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UCHWALA NR …/…/2019  

RADY GMINY ROKIETNICA 

z dnia                  2019 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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 

Na podstawie art. 6r ust. 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku  

w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 

Inspektora Sanitarnego w Poznaniu uchwala się, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XLIX/455/2017 Rady Gminy Rokietnica z dnia 18 grudnia 2017 r.  

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  

(Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego z 2018r. poz. 340) wprowadza się następujące zmiany: 

1) użyte w § 1 wyrazy „zmieszane odpady komunalne" zastępuje się wyrazami 

„niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne", 

2) użyte w § 1 wyrazy „odpady ulegające biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem 

bioodpadów" zastępuje się wyrazem „bioodpady"; 

3) użyte w § 1 wyrazy „opakowania wielomateriałowe" zastępuje się wyrazami „odpady 

opakowaniowe wielomateriałowe"; 

4) w § 1 ust 2 otrzymuje brzmienie: 

„Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne odbierane są nie rzadziej niż raz na tydzień  

z budynków wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego do 

odbioru odpadów komunalnych.”  

5) w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„odbieranie od właścicieli nieruchomości zamieszkałych następujących frakcji odpadów 

komunalnych zbieranych selektywnie: 

1) papier, 

2) tworzywa sztuczne, 

3) metale, 

4) szkło, 

5) odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

jest prowadzone  nie rzadziej niż raz na cztery tygodnie. 

Natomiast bioodpady są odbierane: 

- w okresie od kwietnia do października nie rzadziej niż raz na tydzień z budynków 

wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na 2 tygodnie z budynków mieszkalnych 
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jednorodzinnych, według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego 

do odbioru odpadów komunalnych,  

- w okresie od listopada do marca nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie z budynków 

wielolokalowych i nie rzadziej niż raz na 4 tygodnie z budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych, według harmonogramu określonego przez przedsiębiorcę uprawnionego 

do odbioru odpadów komunalnych.” 

6) w § 1 ust. 7 otrzymuje brzmienie: 

„Papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady opakowaniowe wielomateriałowe, 

bioodpady, odpady niebezpieczne, przeterminowane leki i chemikalia, odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w 

wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu 

poziomu substancji we krwi,  

w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych 

opon  

(4 sztuki rocznie od mieszkańca), odpadów budowlanych i rozbiórkowych (100 kg 

jednorazowo od mieszkańca na rok) oraz odpadów tekstyliów i odzieży, przyjmowane są, do 

punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych znajdującego się na terenie Gminy 

Rokietnica przy Oczyszczalni ścieków w Bytkowie". 

7)Uchyla się Załącznik nr 1.  

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Rokietnica. 

§ 3. Uchwala podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020. 
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Uzasadnienie 

Do Uchwały Nr…/,…/2019 

Rady Gminy Rokietnica  

z dnia …2019 r. 

 

w sprawie zmiany uchwały 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 

 

Wejście w życie 6 września 2019 roku ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z2019 r. poz. 1579) spowodowało 

konieczność zmiany uchwały Nr XLIX/455/2017 Rady Gminy Rokietnica  z dnia 18 grudnia 2017 r. w 

sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Rokietnica. 

W związku z faktem, ze zmiana przepisów uchwały polegająca na zastąpieniu niektórych wyrazów 

sprzyja wyrażeniu intencji prawodawcy w sposób zrozumiały dla adresatów, w przepisach 

zmieniających wskazano jednoznacznie dokonywane zmiany nie przytaczając ich pełnego brzmienia. 

Wyrazy „zmieszane odpady komunalne" zastępuje się wyrazami „niesegregowane (zmieszane) 

odpady komunalne", wyrazy „odpady ulegające biodegradacji" zastępuje się wyrazem „bioodpady", 

zaś wyrazy "opakowania wielomateriałowe" zastępuje się wyrazami "odpady opakowaniowe 

wielomateriałowe". 

Ustawodawca: 

- rozszerzył zakres selektywnej zbiorki odpadów o odpady tekstyliów i odzieży oraz o odpady 

niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwach domowych w wyniku 

przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji 

we krwi, w szczególności igieł  

i strzykawek przyjmowanych przez punkt selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, 

- wprowadził częstotliwość odbioru niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz 

bioodpadów stanowiących odpady komunalne. 

Należy zauważyć, ze proponowane zmiany nie naruszają konstrukcji lub spójności uchwały zmienianej. 

Generalnie w tekście uchwały proponuje się zmienić unormowania, które zostały odmiennie 

uregulowane  

w przepisach wyższego rzędu, tak by były zgodne z zakresem normy kompetencyjnej. 

Niniejsza zmiana Uchwały została zaopiniowana  przez Państwowego Powiatowego Inspektora 

Sanitarnego w Poznaniu. 

Wobec powyższego podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione 

  


