
UCHWAŁA NR XXVII/264/2020 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 17 grudnia 2020 r. 

w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują 
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. 

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 ze zmianami) oraz art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.),  Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Postanawia się o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 
nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, w stosunku do nieruchomości: 

1) które w części stanowią nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, a w części nieruchomości na 
których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne - w zakresie nieruchomosci 
niezamieszkałej; 

2) na których znajduje sie domek letniskowy, lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele 
rekreacyjno - wypoczynkowe; 

3) na których znajdują się Rodzinne Ogrody Działkowe; 

4) na których znajdują się cmentarze; 

5) na których prowadzona jest działalność jednostek budżetowych i instytucji kultury Miasta i Gminy 
Pleszew. 

§ 3. Traci moc uchwała nr XXII/265/2012 z dnia 31 października 2012r. w sprawie odbierania odpadów 
komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady 
komunalne (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2012 r., poz. 6186). 

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

§ 5. Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 lutego 2021r. 
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UZASADNIENIE

do uchwały nr XXVII/264/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 17 grudnia 2020 r.

Zgodnie z art. 6c ust. 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 t.j.) rada gminy może, w drodze uchwały stanowiącej akt prawa
miejscowego, postanowić o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Rada Miejska w Pleszewie w dniu 31 października 2012 r. podjęła uchwałę nr XXII/256/2020
w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują
mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.

Zgodnie z art. 6c ust. 3 w/w ustawy uchwała ta może dotyczyć wszystkich właścicieli
nieruchomości lub właścicieli określonych nieruchomości, w szczególności nieruchomości na których jest
prowadzony określony rodzaj działalności.

Art. 6k ust. 2a pkt 5 znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 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, które wynoszą: 3,2% przeciętnego
miesięcznego dochodu rozporządzanego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub 1%
przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o pojemności 120
litrów, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemniki lub worki
o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości proporcjonalnej do ich
pojemności. Zgodnie z powyższym na dzień dzisiejszy stawka maksymalna wynosi:

- za pojemnik 110 litrów - 6,3 zł,
- za pojemnik 1100 litrów - 58,2 zł,
- za pojemnik 7000 litrów - 370,4 zł,
Średnia gęstość resztkowych (niesegregowanych - zmieszanych) odpadów komunalnych wynosi ok.

200 kg/m3. Zatem w kontenerze 7000 litrów może się zmieścić ok. 1,4 tony odpadów.
Koszty odbioru i zagospodarowania 1 tony resztkowych (niesegregowanych - zmieszanych)

odpadów komunalnych na dzień dzisiejszy wynoszą: 702 zł brutto. Koszty odbioru i zagospodarowania
odpadów z kontenera 7000 litrów wynoszą: 982,8 zł brutto.

Opłata maksymalna jaką może uzyskać gmina od przedsiębiorcy deklarującego kontener 7000
litrów na dzień dzisiejszy może wynosić max. 370,4 zł (gmina Pleszew posiada uchwaloną stawkę 370 zł).
Powyższy przykład obliczeń jednoznacznie wskazuje na fakt, że w systemie należy dołożyć ok. 600 zł do
zagospodarowania 1 kontenera o poj. 7000 litrów.
Obliczenia te jednoznacznie wskazują, że stawki maksymalne określone w art. 6k ust. 2a pkt. 5 w/w ustawy
są nierealne i gmina nie jest w stanie odebrać i zagospodarować odpadów od przedsiębiorców w ramach
takiej opłaty.

Od 1 lipca 2013 r. w ramach systemu gospodarki odpadami komunalnymi odpady komunalne były
odbierane od wszystkich właścicieli nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Pleszew, w tym
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. Koszty odbioru i
zagospodarowania odpadów komunalnych z tych nieruchomosci do lipca br. bilansowały się.

Obecnie odpady komunalne nie będą odbierane od właścicieli nieruchomości, na których nie
zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, za wyjątkiem nieruchomości, na których znajdują
sie domki letniskowe, lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno – wypoczynkowe,
Rodzinne Ogrody Działkowe, cmentarze oraz prowadzona jest działalność jednostek budżetowych Miasta i
Gminy w Pleszewie i instytucji kultury. Ponadto odpady w dalszym ciągu odbierane będą od właścicieli
nieruchomości, które w części stanowią nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy, a w części
nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy.

Właściciele nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a postają odpady
komunalne (za wyjątkiem właścicieli wprost wskazanych w niniejszej uchwale) począwszy od dnia 1 lutego
2021 r. zobowiązani będą do podpisania umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej (art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996
r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach).

Biorąc pod uwagę powyższe niezbędne jest podjęcie niniejszej uchwały
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