
UCHWAŁA NR XXI/194/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za pojemniki. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1  ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 713 t.j.) oraz art. 6k ust. 1, 2, 2a, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla 
właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy i ustala się, że opłata ta stanowi iloczyn liczby 
mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 1, jeżeli odpady 
komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości 24,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca 
zamieszkującego nieruchomość. 

3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 
48,00 zł miesięcznie. 

§ 2. 1. Ustala się stawkę za pojemnik lub worek, o określonej pojemności, w przypadku odpadów zbieranych 
i odbieranych selektywnie za:  

1) pojemnik o pojemności  120 l – 6,00 zł; 

2) pojemnik o pojemności 240 l – 12,00 zł; 

3) pojemnik o pojemności 660 l – 34,00 zł; 

4) pojemnik o pojemności 1100 l – 58,00 zł; 

5) pojemnik o pojemności 1500 l – 79,00 zł; 

6) pojemnik o pojemności 2500 l – 132,00 zł; 

7) pojemnik o pojemności 7000 l – 370,00 zł; 

8) pojemnik o pojemności 10000 l – 529,00 zł; 

9) worek o pojemności 80 l - 10,00 zł; 

10) worek o pojemności 120 l - 12,00 zł. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny za: 

1) pojemnik o pojemności  120 l – 12,00 zł; 

2) pojemnik o pojemności 240 l – 24,00 zł; 

3) pojemnik o pojemności 660 l – 68,00 zł; 

4) pojemnik o pojemności 1100 l – 116,00 zł; 

5) pojemnik o pojemności 1500 l – 158,00 zł; 

6) pojemnik o pojemności 2500 l – 264,00 zł; 

7) pojemnik o pojemności 7000 l – 740,00 zł; 

8) pojemnik o pojemności 10000 l – 1.058,00 zł; 

9) worek o pojemności 80 l - 24,00 zł; 

10) worek o pojemności 120 l - 36,00 zł. 
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§ 3. Traci moc uchwała nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016 r. w sprawie 
wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
i ustalenia stawek opłaty za pojemniki (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2016 roku 
poz. 4883 ze zmianami).  

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Pleszew.  

§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie 
po upływie 14 dni od jej ogłoszenia, jednak nie wcześniej niż z dniem 1 sierpnia 2020r. 
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr XXI/194/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25.06.2020r.

Od 6 września 2019r. obowiazuje znowelizowana ustawa z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019r. poz. 2010 ze zm.), zgodnie z którą gmina ma obowiązek

dostosowania miejscowych przepisów do w/w ustawy.

Zgodnie z art. 6k ust. 1 w/w ustawy Rada gminy, w drodze uchwały dokona wyboru metody

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustali stawkę takiej opłaty oraz ustali stawkę

opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania, odzysku i

unieszkodliwiania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

Art. 6k ust. 2a pkt 1 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach określa

maksymalne stawki opłat dla nieruchomości zamieszkałych w przypadku obliczenia opłaty jako iloczyn

liczby mieszkańców zamieszkujacych daną nieruchomość oraz ustalonej stawki opłaty.

Natomiast art. 6k ust. 2a pkt 5 określa maksymalne stawki opłat za pojemnik o pojemności 1100 l oraz za

worek o pojemności 120 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości.

W związku z powyższym biorąc pod uwagę koszty: odbierania, transportu, zbierania, odzysku i

unieszkodliwiania odpadów komunalnych, tworzenia i utrzymywania punktu selektywnej zbiórki odpadów

komunalnych, koszty administracyjne tego systemu, edukacje ekologiczną w zakresie prawidłowego

postepowania z odpadami oraz wynikające z ustawy maksymalne stawki opłat niezbędne jest podjęcie

niniejszej Uchwały.
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