
UCHWAŁA Nr XIV/101/2019 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 23 grudnia 2019 r. 
 

 

w sprawie zmiany uchwały nr XI/74/2019 Rady Gminy Rozdrażew  w sprawie przyjęcia regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 i art. 40 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506 ze zm.) oraz 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 2019r., poz. 210), Rada Gminy Rozdrażew 
uchwala, co następuje:  

§ 1. § 4. uchwały nr XI/74/2019 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30.10.2019 r. w sprawie przyjęcia 
regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew  
(Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 05.11.2019 r., poz. 9115) otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 maja 2020 r.” 

§ 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 2020 r. 

 

 

Przewodniczący Rady Gminy  

Wiesław Jankowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 
 

Na postawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
(t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 210) Rada Gminy Rozdrażew została zobligowana do dostosowania uchwały 
w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew 
do obowiązujących przepisów.  
W Gminie Rozdrażew zmiana dotyczyła przede wszystkim: 
 zwiększenia częstotliwości odbioru  zmieszanych (niesegregowanych) odpadów 

komunalnych,odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, 
 zobligowania właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Rozdrażew do utrzymania  

w odpowiednim stanie sanitarnym i porządkowym miejsc gromadzenia odpadów komunalnych,  
 wprowadzenia obowiązku selektywnego zbierania kolejnej frakcji odpadów tzn. popiołu i żużlu 

z palenisk domowych oraz zobligowano mieszkańców do wyposażania nieruchomości w pojemnik 
do popiołu i żużlu z palenisk, 

 rozszerzono katalog odpadów odbieranych na gminnym PSZOK-u. 
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku 
w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 210), uwzględniając zapisy wchodzącego w życie od dnia 
01.01.2020 r. regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Rozdrażew ogłoszono 
przetarg na realizację zadania polegającego na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych 
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w 2020 r. W związku  
z zaistnieniem sytuacji nadzwyczajnej –unieważnieniem, na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy  
z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 ze zm.) 
postępowania w przedmiocie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych pochodzących  
od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie gminy Rozdrażew w 2020 r., celem 
zapewnienia ciągłego i nieprzerwanego świadczenia usługi zachodzi konieczność świadczenia  
ww. usługi na zasadach dotychczasowych. W związku z faktem, że rozstrzygnięcie postępowania 
przetargowego nastąpiło w dniu 18 grudnia 2019 r., a rada gminy podejmuje niniejszą uchwałę  
w dniu 23 grudnia 2019 r., a jej wejście w życie jest konieczne, ze wskazanych powodów z dniem  
1 stycznia 2020 r., taki termin został wskazany w § 3 projektu uchwały. 
 
W związku z powyższym określono, iż pojęcie przedmiotowej uchwały jest celowe. 
 
 
 
 
 
 

Wójt Gminy 
 

   Mariusz Dymarski 


