
UCHWAŁA NR XXXV/287/2021 
RADY GMINY KLESZCZEWO 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały 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. W Uchwale 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: 

1) § 1 ust. 2 otrzymuje brzmienie: „Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny w wysokości 35,00 zł (słownie: trzydzieści pięć złotych) 
miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.” 

2) § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie: „Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 
w sposób selektywny, w wysokości 70,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku 
nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym.” 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kleszczewo. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Marek Maciejewski 
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Uzasadnienie 

UCHWAŁY NR XXXV/287/2021 
RADY GMINY KLESZCZEWO 

z dnia 24 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik lub worek 

o określonej pojemności. 

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. W analizie 
wzięto pod uwagę masy poszczególnych frakcji odpadów komunalnych oraz koszty odbioru, transportu 
i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Kleszczewo po rozstrzygnieciu przetargu, 
koszty tworzenia i prowadzenia PSZOK-u, koszty obsługi administracyjnej, koszty edukacji ekologicznej, 
a także szacowany przypis z tyt. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

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. 

 Przewodniczący Rady Gminy 

  

Marek Maciejewski 
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