
         UCHWAŁA Nr XI/76/2019 

Rady Gminy Rozdrażew  

z dnia 30 października 2019r.  

  

  

w sprawie uchylenia uchwały 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 2019r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 2, art. 4 ust. 1 pkt 1 ustawy                  

z dnia 20 grudnia 1996r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2019, poz. 712 ze zm.), art. 3                  

ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminie                        

(Dz. U. z 2018r. poz. 1454 ze zm.) uchwala się, co następuje:  
   

§ 1. Uchyla się uchwałę Rady Gminy Rozdrażew nr  XXXVI/207/2017 z dnia 29 listopada 

2017r. w sprawie powierzenia Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania Odpadów                 

Sp. z o.o. z siedzibą w Ostrowie Wlkp. zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Rozdrażew. 
     

 § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew. 

 

 § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego                

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r. 

  

    

  

  

                Przewodniczący Rady Gminy 

          Wiesław Jankowski   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 



 

 

Uzasadnienie 
  
  W związku z uchyleniem pkt 1 art. 35 ust. 4 ustawy o odpadach, mocą ustawy z dnia               

19 lipca 2019 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                             

oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019r. poz.1579) z dniem 6 września 2019 roku 

zniesiony został podział na regiony gospodarki odpadami komunalnymi wraz ze wskazaniem 

gmin wchodzących w skład regionu. Tym samym powstała możliwość przekazywania 

odpadów komunalnych na terenie całego kraju, bez przypisania ich do danego województwa. 

Wybór instalacji komunalnych powinien odbywać się z uwzględnieniem zasady bliskości,                  

ale również powinien uwzględniać inne zasady jak np. hierarchię sposobu postępowania                             

z odpadami oraz najlepsze dostępne techniki i technologie wskazane w ustawie                                                

z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (uzasadnienie rządowego projektu 

ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych 

ustaw - publ.:www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xspo?nr=3495). 

 Rada Gminy Rozdrażew w dniu 29 listopada 2017 roku podjęła uchwałę                                         
nr XXXVI/207/2017 w sprawie powierzenia Regionalnemu Zakładowi Zagospodarowania 

Odpadów Sp. z o.o. zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów komunalnych 

odbieranych z nieruchomości zamieszkałych z terenów gminy Rozdrażew. Opisana zmiana                  

ustawodawstwa w zakresie regionalizacji zagospodarowania odpadów komunalnych, 

umożliwiła gminie przekazywanie odpadów komunalnych do instalacji komunalnych                          

na obszarze całego kraju. Zatem uzasadnione jest uchylenie uchwały nr XXXVI/207/2017                    

z dnia 29 listopada 2017 roku w sprawie powierzenia Regionalnemu Zakładowi 

Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. zadania polegającego na zagospodarowaniu odpadów 

komunalnych odbieranych z nieruchomości zamieszkałych z terenów gminy Rozdrażew 

powierzającej zagospodarowanie odpadów komunalnych wyłącznie jednej instalacji                        

- RZZO Sp. z o.o. w Ostrowie Wlkp. 

 

                        

          Wójt Gminy  

         Mariusz Dymarski  


