
 

UCHWAŁA NR XXXIII/267/2021 

RADY GMINY KLESZCZEWO 

z dnia 5 października 2021 r. 

 

 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za 

pojemnik lub worek o określonej pojemności. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1372) w związku z art. 6k ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 i 

art. 6j ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst 

jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 888, poz. 1648) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, stanowiącej iloczyn 

liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi określonej w ust. 2. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi 

i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 28,00 zł (słownie: dwadzieścia osiem 

złotych) miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku nieruchomości zabudowanej 

budynkiem mieszkalnym. 

3. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny, w wysokości 56,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca 

w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszklanym. 

 



§ 2 

 

1. Ustala się stawkę za pojemnik lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do 

zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, od właścicieli nieruchomości, 

na których nie zamieszkują mieszkańcy, w wysokości: 

1) pojemnik o pojemności 120 l – 24,00 zł; 

2) pojemnik o pojemności 240 l – 48,00 zł; 

3) pojemnik o pojemności 360 l – 72,00 zł; 

4) pojemnik o pojemności 1100 l – 220,00 zł; 

5) pojemnik o pojemności 2500 l – 500,00 zł; 

6) pojemnik o pojemności 5000 l – 1.000,00 zł; 

7) pojemnik o pojemności 8000 l – 1.600,00 zł; 

8) worek o pojemności 120 l – 24,00 zł. 

2. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 

jeżeli właściciel nieruchomości, o której mowa w ust. 1, nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości: 

1) pojemnik o pojemności 120 l – 48,00 zł; 

2) pojemnik o pojemności 240 l – 96,00 zł; 

3) pojemnik o pojemności 360 l – 144,00 zł; 

4) pojemnik o pojemności 1100 l – 440,00 zł; 

5) pojemnik o pojemności 2500 l – 1.000,00 zł; 

6) pojemnik o pojemności 5000 l – 2.000,00 zł; 

7) pojemnik o pojemności 8000 l – 3.200,00 zł; 

8) worek o pojemności 120 l – 48,00 zł. 

 

§ 3 

 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo. 

 

§ 4 

 

Uchwała podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego 

i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. 

 



 

UZASADNIENIE 

DO PROJEKTU UCHWAŁY 

RADY GMINY KLESZCZEWO 

  

 

 

w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za 

pojemnik lub worek o określonej pojemności. 

 

Prezentowany projekt stanowi jeden z elementów pakietu niezbędnych uchwał, będących 

podstawą dla gminnego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, przewidzianą 

w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Powyższe jest konsekwencją 

decyzji kierunkowej Rady Gminy Kleszczewo o wyjściu Gminy ze struktur Związku 

Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”, ze skutkiem na dzień 

31 grudnia 2021 r.  

Zapisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach wskazują, że z pobranych opłat 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu, 

obejmujące:  

- koszty odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych, 

- koszty zagospodarowania odpadów zmieszanych w Instalacji Termicznego Przekształcania 

Odpadów,  

- koszty zagospodarowania bioodpadów, 

- koszty tworzenia i utrzymania PSZOK, 

- koszty administracyjne systemu, 

- koszty edukacji ekologicznej. 

Kierując się zapisami u.c.p.g. przeprowadzono analizę kosztów funkcjonowania gospodarki 

odpadami na terenie Gminy Kleszczewo z uwzględnieniem wskazań zawartych w 

przedmiotowej ustawie i dokonano wyboru metody ustalenia opłaty, o której mowa w art. 6j 

ust. 1 pkt 1 u.c.p.g., stanowiącej iloczyn mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość 



oraz ustalonej stawki opłaty. Zgodnie z zapisami art. 6j ust. 3 u.c.p.g. w przypadku 

nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, przyjmuje się, ze opłata stanowi 

iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników lub worków, przeznaczonych do zbierania 

odpadów komunalnych na danej nieruchomości, oraz ustalonej stawki opłaty. Podjęto 

również decyzję w sprawie określenia stawki podwyższonej. 

W przedmiotowej analizie wzięto pod uwagę masy poszczególnych frakcji odpadów 

komunalnych oraz obecnie obowiązujące stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów 

komunalnych przedstawione przez Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej”, koszty tworzenia i prowadzenia PSZOK-u, koszty obsługi 

administracyjnej, koszty edukacji ekologicznej, a także szacowany przypis z tyt. opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi.  Ponadto uwzględniono również czynniki, które 

przełożą się na kształtowanie kosztów ponoszonych przez Gminę Kleszczewo w 2022 r.,  

w szczególności zmiany w uchwale w sprawie Regulaminu utrzymania czystości  

i porządku na terenie Gminy Kleszczewo oraz w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu  

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

Zakłada się, że znaczący wpływ na wstrzymanie wzrostu kosztów będą miały zmiany  

w zakresie świadczonych usług, w tym zmiany w częstotliwości odbioru odpadów, 

przeniesienie na właścicieli nieruchomości obowiązku wyposażenia nieruchomości w 

pojemniki na odpady zmieszane oraz rezygnacja z dodatkowych usług takich jak np. mycie 

pojemników przez firmę odbierającą odpady komunalne. 

W wyniku przeprowadzonej weryfikacji wzięto pod uwagę charakterystykę zabudowy 

występującej na terenie Gminy Kleszczewo, w tym przewagę zabudowy jednorodzinnej w 

stosunku do wielorodzinnej, jak również wielkość obszaru Gminy i zapotrzebowanie na 

świadczenie określonych usług odbioru odpadów. Wobec powyższego zrównano stawkę dla 

nieruchomości zamieszkałych do poziomu 28,00 zł. Jednocześnie zmodyfikowano stawki za 

pojemnik lub worek w przypadku nieruchomości niezamieszkanych zgodnie z przepisami 

znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - Rada Gminy ustala 

stawki opłat w wysokości nie wyższej niż maksymalne stawki opłat, które za odpady 

komunalne zbierane i odbierane w sposób selektywny wynoszą za miesiąc w przypadku 

metody, o której mowa w art. 6j ust. 3 - 1,3 % przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemniki lub worki o pojemności 120 l 

przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości. Za pojemniki 



lub worki o mniejszej lub większej pojemności stawki opłat ustala się w wysokości 

proporcjonalnej do ich pojemności. 

Stawki uwzględnione w projekcie mają na celu pokrycie kosztów funkcjonowania 

systemu. 

Z uwagi na powyższe i w świetle zadań stojących przed Gminą podjęcie uchwały w tym 

zakresie uważa się za uzasadnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


