
 

       UCHWAŁA NR XXXIV/179/2013 

                                        RADY GMINY ROZDRAŻEW 

                                        z dnia 29 p aździernika 2013 r. 
 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie szczegółowego sp osobu i zakresu 
świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komu nalnych od wła ścicieli 

nieruchomo ści   i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za u iszczon ą 
przez wła ściciela nieruchomo ści opłat ę za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

 

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. 6r, ust. 3 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/154/2013r. z dnia 12 marca 2013r. w sprawie  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 
odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości   i zagospodarowania 
tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę                  
za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje się następującej zmiany: 

1)    §1 pkt 3 litera b otrzymuje brzmienie:   

b) od właścicieli nieruchomości, na których zlokalizowane jest więcej niż siedem 

lokali – 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  

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 

Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach                      
(Dz. U. 2012 poz. 391ze 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 uchwałę, w celu określenia, jakie usługi w zakresie odbioru 
odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości będą wykonywane w ramach tej opłaty. 
Zakres uchwały określa w szczególności: 

-  ilość odpadów komunalnych odbieranych od właściciela nieruchomości, 

-  częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości, 

-  sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

Po upływie kwartału funkcjonowania nowego systemu gospodarowania odpadami 
komunalnymi  i dokonaniu analizy organizacyjnej i logistycznej systemu proponuję zmianę 
częstotliwości odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
zlokalizowanych jest  więcej niż siedem lokali, ponieważ odbiór odpadów komunalnych         
z w/w nieruchomości  dwa razy w miesiącu jest wystarczający. Zmiana ta pozwoli na 
wprowadzenie zapisów w specyfikacji istotnych warunków zamówienia na odbiór odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości w roku 2014. 

 

Wójt Gminy  

                                         Mariusz Dymarski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


