
UCHWAŁA NR XXXII/238/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 18 października 2021 r. 

w sprawie przyjęcia 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. 
Dz.U. z 2021 poz. 1372 ze zm.), art. 4 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 poz. 888 ze zm.), po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Przyjmuje się regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew, stanowiący 
załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 2.  

Z dniem wejścia niniejszej uchwały w życie tracą moc uchwały: 

- nr XV/111/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 19 lutego 2020 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości 
i porządku na terenie Gminy Rozdrażew (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 30.03.2020 r., poz. 2944). 

- nr XVI/115/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 5 marca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 
17.03.2020 r., poz. 2644). 

- nr XXII/161/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 12 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały o przyjęciu 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 
20.11.2020 r., poz. 8786). 

§ 3.  

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

§ 4.  

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie 

Na postawie 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.) Rada Gminy Rozdrażew jest zobligowana do dostosowania uchwały 
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew                                         
do obowiązujących przepisów oraz zmian wynikających z indywidualnej  organizacji systemu gospodarki 
odpadami na terenie gminy. 

W  niniejszym  regulaminie w porównaniu do dotychczas obowiązującego: 

-  wprowadzono obowiązek selektywnego zbierania odpadów popiołu i żużlu z palenisk domowych 
bezpośrednio na terenie nieruchomości zamieszkałych. Odpady te będą zbierane w oddzielnych 
pojemnikach, oznaczonych napisem „Popiół”, w które nieruchomość wyposaży właściciel nieruchomości. 
Odbiór tej frakcji z terenów nieruchomości zamieszkałych będzie następował: 

- od września do kwietnia - raz na miesiąc, 

- od maja do sierpnia – raz na dwa miesiące. 

Wprowadzona zbiórka odpadów popiołu i żużlu ma na celu ograniczenie masy odpadów zmieszanych 
przekazywanych na instalację, a tym samym obniżenie kosztów zagospodarowania zmieszanych odpadów 
oraz podniesienie jakości segregacji odpadów na terenie Gminy. Przyczyni się także do wydłużenia 
żywotności urządzeń wykorzystywanych do zagospodarowania odpadów komunalnych oraz ograniczenia 
zjawiska pylenia wewnątrz hal. 

- w oparciu o art. 6r ust. 3b zmniejszono częstotliwość odbioru  niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych, które przez cały rok będą odbierane raz w miesiącu z nieruchomości  w zabudowie 
jednorodzinnej oraz raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych wielolokalowych. Powyższy przepis 
dodany zmianą ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U z 2021r. poz. 1648) pozwala na 
realizację postulatów mieszkańców, którzy wskazywali, iż w związku kompostowaniem lub umieszczeniem  
odpadów kuchennych w bioodpadach masa zmieszanych odpadów komunalnych w miesiącach letnich jest 
niewielka. W art.  6r ustawodawca przyjął, iż na terenach gmin wiejskich częstotliwość odbioru 
zmieszanych odpadów komunalnych może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych 
i rzadsza niż raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od kwietnia do 
października. 

-  w oparciu o art. 6r ust. 3b zmniejszono częstotliwość odbioru bioodpadów z budynków 
wielolokalowych i zrównano z częstotliwością odbioru tych odpadów w zabudowie jednorodzinnej.                           
Nieruchomości w zabudowie wielolokalowej na terenie Gminy Rozdrażew w okresie od stycznia do 
września 2021r.  nie pozbywały/gromadziły się bioodpadów. Podyktowane jest to specyfiką tych posesji. 
W art. 6r ust. 3b ustawodawca przyjął, iż na terenach gmin wiejskich częstotliwość odbioru bioodpadów 
może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i rzadsza niż raz na dwa tygodnie 
z budynków mieszkalnych jednorodzinnych w okresie od kwietnia do października. 

- worek na bioodpady zastąpiono pojemnikiem o pojemności 240l oznaczony napisem „Bio”, 
udostępnionym przez Urząd Gminy Rozdrażew właścicielom nieruchomości, którzy nie zadeklarowali 
kompostowanie bioodpadów. Utrzymano możliwość dostarczania bioodpadów do punktu selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych. 

W związku z zapisami Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w regulaminie zawarto 
również informację o terenach wyłączonych z produkcji rolnej, gdzie obowiązuje zakaz utrzymywania 
zwierząt gospodarskich. Do terenów tych na obszarze Gminy Rozdrażew zalicza się zabudowę 
mieszkaniową wielolokalową, tereny na których znajdują się instytucje użyteczności publicznej oraz strefa 
przemysłowa. 

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. 

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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 Wójt Gminy 

  

mgr Mariusz Dymarski 
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