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UCHWAŁA NR XXXVIII/   /2021 

RADY GMINY GNIEZNO 

z dnia 24 czerwca 2021 r. 

w sprawie podziału Gminy Gniezno na sektory w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości 

Na podstawie art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U z 2021 r., poz. 888) uchwala się, co następuje: 

§ 1. W celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości dokonuje się 
podziału Gminy Gniezno na następujące sektory: 

1) Sektor A – obejmujący sołectwa: Braciszewo, Dalki, Goślinowo, Krzyszczewo, Mnichowo, Modliszewo, 
Modliszewko, Mączniki, Napoleonowo, Obora, Obórka, Piekary, Pyszczyn, Pyszczynek, Skiereszewo, 
Zdziechowa i osiedle: Łabiszynek.  

2) Sektor B – obejmujący sołectwa: Dębówiec, Ganina, Jankowo Dolne, Kalina, Lubochnia, Lulkowo, Osiniec, 
Strzyżewo Kościelne, Strzyżewo Paczkowe, Strzyżewo Smykowe, Szczytniki Duchowne, Wełnica, 
Wierzbiczany, Wola Skorzęcka.  

§ 2. Przebieg granic dwóch sektorów w formie graficznej stanowi załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gniezno. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mariusz Nawrocki 
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Załącznik do uchwały Nr XXXVIII/   /2021

Rady Gminy Gniezno

z dnia 24 czerwca 2021 r.
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 6d ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. 
Dz. U z 2021 r., poz. 888), w celu zorganizowania odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości oraz wyznaczenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych rada gminy liczącej 
ponad 10 000 mieszkańców może podjąć uchwałę stanowiącą akt prawa miejscowego, o podziale obszaru 
gminy na sektory, biorąc pod uwagę liczbę mieszkańców, gęstość zaludnienia na danym terenie oraz obszar 
możliwy do obsługi przez jednego przedsiębiorcę odbierającego odpady komunalne od właścicieli 
nieruchomości. Kierując się ww. przesłankami w celu zapewnienia efektywnego odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, dokonano podziału obszaru Gminy Gniezno na dwa sektory. 
Podział ten umożliwi także większą konkurencję na rynku odbioru odpadów komunalnych.
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