
UCHWAŁA NR XLI/279/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 29 listopada 2021 r. 

w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości oraz stawki takiej opłaty. 

Na podstawie art. 6j ust. 1 pkt. 1  i art. 6k ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach ( tj. Dz. U. 2021.888 ze zm. ) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 8 i 15, ustawy  z dnia 8 marca 
1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2021. 1372 ze zm.) Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co następuje: 

§ 1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 
nieruchomościach na których zamieszkują mieszkańcy, określonej jako iloczyn liczby mieszkańców 
zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty miesięcznej określonej  w § 2 . 

§ 2. Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi                                  
w sposób selektywny wynosi 23,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. 

§ 3. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 
selektywny stawka opłaty podwyższonej wynosi dwukrotność stawki określonej w § 2 tj. 46,00 zł. miesięcznie 
od jednego mieszkańca. 

§ 4. Ustala się zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości 2,00 zł 
miesięcznie na mieszkańca dla właścicieli nieruchomości zabudowanymi budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostującymi bioodpady stanowiące odpady w kompostowniku przydomowym. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn. 

§ 6. Traci moc uchwała nr XXVIII/201/2020  Rady Gminy Kawęczyn  z dnia 8 grudnia 2020 r.  w sprawie 
wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie  nieruchomości oraz 
stawki takiej opłaty. 

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

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Kawęczyn 

 
 

Piotr Gebler 
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UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR XLI/279/2021 
RADY GMINY KAWĘCZYN 
z dnia 29 listopada 2021 r. 

 
w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie nieruchomości oraz stawki takiej opłaty. 
 
Zgodnie z art. 6k  ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w 
gminach ( tj. Dz. U. 2021.888 z późn. zm.), rada gminy w drodze uchwał stanowiących 
akty prawa miejscowego:  
- dokonuje wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 i 2 powyższej ustawy oraz ustala stawkę takiej 
opłaty.                                                            
Zgodnie z art. 6r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z opłat za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu 
gospodarowania odpadami komunalnymi, które obejmują koszty:  

1. odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów 
komunalnych;  

2. tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych;  
3. obsługi administracyjnej tego systemu;  
4. edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi.  
Szacuje się że przychody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi przy 
obecnych stawkach w 2022 roku wyniosą  1 017 360,00 zł.  
Szacowane koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 
2022 roku wyniosą 1 113 638,00  zł.  
W związku z tym, że system nie bilansuje się, należy dokonać korekty obecnych stawek 
opłat za gospodarowanie  odpadami  komunalnymi.  
Ustalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami nie przekraczają maksymalnych 
stawek opłat, o których mowa w art. 6k ust. 2a pkt 1 i ust. 3 ustawy o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach,  
Rada gminy, w drodze uchwały, zwalnia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 
jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w 
kompostowniku przydomowym, proporcjonalnie do zmniejszenia kosztów gospodarowania 
odpadami komunalnymi z gospodarstw domowych. Mając na względzie realizację tego 
obowiązku ustawowego w §4 wprowadzono częściowe zwolnienie dla właścicieli 
nieruchomości jednorodzinnych kompostujących bioodpady w przydomowym 
kompostowniku w wysokości 2 zł miesięcznej opłaty od każdego mieszkańca 
zamieszkującego daną nieruchomość. Wyliczeń dokonano z uwzględnieniem ilości 
bioodpadów szacowanych do odbioru w 2022 roku na nieruchomościach zamieszkałych 
(objętych gminnym systemem zbiórki) oraz z szacowanych kosztów odbioru i 
zagospodarowania tychże odpadów.
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