
UCHWAŁA NR XV/137/2019
RADY MIEJSKIEJ W PLESZEWIE

z dnia 5 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Uchwały Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 

wysokosci 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 2019 r., poz. 506 ze zm.) 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), Rada Miejska w Pleszewie uchwala, co 
następuje:

§ 1. W Uchwale Nr XVI/185/2016 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 25 lipca 2016r. wprowadza się 
nastepujące zmiany:

1) w § 1:

a) w  ust. 2 wyrazy "w wysokości 13,00 zł" zastępuje się wyrazami "w wysokości 18,50 zł".

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie:

” 3. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązu zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 
40 zł miesięcznie."

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

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z pierwszym dniem miesiąca następującym po miesiącu w którym upływa 14 dni od jej ogłoszenia.
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UZASADNIENIE

do Uchwały nr XV/137/2019 Rady Miejskiej w Pleszewie z dnia 5 grudnia 2019 roku

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy w drodze
uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, a następnie
ustala stawkę takiej opłaty. Wyboru metody należy dokonać spośród czterech wymienionych przez
ustawodawcę w art. 6j ust. 1 i 2 ustawy, to jest: liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość,
ilości zużytej wody, powierzchni lokalu mieszkalnego lub od gospodarstwa domowego.

Następnie, zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy rada gminy w drodze uchwały ustala stawkę opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi, a wysokość należnej opłaty stanowi iloczyn wybranej metody
oraz ustalonej stawki.

Od 2016 roku w gminie Pleszew funkcjonuje metoda ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi w oparciu o liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość. Stawki zaś, odpowiadające tej
metodzie obowiązują od 01.02.2019 r. i zostały przyjęte uchwałą Nr III/19/2018 Rady Miejskiej w
Pleszewie z dnia 21 grudnia 2018 r. zmieniającą uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawek opłaty za
pojemniki.

Od 1 stycznia 2019 r. w znaczny sposób wzrosły koszty zagospodarowania odpadów komunalnych
na instalacji. Jeszcze w grudniu 2018r. zagospodarowanie 1 tony odpadów komunalnych zmieszanych w
ZGO Sp. z o.o. w Jarocinie – Wielkopolskie Centrum Recyklingu kosztowało 270 zł. Obecnie jest to kwota
410,40 zł. W ciągu 2019r. cena za zagospodarowanie odpadów na tej instalacji wzrosła cztery razy.

Wzrost ten spowodowany jest m.in. wzrostem od 1 stycznia 2019 roku, stawki tzw. „opłaty
środowiskowej”, której odprowadzanie jest obowiązkiem ustawowym, niezależnym od samorządu
gminnego oraz ze stale zwiększającymi się kosztami pracowniczymi, kosztami cen paliw, energii i utylizacji
odpadów wysokoenergetycznych, których nie można poddać składowaniu.

Tym samym, aby pokryć wydatki gminy związane z gospodarką odpadami komunalnymi na jej
terytorium, które mogą być pokrywane jedynie z opłaty uiszczanej przez mieszkańców, konieczne jest
zwiększenie stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli nieruchomości.

Ponadto dostosowując się do argumentów Regionelnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu dokonuje
się uzupełnienia stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Stawkę tą ustala
się w wysokości 40 zł miesięcznie i ma ona zastosowanie w przypdku gdy wałaściciel nieruchomości nie
wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. Opłata ta jest zgodna z art. 6
k ust. 3 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach czyli mieści się w przedziale od 2 do 4
krotności opłaty podstawowej.

Biorąc powyższe pod uwagę, podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.
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