
UCHWAŁA NR XVI/116/2020 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 5 marca 2020 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, 

w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 

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. z 2019 r., poz. 506 ze zm.), art. 6r ust. 3, ust. 3a, ust. 3b, ust. 3c, ust. 3d ustawy z dnia 13 września 
1996 r. 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 nr XV/112/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 19 lutego 2020r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 2.03.2020r., 
poz. 2038)  wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 2 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

„1) odpady, o których mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 lit. a: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

- od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie, 

- od listopada do marca – raz na miesiąc, 

b) z budynków wielolokalowych: 

- od kwietnia do października – raz na tydzień, 

- od listopada do marca – raz na dwa tygodnie,”; 

2) w  § 2 pkt 2 otrzymuje brzmienie: 

„2) odpady, o których mowa w§ 1 ust. 1 pkt 1 lit. g: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych: 

- od kwietnia do października – raz na dwa tygodnie, 

- od listopada do marca – raz na miesiąc, 

b) z budynków wielolokalowych: 

- od kwietnia do października – raz na tydzień, 

- od listopada do marca – raz na miesiąc,”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
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§ 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/112/2020 w sprawie
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od
właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela
nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określając termin wejścia w życie
przedmiotowej uchwały na dzień 1 maja 2020 r.

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 uchwały, której efektem są
zawarte w niniejszej uchwale propozycje zmian.

Wprowadza się zmianę w § 2 uchwały nr XV/112/2020 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę
za gospodarowanie odpadami komunalnymi, polegającą na wprowadzeniu wyrażeń ustawowych, tj.:
budynków mieszkalnych jednorodzinnych oraz budynków wielolokalowych, zamiast uprzednio
zastosowanego rozróżnienia nieruchomości, na których znajduje się nie więcej niż 7 lokali i nieruchomości,
na których zlokalizowane jest więcej niż 7 lokali.

Projekt uchwały został pozytywie 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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