
UCHWAŁA NR XXXVI/207/2017 
Rady Gminy Rozdrażew 
z dnia 29 listopada 2017r. 

 
 
w sprawie powierzenia Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów           
Sp. z o.o. zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych 
odbieranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rozdrażew.  
 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.                    
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017, poz. 1875) oraz art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy                  
z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2017, poz. 827), art. 3 ust. 2 pkt 
1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości porządku w gminie                                     
(Dz. U. z 2017, poz. 1289) uchwala co następuje: 
 
 § 1. Powierza się Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o.          
z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim zagospodarowanie odpadów komunalnych,                 
za rekompensatą finansową wnoszoną przez gminę, obejmującą koszty zagospodarowania 
odpadów komunalnych. 
 
 § 2. Szczegółowe określenie zakresu obowiązku świadczenia usług przez Regionalny 
Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. nastąpi w umowie wykonawczej. 
 
 § 3. Zadanie, o których mowa w § 1 ma charakter usług publicznych świadczonych    
w celu bieżącego i nieprzerwanego zaspokajania zbiorowych potrzeb mieszkańców gminy. 
 
 § 4. Zadanie, o którym mowa w § 1 niniejszej uchwały zawarte jest w statucie spółki.  
  
 § 5. Wykonanie niniejszej uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 
 
 § 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
 
        Przewodniczący Rady Gminy  
        Artur Jakubek   
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie  
 
 
W listopadzie 2016 r. Rada Gminy Rozdrażew podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody                    

na przystąpienie przez Gminę Rozdrażew do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania 

Odpadów Sp. z o. o. poprzez nabycie udziałów w spółce Regionalny Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Sp. z o. o. 

Zgodnie z art. 9e ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości                       

i porządku w gminach podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości 

jest obowiązany do przekazywania odebranych od właścicieli nieruchomości zmieszanych 

odpadów komunalnych oraz odpadów zielonych do regionalnej instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych. Status takiej instalacji w regionie IX mają: Regionalny Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. oraz Zakład 

Zagospodarowania Odpadów Olszowa Sp. z o.o. . Mając powyższe na uwadze zmieszane 

odpady komunalne z terenu Gminy Rozdrażew powinny być kierowane                                                   

do RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp., jako zakładu bliższego.  

Kolejnym etapem współpracy Gminy Rozdrażew z R.Z.Z.O. Sp. z o. o.  jest powierzenie 

wyżej wymienionej spółce zadania własnego gminy polegającego na odpowiednim 

zagospodarowaniu odpadów komunalnych, co pozwoli na osiągnięcie wymaganych 

poziomów odzysku, recyklingu jak i ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych do składowania.  

 
        Wójt Gminy 
        Mariusz Dymarski  
 


