
UCHWAŁA NR XVIII/149/2012 
RADY MIEJSKIEJ W PYZDRACH 

z dnia 26 listopada 2012 r. 
 
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

na terenie nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik  
o określonej pojemności. 

 
Na podstawie art. 6k, w związku z art. 6i pkt 1 i art. 6j ust.1, pkt 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. 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 2001 r. Nr 142. poz. 1591 z późn. zm.) Rada 
Miejska w Pyzdrach uchwala, co następuje: 
 
§ 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Pyzdry 
powstałych 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 8,00 zł od osoby. 
§ 3. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i 
odbieranymi w sposób nieselektywny wynosi 16,00 zł od osoby. 
§ 4. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy i Miasta Pyzdry 
powstałych na niezamieszkałych nieruchomościach stanowi iloczyn liczby pojemników z 
odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty określonej w § 5 i § 6 
§ 5. Stawka opłaty miesięcznej przy jednorazowym odbiorze za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny powstającymi na 
niezamieszkałych nieruchomościach wynosi od: 
1) pojemnika o pojemności 120 l - 20,00 zł brutto 
2) pojemnika o pojemności 240 l - 39,00 zł brutto 
3) pojemnika o pojemności 1100 l - 123,00 zł brutto 
§ 6. Stawka opłaty miesięcznej przy jednorazowym odbiorze za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób nieselektywny powstającymi na 
niezamieszkałych nieruchomościach wynosi od: 
1) pojemnika o pojemności 120 l - 40,00 zł brutto 
2) pojemnika o pojemności 240 l - 78,00 zł brutto 
3) pojemnika o pojemności 1100 l – 246,00 zł brutto 
§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pyzdr 
§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego z mocą obowiązującą od dnia 1 lipca 2013 roku. 
 
 
 
 
 
 
 

Przewodniczący Rady Miejskiej 
Elżbieta Kłossowska 

 
 



Uzasadnienie 
 
Zgodnie z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  
i porządku w gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391 z późn.zm.) wprowadzoną przepisami ustawy 
z dnia 1 lipca 2011 roku o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz 
niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 roku Nr 152, poz. 897 ze zmianami), od dnia 1 lipca 
2013 roku zaczną obowiązywać nowe zasady gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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, albo 2) ilości zużytej wody z danej nieruchomości, albo 
3) powierzchni lokalu mieszkalnego albo 4) od gospodarstwa domowego 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. Natomiast na terenach nieruchomości niezamieszkałych przyjęto iloczyn pojemników 
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 firm zajmujących się wywozem odpadów komunalnych  
z terenu gminy Pyzdry oraz na podstawie ewidencji ludności. W związku z powyższym 
podjęcie przedmiotowej uchwały jest uzasadnione. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz Pyzdr 
/-/Krzysztof Strużyński  


