
UCHWAŁA NR XXXII/233/2022 
RADY GMINY GIZAŁKI 

z dnia 4 lutego 2022 r. 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki 

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 2021 r., poz. 1372 ze zm.), art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.) po zasięgnięciu opinii Państwowego Powiatowego 
Inspektora Sanitarnego w Pleszewie, Rada Gminy Gizałki uchwala, co następuje: 

§ 1. W załączniku do uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki wprowadza się następujące zmiany: 

1) w  § 1 po ust. 4 dodaje się ust 4a, o następującej treści: 

„4a) określenia wymagań dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 
w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi;”; 

2) po rozdziale IV dodaje się rozdział IV a, o następującej treści: 

„Rozdział IVa 
Wymagania dotyczące kompostowania bioodpadów stanowiących odpady komunalne 

w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi 

§ 11a. Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogą 
kompostować bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowych kompostownikach na terenie 
swojej nieruchomości. 

§ 11b. Zwalnia się właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady w kompostownikach przydomowych w całości z obowiązku 
posiadania pojemnika lub worka na te odpady. Z takich nieruchomości bioodpady nie będą odbieranie 
w ramach systemu zorganizowanego przez gminę.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gizałki. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 kwietnia 2022 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Roman Rojewski 

 



 
Uzasadnienie 

do uchwały nr XXXII/233/2022 
Rady Gminy Gizałki 
z dnia 4 lutego 2022 r. 

 

w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 30 czerwca 2020 r. w sprawie 
Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki 

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 
wprowadzonej 23 września 2021 r. ustawą z dnia 11 sierpnia 2021 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.), Rada Gminy Gizałki 
postanowiła podjąć uchwałę w sprawie zmiany Uchwały nr XVI/121/2020 Rady Gminy Gizałki z dnia 
30 czerwca 2020 r. w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Gizałki. Zmiana 
wynika z konieczności doprecyzowania zapisów dotyczących kompostowania bioodpadów stanowiących 
odpady komunalne w kompostownikach przydomowych na terenie nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi. 

Zgodnie z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, 
projekt zmiany regulaminu został przedłożony do zaopiniowania Państwowemu Powiatowemu Inspektorowi 
Sanitarnemu w Pleszewie. Organ opiniujący zaopiniował projekt pozytywnie. 

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest uzasadnione. 

 Przewodniczący Rady 

  

Roman Rojewski 
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