
UCHWAŁA NR XL/274/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/239/2021  Rady Gminy Kawęczyn  z dnia 26 kwietnia 2021 r.  
w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 
nieruchomości opłatę. 

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 2021r. poz.888 ze zm.) oraz po zasięgnięciu opinii Państwowego Inspektora Sanitarnego w Turku 
Rada Gminy Kawęczyn uchwala się, co następuje: 

§ 1. W uchwale Nr XXXIII/239/2021  Rada Gminy Kawęczyn  z dnia 26 kwietnia 2021 r. w sprawie 
szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości 
opłatę /Dz. Urz. Woj. Wlkp. z dnia 11  maja 2021 r. poz. 3891/ wprowadza się następujące zmiany: 

1. Dotychczasowy § 3 ust.1 i 2 skreśla się. Nowy §  3 ust.1 i 2 otrzymuje  brzmienie: 

„1. Pozostałe odpady po segregacji (zmieszane) zebrane w pojemniki o minimalnej     pojemności 
120 litrów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, odbierane będą z częstotliwością: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych  - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na miesiąc. 

2. Bioodpady zebrane w worki o minimalnej pojemności 120 litrów, w zamian za uiszczoną przez 
właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, odbierane będą 
z częstotliwością: 

a) z budynków mieszkalnych jednorodzinnych  - nie rzadziej niż raz na miesiąc, 

b) z budynków wielolokalowych - nie rzadziej niż raz na miesiąc”. 

§ 2. Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XL/274/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 27 października 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/239/2021  Rady Gminy Kawęczyn  z dnia 
26 kwietnia 2021 r.  w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia 

usług odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości 
i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę. 

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach, ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz ustawy o odpadach ( Dz.U. 2021 poz. 
1648) umożliwiła gminom wiejskim zmniejszenie częstotliwość odbierania 
niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne w okresie od kwietnia do października.  Częstotliwość odbioru ww. 
odpadów może być rzadsza niż raz na tydzień z budynków wielolokalowych i rzadsza niż 
raz na dwa tygodnie z budynków mieszkalnych jednorodzinnych.  Ograniczenie 
częstotliwości odbioru bioodpadów i odbierania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych  jest korzystna ze względów logistycznych i finansowych.   
Projekt regulaminu został, zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach, przedłożony do zaopiniowania Państwowemu 
Powiatowemu Inspektorowi Sanitarnemu w Turku. Organ opiniujący zaopiniował projekt 
pozytywnie. 
Wobec powyższego podjęcie uchwały jest uzasadnione. 
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