
                                                   UCHWAŁA NR XXXIV/180/2013 

     RADY GMINY ROZDRAŻEW 

     z dnia 29 pa ździernika 2013 r. 
 

w sprawie zmiany regulaminu utrzymania czysto ści i porz ądku na terenie                           
GMINY ROZDRAŻEW 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2013 r. , poz. 594 ze zm.), art. 4, ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r.                
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391, ze zm.) 

Rada Gminy Rozdrażew  uchwala, co następuje: 
 

§ 1 

W uchwale Rady Gminy Rozdrażew Nr XXVI/156/2013 z dnia 12 marca 2013r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie GMINY ROZDRAŻEW dokonuje się 
następujących zmian: 

1)  § 9 ust.3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

    3.  Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów z terenu nieruchomości zamieszkałych, na których 
     zlokalizowanych jest nie więcej niż siedem lokali służą: 

1) worek żółty, o pojemności 80 l lub 120 l wykonany z folii polietylenowych LDPE                    
lub HDPE, umożliwiający identyfikację zawartych w nich odpadów – do zbierania tworzyw 
sztucznych, metali i opakowań wielomateriałowych, 

2) worek niebieski, o pojemności  80 l  lub 120 l, wykonany z folii LDPE lub HDPE, 
umożliwiający identyfikację zawartych w nich odpadów – do zbierania papieru i tektury, 

3) worek zielony, o  pojemności 80 l lub 120 l , wykonany z folii polietylenowych LDPE             
lub HDPE, umożliwiający identyfikację zawartych w nich odpadów  – do zbierania szkła  
białego  i kolorowego, 

4) worek brązowy, o minimalnej pojemności 120 l, wykonany z folii polietylenowych LDPE              
            lub HDPE, umożliwiający identyfikację zawartych w nich odpadów  lub pojemniki                        

     o pojemności od 80 l do 1100 l do zbierania odpadów   zielonych (części roślin  

    pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych), 

5) worek z tkaniny foliowanej lub niefoliowanej (typu big bag) do zbierania odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych o pojemności 1,0 m3, 

6) kontener do zbierania odpadów budowlanych i rozbiórkowych o pojemności 7,0 m3                        

lub 10 m3, 
2) § 9 ust. 4 pkt 1 otrzymuje brzmienie: 

        1) kontenery, pojemniki typu dzwon lub siatkowy o pojemności 1,1 – 3,0 m3 do zbierania  

           papieru i tektury – kolor niebieski, szkła bezbarwnego i  kolorowego – kolor  zielony,    

          tworzyw sztucznych    i  metali  – kolor żółty lub stalowy, 

3) § 9 ust. 4 pkt  2 otrzymuje brzmienie 

2) worek brązowy, o minimalnej pojemności 120 l, wykonany z folii polietylenowych LDPE               
        lub HDPE, umożliwiający identyfikację zawartych w nich odpadów lub pojemnik                              

 o   pojemności od 80 l do 1100 l  – do zbierania odpadów   zielonych (części roślin  

 pochodzących z pielęgnacji terenów zielonych), 
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4) § 13  pkt 3 litera b  otrzymuje brzmienie: 

b) odbieranie od właściciela nieruchomości, na których zlokalizowanych jest więcej niż 
siedem lokali zmieszanych odpadów komunalnych będzie prowadzone  dwa razy                
w miesiącu 

 

§2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rozdrażew . 

 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014r. 

 

      Przewodniczący Rady Gminy  

      Artur Jakubek  
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Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2012 poz. 

391 ze zm.), nałożyła na Gminę szereg nowych zadań i obowiązków związanych z utrzymaniem 

czystości i porządku, zmieniła też w sposób znaczący system gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Rada Gminy podjęła niniejszą uchwalę, w celu określenia m.in. rodzaju pojemników, 

ich minimalnych pojemności oraz zasad dotyczących prowadzenia       we wskazanym zakresie 

selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, w tym powstających  

w gospodarstwach domowych przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii  

i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów 

wielkogabarytowych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych oraz zużytych opon, a także odpadów 

zielonych. 

Po upływie kwartału funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi            
i dokonaniu analizy organizacyjnej i logistycznej systemu proponuję wprowadzenie następujących  
zmian:  

1.  Gromadzenia zarówno szkła białego, jak i kolorowego w jednym worku bądź pojemniku koloru 
zielonego, co wynika ze znikomej ilości szkła kolorowego. 

2.  Wprowadzenia dwóch pojemności worków służących do zbierania tworzyw sztucznych, papieru                 
i tektury, szkła białego i kolorowego, co wynika z różnego zapotrzebowania mieszkańców. 

3. Wprowadzenie dodatkowo możliwości gromadzenia odpadów zielonych w pojemnikach                     
o pojemności od 80 do 1100 litrów, w celu usprawnienia gromadzenia i odbioru tego rodzaju 
odpadów. 

4. Zmniejszenie częstotliwości odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,               
na których zlokalizowanych jest więcej niż siedem lokali do dwóch razy w miesiącu, gdyż odbiór                 
z taka częstotliwością jest wystarczający. 

5. Wprowadzenia możliwości gromadzenia odpadów komunalnych na nieruchomościach,                     
na których zlokalizowanych jest więcej niż siedem lokali mieszkalnych w kontenerach                            
o pojemności 1100 litrów. 

 

Powyższe zmiany pozwolą na wprowadzenie stosownych zapisów w specyfikacji istotnych 
warunków zamówienia na odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w roku 
2014. 

 

        Wójt Gminy  

        Mariusz Dymarski  


