
UCHWAŁA NR XXXIX/296/2022 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 3 czerwca 2022 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 
Rozdrażew 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. 
Dz.U. 2022 poz. 559 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowego 
Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXVIII/289/2022 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 kwietnia 2022r. w sprawie 
zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew, wprowadza się następującą 
zmianę:  § 2 otrzymuje brzmienie: 

„Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego  
i wchodzi w życie z dniem 1 października 2022r.”. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie 

Uchwałą nr XXXVIII/289/2022 Rada Gminy Rozdrażew dokonała zmiany Regulaminu utrzymania 
czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew. Wprowadzono zmianę sposobu gromadzenia odpadów 
szklanych przez mieszkańców. 

Do tej pory na terenie Gminy Rozdrażew szkło było gromadzone w specjalnych workach                               
do segregacji odpadów. W związku z kwalifikacją worków jako zanieczyszczenia odpadów szklanych 
i stosowaniem przez Wielkopolskie Centrum Recyklingu w Jarocinie podwyższonych opłat zastąpiono 
dotychczas stosowane worki pojemnikami o pojemności 120l z odpowiednią naklejką identyfikacyjną. 
Powyższe zmiany planowano wprowadzić w życie z dniem 1 lipca 2022r. 

Wzrost cen za zakup pojemników 120 l spowodował konieczność unieważnienia zapytania ofertowego na 
ich zakup i dostawę oraz przeprowadzenie postępowania prowadzonego w trybie podstawowym - 
art. 275 pkt 1 ustawy PZP. 

W związku z powyższym zmianie ulega termin wejścia w życie nowych zapisów regulaminu                                       
na 1 października 2022r. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku                                      
w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) projekt niniejszej uchwały uzyskał pozytywną opinię 
Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie. 

Podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 Wójt Gminy 

  

 mgr Mariusz Dymarski 
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