
 

 

UCHWAŁA NR VII/69/2015 

RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 18 czerwca 2015 r. 
  

 

w sprawie: wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami  komunalnymi 

na terenie nieruchomości zamieszkałej i stawki takiej opłaty .  

 

 

 

Na podstawie art. 6k, ust.1,ust 2 i 2 a, 6 k ust 3, w związku z art. 6 i ust 1 pkt 1 6j ust 1pkt 1 

ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 

2013 r. poz. 1399 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust.1 ustawy z dnia 8 

marca 1990 r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2013 poz. 594 ze zm.) Rada 

Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1.  

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Pyzdry  

powstałymi   na zamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 i § 3 

 

§ 2.  

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 

odbieranymi w sposób selektywny wynosi 11 zł od osoby. 

 

§ 3.  

Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 

odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 22 zł od osoby. 

      

§ 4.  

Traci moc uchwała Nr XVIII/149/2012 z dnia 26 listopada 2012 r w sprawie wyboru metod 

ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z nieruchomości . 

         

 

§ 5.  

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi  Pyzdr 

 

§ 6.  

Uchwała zostaje opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i 

wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2015 roku. 

 

 

 

 

 

 

Przewodnicząca Rady Miejskiej  

/-/Elżbieta Kłossowska 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie  

do uchwały Nr VII/69/15 

z dnia 18 czerwca 2015 r. 

 

 

 

      Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, której tekst jednolity został 

opublikowany w Dz. U. z 2013 r poz. 1399 została w szerokim zakresie znowelizowana na 

ustawę z dnia 28 listopada 2014 r o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach opublikowana w Dz. U z 2015 r poz. 87 wprowadziła obowiązek wprowadzania 

uchwał rad gmin dostosowanych do nowych przepisów. 

      Wypełniając dyspozycje art. 6k ustawy – Rada Gminy, w drodze uchwały 

zobowiązana jest dokonać wyboru jednej z określonych w art. 6j ust. 1 i 2 metod ustalenia 

opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstającymi na nieruchomościach 

zamieszkałych oraz ustalić stawkę takiej opłaty. Określone w treści art. 6j ust. 1 metody 

ustalania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowią iloczyn: 

      1) liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 

oraz stawki opłaty ustalonej na podstawie art. 6k ust. 1. 

      W uchwale jako metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na terenach nieruchomości zamieszkałych przyjęto iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki przedmiotowej opłaty.  

      Ustalając powyższe wzięto pod uwagę liczbę mieszkańców zamieszkujących na 

terenie gminy, ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty 

funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Dane uzyskano od firmy 

URBIS Sp. z o .o 62-200 Gniezno zajmującą się wywozem odpadów komunalnych ze stacji 

przeładunkowej BARDO do LULKOWO gdzie cena na bramie za 1 Mg odpadów 

komunalnych wynosić będzie 245 zł netto/1 Mg - brutto 264,60 / 1 Mg odpadów 

komunalnych ponadto wg wygranego przetargu na odbiór odpadów przez firmę IGLESPOL , 

koszt odbioru 1 Mg odpadu komunalnego wynosi 226 zł/ 1 Mg brutto. Razem koszt 1 Mg 

wynosi 490,60 zł brutto.  

    W związku z powyższym podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 

 

 


