
UCHWAŁA NR XXVI/228/2021  
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 8 grudnia 2021 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty. 

Na podstawie art. 6k. ust. 1 pkt 1, ust.2a pkt 1 , ust.3 oraz ust.4a w zw. z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 
13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. poz. 888 z późn. 
zm.) oraz art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz.U. z 2021 r. 
poz. 713 z późn. 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 
i stawki opłaty ustalonej w niniejszej uchwale. 

§ 2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 
w wysokości: 26 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 3. W przypadku, gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, ustala się opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości: 
56,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 4. Zwalnia się w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości 
zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady 
komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości: 1,00 zł miesięcznie od mieszkańca. 

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XIX/166/2020 r z dnia 29 grudnia 2020 r Rady Miejskiej w Pyzdrach 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia 
wysokości stawki tej opłaty. 

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr. 

§ 7. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi 
w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
 
 

Justyna Sosnowska 
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UZASADNIENIE 

 

 

Zgodnie z treścią art. 6k ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach Rada Gminy w drodze uchwały dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 ww. ustawy oraz 
ustala stawkę takiej opłaty. Gmina Pyzdry objęła systemem odbierania odpadów komunalnych 
nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy. Projekt niniejszej uchwały (tak samo jak poprzedniej) 
przewiduje, iż w przypadku nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oplata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz 
ustalonej stawki opłaty. Określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wzięto w 
szczególności pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę Pyzdry, wzrastającą ilość 
wytwarzanych. na terenie gminy odpadów komunalnych a także wzrastające koszty funkcjonowania 
systemu gospodarowania odpadami komunalnymi tj zagospodarowania odpadu, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, koszty utworzenia i utrzymania punktu selektywnego zbierania 
odpadów komunalnych, koszty obsługi administracyjnej systemu, koszty edukacji ekologicznej w zakresie 
prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi, zbierane selektywnie, koszty wyposażenia 
nieruchomości w worki do selektywnej zbiórki (szkła, tworzyw sztucznych, papieru i metalu, odpady 
ulegające biodegradacji) oraz koszty utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym pojemników/kontenerów służących do zbierania odpadów komunalnych – PSZOK. 

 
Zasady i tryb planowania, uchwalania i wykonywania budżetów gmin określają przepisy ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jednakże przy uchwalaniu  
i wykonywaniu budżetów, obowiązują także szczególne zasady wykonywania budżetu gminy  
w roku budżetowym, wynikające z odrębnych ustaw. Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku  
w gminach w obowiązującym obecnie brzmieniu, określa w art. 3 zadania gmin związane  
z systemem gospodarowania odpadami, a w art. 6r - zasady przeznaczania środków z opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zgodnie z ww. przepisami, system gospodarowania odpadami komunalnymi zorganizowany przez 
gminę powinien się samofinansować, co przekłada się na obowiązek ustalania wysokości ponoszonych 
przez mieszkańców gmin opłat - na poziomie zabezpieczającym pokrycie kosztów funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi. 
Wzrost cen odpadów przyjęty przez Urbis sp. z o.o. (prowadzony przez Zakład Zagospodarowania 
Odpadów w Lulkowie) z dniem 1 stycznia 2022 roku wynosi: 
1) odpady niesegregowane /zmieszane /200301 o ponad 8% (z  570 zł na 616 zł/ tonę) 
2) opakowania z papieru i tektury 150101 o 10 % (z 300 zł na 330 zł/ tonę) 
3) zmieszane odpady opakowaniowe 150106 o 10 % (z 440 zł na 484 zł / tonę) 
4) opakowania ze szkła 150107 o ponad 34 % (z 180 zł / tonę na 241 zł / tonę) 
5) odpady biodegradowalne 200201 o 35 % (z 65 zł / tonę na 88 zł/ tonę) - jeżeli  są wysypywane z 
worków do skrzyni ładunkowej samochodu,  
6. Odpady wielkogabarytowe 200307 o 22 % (z 650 zł/tonę na 795 zł/tonę) 
7. Zużyte opony 160103 o 3,7 % ( z 920 zł/tonę na  954 zł/tonę /  
8. Opakowania z tworzyw sztucznych 150102 o 10 % ( z 440 zł  na 484 zł/tonę. 

Wszystkie ceny są cenami netto, do których należy doliczyć podatek VAT.  
W wyniku przetargu i ogólnego wzrostu cen dla zachowania samofinansowania systemu gospodarowania 
odpadami konieczna jest zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  
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 Ustawą z dnia z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz.1579) dokonano nowelizacji przepisu art. 6k 
ww. ustawy wprowadzając zapis treści: „Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania 
odpadów komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie wyższej 
niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy odpowiednio na podstawie ust. 1 albo w art. 6j 
ust. 3b. ” 

Przedłożony projekt uchwały zawiera wszystkie określone wyżej przywołanymi przepisami prawa 
w tym uwzględnia wyższe koszty odbioru i transportu odpadów / z 185 zł/tonę na 232,20 zł/tonę co 
stanowi wzrost o 26 % / oraz koszty zagospodarowania odpadów komunalnych spowodowane zmianą 
wysokości cen. 
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