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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie zmiany uchwały Nr XL/400/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 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 2022 r., poz. 559 ze zmianami) oraz art. 6k ust. 1, 2, 2a, ustawy z dnia 13 września 1996 r. 
o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r., poz. 1297 ze zmianami), Rada Miejska 
w Pleszewie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr XL/400/2021 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty 
i ustalenia stawek opłaty za pojemniki (Dziennik Urzędowy Województwa Wielkopolskiego z 2021 r. 
poz. 10282) wprowadza się następujące zmiany: 

1) w § 1 ust. 2 wyrazy "w wysokości 24,00 zł" zastępuje się wyrazami "w wysokości 26,00 zł". 

2) w § 1 ust. 3 wyrazy "w wysokości 48,00 zł" zastępuje się wyrazami "w wysokości 52,00 zł". 

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. 
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UZASADNIENIE 

             do uchwały nr ................./2022 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia ................... roku 

 

Zgodnie z art. 6k ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297 ze zm.) rada gminy, w drodze uchwały zobowiązana jest 
dokonać wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod 
określonych w art. 6j ust. 1 i 2 oraz ustalić stawkę takiej opłaty. Przedmiotowa uchwała nie zmienia 
dotychczasowej metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na 
których zamieszkują mieszkańcy, stanowiącej iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną 
nieruchomość oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmianie natomiast ulega 
wysokość stawki tej opłaty oraz wysokość stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w 
sposób selektywny.  

Przy ustaleniu stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi bierze się pod uwagę 
liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, 
koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują: koszty 
odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty tworzenia i 
utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej tego 
systemu, koszty edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi 
oraz przypadki, w których właściciele nieruchomości wytwarzają odpady nieregularnie, w szczególności to, 
że na niektórych nieruchomościach odpady komunalne powstają sezonowo. Wpływ na wysokość 
uchwalanej stawki opłaty ma duży wzrost cen, które Miasto i Gmina Pleszew zobowiązana jest płacić 
wykonawcy umowy za odbiór i transport odpadów oraz zagospodarowanie odpadów. Obecnie przy stopniu 
inflacji przekraczającym 17,2 % obserwowany średni wzrost ceny za odbiór i transport odpadów wynosi 
15%. Wzrost cen za transport odpadów wynika głównie ze wzrostu cen paliw oraz wzrostu kosztów pracy. 
Wzrost cen za zagospodarowanie odpadów podyktowany jest m.in. wzrostem tzw. opłaty marszałkowskiej, 
zwiększającymi się kosztami pracowniczymi, wzrostem ceny za energię elektryczną, utylizacji 
wysokokalorycznej frakcji odpadów komunalnych, której nie można poddać składowaniu oraz braku 
rynków zbytu dla niektórych surowców wtórnych. W latach 2021 – 2022 systematycznie podnoszone były 
opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych na instalacji Wielkopolskie Centrum Recyklingu – 
Spółka z o. o. w Jarocinie, do której trafiają odpady komunalne z terenu miasta i gminy Pleszew. 
Ustawowym obowiązkiem gminy jest objęcie kalkulacją wszystkich kosztów ponoszonych na 
funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi oraz ustalenie stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi dla mieszkańców w wysokości pokrywającej w pełni realizację 
tego zadania. Mając na względzie wzrost kosztów obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 
na terenie Miasta i Gminy Pleszew  zachodzi konieczność ustalenia nowej miesięcznej stawki opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. W niniejszej uchwale określono także nową miesięczną stawkę 
opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie 
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny.  

Do kalkulacji stawki przyjęto roczne prognozowane koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi w Mieście i Gminie Pleszew.  Łączny prognozowany koszt 
funkcjonowania systemu w 2023r. wynosi 9.082.972 zł, w tym: 
a) odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych  
w wysokości oraz utworzenie i obsługa  punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych  
w wysokości 8.557.972,00 zł, 
c) obsługa administracyjna systemu w wysokości 494.000,00 zł, 
d) realizacja działań edukacyjnych skierowanych do mieszkańców objętych gminnym systemem zbiórki 
odpadów w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi w wysokości 31.000,00 zł.  
Prognozowana łączna masa odpadów komunalnych w ciągu roku jaka zostanie wytworzona na terenie 
Miasta i Gminy Pleszew wynosi 11.279,00 Mg. Liczba mieszkańców została ustalona na podstawie danych 
ujętych w deklaracjach - z danych tych wynika, że na terenie Miasta i Gminy Pleszew zamieszkuje 26.014 
mieszkańców, co przy stawce 26 zł miesięcznie od jednego mieszkańca oraz zakładając zwolnienie w części 

Id: F265F545-FEFF-499D-947B-DD3F6C2E6375. Projekt Strona 1



z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami 
mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym w kwocie 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca dla ok. 3.400 osób i 
przypis od firm w wysokości 946.263 zł gwarantuje roczne dochody w wysokości 9.019.647,00 Uzyskane 
roczne dochody pozwolą na pokrycie prognozowanych kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi.  

Jednocześnie zgodnie z wolą ustawodawcy wysokość stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi podana w niniejszej uchwale nie jest wyższa niż maksymalne stawki opłat, o których mowa w 
art. 6k ust. 2a pkt 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Mając na uwadze, że konieczność 
podjęcia przedmiotowej uchwały wynika z przepisu ustawowego, nie ma możliwości podjęcia 
alternatywnych w stosunku do proponowanej uchwały środków umożliwiających osiągnięcie zamierzonego 
celu. Wobec powyższego, podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
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