UCHWAŁA NR XVI/115/2020
RADY GMINY ROZDRAŻEW
z dnia 5 marca 2020 r.
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
1990 r.
o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 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 2019 r., poz. 210 ze zm.),
po zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, Rada Gminy
Rozdrażew uchwala, co następuje:
§ 1. W uchwale Rady Gminy Rozdrażew Nr XV/111/2020 z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie przyjęcia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew § 2 tiret trzeci otrzymuje brzmienie:
„- nr XIV/101/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany uchwały
o przyjęciu regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew (Dz. Urz. Woj.
Wlkp. z dnia 30.12.2019 r., poz. 11366).”.
§ 2. W załączniku nr 1 do uchwały Rady Gminy Rozdrażew Nr XV/111/2020 z dnia 19 lutego 2020r.w
sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew wprowadza się
następujące zmiany:
1) w § 3:
- ust. 1 zd. 1 otrzymuje brzmienie:
„Na terenie nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami jednorodzinnymi, odpady
komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1 – 6 należy zbierać w workach, w które wyposażona będzie
nieruchomość.”,
- ust. 2 zd. 1 otrzymuje brzmienie:
„Na terenie nieruchomości zamieszkałych, zabudowanych budynkami wielolokalowymi, odpady
komunalne wymienione w § 2 ust. 2 pkt 1 – 6 należy zbierać w pojemnikach lub workach, w które
wyposażona będzie nieruchomość.”.
2) w § 14 regulaminu:
- pkt 1) otrzymuje brzmienie:
„1) bioodpady z terenów nieruchomości zamieszkałych:
a) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
- od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
- od listopada do marca – raz na miesiąc,
b) zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
- od kwietnia do października – raz na tydzień,
- od listopada do marca – raz na miesiąc,”,
- pkt 3) otrzymuje brzmienie:
„3) niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne z terenów nieruchomości zamieszkałych:
a) zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi:
- od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie,
- od listopada do marca – raz na miesiąc,
b) zabudowanych budynkami wielolokalowymi:
- od kwietnia do października – raz na tydzień,
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- od listopada do marca – raz na dwa tygodnie,”.
3) skreśla się Dział IX.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew.
§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi
w życie z dniem 1 maja 2020 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wiesław Jankowski
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Uzasadnienie
Rada Gminy Rozdrażew w dniu 19 lutego 2020 r. podjęła uchwałę nr XV/111/2020 w sprawie przyjęcia
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew, określając termin wejścia
w życie przedmiotowej uchwały na dzień 1 maja 2020r.
Po przekazaniu uchwały do organu nadzoru – Wojewody Wielkopolskiego – Rada Gminy otrzymała
zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały.
W związku z powyższym przeprowadzona została powtórna analiza przepisów regulaminu, której efektem
są zawarte w niniejszej uchwale propozycje zmian regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie
Gminy Rozdrażew przyjętego uchwała nr XV/111/2020.
Wprowadza się zmianę w § 3 i w § 14 regulaminu, polegającą na wprowadzeniu wyrażeń ustawowych,
tj.: nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi oraz
nieruchomości zamieszkałych zabudowanych budynkami wielolokalowymi, zamiast uprzednio
zastosowanego rozróżnienia nieruchomości, na których znajduje się nie więcej niż 7 lokali i nieruchomości,
na których zlokalizowane jest więcej niż 7 lokali.
Ponadto postanowiono o uchyleniu całego Działu IX, którego § 20 stanowił, że nadzór na realizacją
obowiązków wynikających z regulaminu sprawuje Wójt Gminy Rozdrażew, z uwagi na brak wyraźnej
delegacji ustawowej w art. 4 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 210 ze zm.), do wprowadzenia takiej regulacji przez radę gminy.
Jednocześnie korekcie poddano tiret trzeci w § 2 uchwały w związku z pomyłką pisarską w pozycji
Dziennika Urzędowego Województwa Wielkopolskiego, w którym opublikowana została uchwała z 23
grudnia 2019r.
Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krotoszynie.
W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.

Wójt Gminy Rozdrażew
Mariusz Dymarski
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