
UCHWAŁA NR V/35/15
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 12 lutego 2015 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 2013 r. poz. 1399, poz. 1593, z 2015 r. poz 87) oraz 
art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz. U. 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318, z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), 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” wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 8 ust. 1 pkt 1 lit. d otrzymuje brzmienie:

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

2) w § 8 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) z obszarów zabudowy jednorodzinnej oraz z 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,
c) selektywnie zebrane szkło - raz na kwartał,
d) odpady ulegające biodegradacji: w okresie od 1 kwietnia do 30 listopada - raz 

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

selektywnej zbiórki odpadów lub dodatkowo w przypadku odpadów 
wielkogabarytowych, dwa razy do roku.”;

3) w § 11 ust. 1 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pojemniki w kolorze  zielonym - szkło (białe i kolorowe)”;

4) w § 11 ust. 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie:
„2) pojemniki lub worki w kolorze zielonym - szkło (białe i kolorowe)”.

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