
    UCHWAŁA Nr XXI/127/2016 

    Rady Gminy Rozdrażew  

    z dnia 23 listopada 2016r. 

 

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.  

 

 

 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 

gminnym (Dz. U. z 2016r. , poz. 446 ze zm.) Rada Gminy Rozdrażew uchwala, co następuje:  

 § 1. Wyraża zgodę na przystąpienie przez Gminę Rozdrażew do spółki Regionalny 

Zakład Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim, 

nr KRS 0000407668 poprzez nabycie przez Gminę Rozdrażew od Gminy Miasto 

Ostrów Wielkopolski 1 (słownie: jednego) udziału o wartości nominalnej 1.000,00 zł 

(słownie: jeden tysiąc złotych) w spółce Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów                

Sp.  z o.o. za kwotę 1.000,00 (jeden tysiąc złotych). 

 

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 

 § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

        Przewodniczący Rady Gminy 
        Artur Jakubek   
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



U z a s a d n i e n i e 

 

Stosownie do art.18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(Dz. U. z 2016r., poz. 446 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Gminy należy 

podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy, przekraczających zakres zwykłego 

zarządu, dotyczących m.in. tworzenia i przystępowania do spółek i spółdzielni                               

oraz rozwiązywania  i występowania z nich. 

Przystąpienie Gminy Rozdrażew do spółki Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów 

Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. w charakterze udziałowca zapewni Gminie wpływ                  

na  cele strategiczne jak i na istotne decyzje Spółki. 

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. (od kwietnia 2016r.) 

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.  

W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione.  

 

 

 

 

        Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski  


