiącu,  
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 w przypadku gromadzenia w pojemnikach, raz 
w miesiącu w przypadku gromadzenia w workach, 

d) odpady ulegające biodegradacji: w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - raz w tygodniu, 
a w okresie od 1 grudnia do 31 marca - raz na dwa tygodnie,  

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

2) 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,  
d) odpady ulegające biodegradacji: w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - raz w tygodniu, 

a w okresie od 1 grudnia do 31 marca - raz na dwa tygodnie,  
e) pozostałe  zbierane selektywnie-  systematycznie  w gminnym punkcie selektywnej  zbiórki 

odpadów lub dodatkowo, w przypadku odpadów wielkogabarytowych, dwa razy w roku.  
§ 4. Ustala się , iż:  

1) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny należy dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki 
odpadów;  

2) odpady  wielkogabarytowe  odbierane  będą  dwa  razy  w roku,  w okresie  wiosennym 
i jesiennym w terminach określonych w harmonogramie, o którym mowa w § 2 pkt 2, odpady 
będą odbierane sprzed posesji lub dostarczane do punktów selektywnej zbiórki odpadów;  

3) przeterminowane  leki  mieszkańcy  gminy  samodzielnie  dostarczają  do  aptek,  w których 
znajdują  się  pojemniki  do  zbierania  tych  odpadów  lub  do  punktów  selektywnej  zbiórki 
odpadów;  

4) baterie i akumulatory:  
- baterie  zbierane  będą  do  specjalnych  pojemników,  które  znajdują  się,  między  innymi 
w placówkach  oświaty,  punktach  handlowych  lub  do  punktów  selektywnej  zbiórki 
odpadów,  

- akumulatory należy dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów;  
5) odpady  budowlane  i rozbiórkowe  mieszkańcy  gminy  samodzielnie,  zgodnie 

z obowiązującymi przepisami, dostarczą do punktów selektywnej zbiórki odpadów;  
6) zużyte opony oraz chemikalia należy dostarczyć do punktów selektywnej zbiórki odpadów.  
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§ 5. Ustala  się  odbiór  każdej  ilości  odpadów  komunalnych  z  §  2  pkt  3,  gromadzonych 
w przeznaczonych  do  tego  celu  pojemnikach  od  właścicieli  nieruchomości  z terenów 
zamieszkałych .  

§ 6. 1. W punktach selektywnego zbierania odpadów komunalnych przyjmuje się każdą ilość 
oraz  każdy  rodzaj  odpadów  zbieranych  w sposób  selektywny  na  nieruchomościach 
zamieszkałych: papier i tektura, metal, tworzywa sztuczne, szkło,opakowania wielomateriałowe, 
odpady  komunalne  ulegające  biodegradacji,  w tym  odpady  zielone,  przeterminowane  leki 
i chemikalia, zużyte  baterie  i akumulatory,  zużyty  sprzęt  elektryczny  i elektroniczny,  meble 
i inne odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe,  zużyte opony.  

2. Wykaz punktów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zostanie podany do publicznej 
wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty m.in. na stronie internetowej gminy, wraz z nazwą 
firmy,  oznaczeniem  siedziby  i adresem  albo  imieniem,  nazwiskiem  i adresem  prowadzącego 
punkt  selektywnego  zbierania  odpadów komunalnych,  a także  adresy  punktów selektywnego 
zbierania  odpadów  komunalnych  na  terenie  gminy  Trzcianka,  wraz  ze  wskazaniem  godzin 
przyjmowania odpadów.  
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