
UCHWAŁA NR XXVIII/266/2021 
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia 4 lutego 2021 r. 

w sprawie określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są 
obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi 

w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się 
z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych. 

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), art. 6 ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1439 ze zmianami), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Określa się górną stawkę opłaty ponoszonej przez właścicieli nieruchomości za usługi w zakresie 
opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych na terenie Miasta i Gminy Pleszew 
w wysokości 50,00 zł brutto za 1m3.  

§ 2. 1. Określa się górne stawki opłat od właścicieli, którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy, za usługi w zakresie odbierania odpadów 
komunalnych w wysokości za: 

1) pojemnik o pojemności  120 l – 50,00 zł; 

2) pojemnik o pojemności 240 l – 100,00 zł; 

3) pojemnik o pojemności 660 l – 200,00 zł; 

4) pojemnik o pojemności 1100 l – 250,00 zł; 

5) pojemnik o pojemności 1500 l – 180,00 zł; 

6) pojemnik o pojemności 2500 l – 200,00 zł; 

7) pojemnik o pojemności 7000 l – 1.500,00 zł; 

8) pojemnik o pojemności 10000 l – 2.000,00 zł; 

9) worek o pojemności 80 l - 20,00 zł; 

10) worek o pojemności 120 l - 25,00 zł. 

2. W przypadku gdy odpady komunalne nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, wyższe stawki 
wynoszą odpowiednio za: 

1) pojemnik o pojemności  120 l – 100,00 zł; 

2) pojemnik o pojemności 240 l – 200,00 zł; 

3) pojemnik o pojemności 660 l – 500,00 zł; 

4) pojemnik o pojemności 1100 l – 500,00 zł; 

5) pojemnik o pojemności 1500 l – 360,00 zł; 

6) pojemnik o pojemności 2500 l – 400,00 zł; 

7) pojemnik o pojemności 7000 l – 3.000,00 zł; 

8) pojemnik o pojemności 10000 l – 4.000,00 zł; 

9) worek o pojemności 80 l - 40,00 zł; 

10) worek o pojemności 120 l - 50,00 zł. 
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§ 3. Traci moc uchwała nr XXI/200/2020 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie 
określenia górnych stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do 
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie odbierania 
odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości 
nieczystości ciekłych (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2020 r., poz. 5588). 

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

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

do uchwały nr XXVIII/266/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 4 lutego 2021 r.

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 13 września1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach, Rada gminy w stosunku do właścicieli nieruchomości, na których powstają odpady
komunalne, a którzy nie są obowiązani do ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi na rzecz gminy - są to nieruchomości niezamieszkałe, określa górne stawki opłat za
usługi w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników
bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych. W przypadku gdy odpady komunalne nie są
zbierane i odbierane w sposób selektywny Rada gminy określa wyższe stawki opłat za usługi w
zakresie odbierania odpadów komunalnych.

Obecnie obowiązuje Uchwała z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie określenia górnych
stawek opłat ponoszonych przez właścicieli nieruchomości, którzy nie są obowiązani do
ponoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na rzecz gminy za usługi w zakresie
odbierania odpadów komunalnych oraz właścicieli nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu
nieruchomości nieczystości ciekłych.

Ze względu na podjętą 17 grudnia 2020r. uchwałę o objęciu gminnym systemem tylko
niektórych rodzajów działalności gospodarczej, część firm nie może pozostać w gminnym
systemie i będą musiały podpisać umowę na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z
dowolnie wybraną firmą z pośród siedmiu działających na terenie Naszej gminy na podstawie
wpisu do Rejestru Działalności Regulowanej. By móc umożliwić odbiór odpadów przez te firmy
niezbędne jest urealnienie górnych stawek za odbiór i zagospodarowanie opadów komunalnych.
Firmy wywozowe wpisane do Rejestru Działalności Gospodarczej nie będą mogły zaproponować
odbioru odpadów po stawkach wyższych, niż te określone w niniejszej uchwale.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, który nie złoży do Burmistrza Miasta i Gminy
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub nie podpisze umowy
na odbiór opadów komunalnych z dowolnie wybraną firmą wpisaną do Rejestru Działalności
Regulowanej , obowiązany jest w razie kontroli do udokumentowania usług m. in. w zakresie
odbierania odpadów komunalnych. Do w/w kontroli zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach upoważniony jest Burmistrz.

W przypadku właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji oraz nie zawarli
stosownych umów, Burmistrz wydaje decyzję, w której ustala wysokość opłat wyliczonych
z zastosowaniem stawek, o których mowa w niniejszej uchwale. Takiej decyzji nadaje się rygor
natychmiastowej wykonalności. Decyzja wydawana jest na okres 1 roku.
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