
UCHWAŁA NR LVI/389/14
RADY MIEJSKIEJ TRZCIANKI

z dnia 30 stycznia 2014 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 2013r., poz. 1399) 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, poz. 1318), 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) w § 2 ust. 1 dodaje się pkt 8, który otrzymuje brzmienie: 

„8) 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;”;

2) w § 5 dodaje się ust. 3a w brzmieniu:
„3a) . 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.”;

3) w § 5 ust. 6 otrzymuje brzmienie: 
„6. Urządzenia przewidziane do zbierania odpadów na terenie gminy to: 

a) kosze uliczne – o pojemności od 20 l do 70 l; 
b) pojemniki na odpady komunalne zmieszane o pojemności minimalnej 60 l; 
c) pojemniki lub worki oznaczone różnymi kolorami w stosunku do każdego rodzaju 

odpadu selektywnie zbieranego o pojemności minimalnej 60 l.”;
4) w § 8 ust. 4 wykreśla się pkt 3; 
5) w § 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
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„1. Selektywna zbiórka w zabudowie jednorodzinnej prowadzona jest w pojemnikach 
wyposażonych w worki na odpady zmieszane oraz w osobnych workach lub 
pojemnikach na poszczególne frakcje selektywnie zebrane;”;

6) wykreśla się § 10; 
7) w § 11 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. W zabudowie jednorodzinnej odpady komunalne zbierane są w sposób selektywny 
w systemie u źródła i należy gromadzić je w pojemnikach wyposażonych w worki lub  
workach oznaczonych odpowiednimi kolorami, w stosunku do każdego rodzaju odpadu 
zbieranego selektywnie: 
1) pojemniki lub worki w kolorze żółtym - odpady opakowaniowe, tj. papier i tektura, 

tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metal; 
2) pojemniki lub worki w kolorze białym lub  zielonym - szkło (białe i kolorowe); 
3) pojemniki lub worki w kolorze brązowym - odpady biodegradowalne.”.

§ 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. Wprowadzone zmiany umożliwiają
mieszkańcom zabudowy jednorodzinnej gromadzić wszystkie odpady selektywnie
zebrane w workach lub pojemnikach. Ponadto wprowadzono zapis, który dopuszcza
możliwość łącznego podpisywania umów na odbiór odpadów komunalnych przez
właścicieli nieruchomości niezamieszkałych pod warunkiem przestrzegania
normatywnych wielkości pojemników, o których mowa w niniejszym regulaminie.
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