
UCHWAŁA Nr XXII/161/2020 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 12 listopada 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 1990r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 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 2020 r., poz. 1439 ze zm.), po 
zaopiniowaniu przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krotoszynie, Rada Gminy 
Rozdrażew uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do uchwały Nr XV/111/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 19 lutego 
2020r. w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew, 
zmienionym uchwałą Nr XVI/115/2020  Rady Gminy Rozdrażew z dnia 5 marca 2020r., wprowadza 
się następujące zmiany: 

1) w § 2 w ust. 2: 

- pkt 5 otrzymuje brzmienie: „szkła, w tym opakowań ze szkła z podziałem na szkło bezbarwne 
i szkło kolorowe,” 

- pkt 14 otrzymuje brzmienie: „styropianu opakowaniowego,” 

2) w § 9 ust. 8: 

- pkt 3 otrzymuje brzmienie: „worek zielony o pojemności 80 l lub 120 l, wykonany z folii 
polietylenowych LDPE lub HDPE o minimalnej wytrzymałości 25 kg, umożliwiający identyfikację 
zawartych w nich odpadów oznaczony napisem „Szkło kolorowe” - do zbierania odpadów ze 
szkła kolorowego, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła kolorowego,” 

- po punkcie 4 dodaje się punkt 5 o treści odpowiadającej dotychczasowej treści punktu 4, 

- pkt 4 otrzymuje brzmienie: „worek biały o pojemności 80 l lub 120 l, wykonany z folii 
polietylenowych LDPE lub HDPE o minimalnej wytrzymałości 25 kg, umożliwiający identyfikację 
zawartych w nich odpadów oznaczony napisem „Szkło bezbarwne” - do zbierania odpadów ze 
szkła bezbarwnego, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła bezbarwnego,” 

3) w § 9 ust. 9 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „pojemniki o pojemności 1 100 l oznaczone napisem 
„Szkło bezbarwne” oraz napisem „Szkło kolorowe” do odrębnego zbierania odpadów ze szkła 
bezbarwnego, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła bezbarwnego oraz odpadów ze szkła 
kolorowego, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła kolorowego”. 

4) w § 14 pkt 2 po słowie „szkło” dodaje się słowa „bezbarwne i szkło kolorowe”. 

§ 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 stycznia 2021r. 

 

   

Przewodniczący Rady 
Gminy 

 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie

W oparciu o Uchwałę nr XXI/157/2020 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 września 2020r.
zawarte zostało porozumienie w sprawie powierzenia gminie Jarocin przygotowania i wykonania
zadania publicznego p.n. „Zorganizowanie i nadzór nad funkcjonowaniem systemu gospodarki
odpadami dla gmin objętych Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów
komunalnych”. Efektem porozumienia będzie zmiana instalacji komunalnej do jakiej trafiać będą
odpady komunalne z gminy Rozdrażew, począwszy od stycznia 2021r.

Zmiana instalacji komunalnej powoduje konieczność dostosowania regulaminu utrzymania
czystości i porządku na terenie gminy Rozdrażew w zakresie rozdzielenia obecnej frakcji odpadów
ze szkła w tym odpadów opakowaniowych ze szkła na dwie osobne frakcje: odpady ze szkła
bezbarwnego i odpady z szkła kolorowego. Rozdział taki pozwoli na obniżenie kosztów
zagospodarowania odpadów ze szkła.

Dodatkowo proponuje się doprecyzowanie zapisu dotyczącego zbierania styropianu w ramach
punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Projekt uchwały został pozytywnie zaopiniowany przez Państwowego Powiatowego Inspektora
Sanitarnego w Krotoszynie. W tym stanie rzeczy podjęcie uchwały jest uzasadnione.

  

Wójt Gminy

Mariusz Dymarski 
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