
                             Uchwała NR  XXVII/145/2012                          

Rady Gminy Kawęczyn 

z dnia  20 grudnia 2012

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.  6c,  6k ustawy z dnia  13 września 1996 r.  o utrzymaniu czystości  i  porządku w 
gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) oraz art.18 ust. 2 pkt.  15, ustawy  z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (tj. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Rada Gminy Kawęczyn uchwala, co następuje:

§ 1. Wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Kawęczyn powstającymi na 
zamieszkałych  nieruchomościach  stanowi  iloczyn  liczby  mieszkańców  zamieszkujących  daną  nieruchomość 
oraz stawki opłaty miesięcznej określonej w § 2  lub  § 3

§ 2. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 

selektywny wynosi  7, 00 zł od mieszkańca. 

§ 3. Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 

nieselektywny  wynosi 12, 00 zł od mieszkańca. 

§  4.  Opłata  za  gospodarowanie  odpadami  komunalnymi  na  terenie  Gminy  Kawęczyn  powstającymi  na 

niezamieszkałych  nieruchomościach,  na  których  powstają  odpady  komunalne  stanowi  iloczyn  liczby 

pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty określonej w § 5 i § 6

§ 5 Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 

selektywny powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach wynosi od: 

1. Pojemnika o pojemności 120 l - 12 zł brutto 

2. Pojemnika o pojemności 240 l - 23 zł brutto 

3. Pojemnika o pojemności 1100 l - 102 zł brutto 

4. Pojemnika o pojemności 2500 l - 238 zł brutto 

§ 6 Stawka opłaty miesięcznej za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 

nieselektywny powstającymi na niezamieszkałych nieruchomościach wynosi od: 

1. Pojemnika o pojemności 120 l - 16 zł brutto

2. Pojemnika o pojemności 240 l - 32 zł brutto

3. Pojemnika o pojemności 1100 l - 145 zł brutto

4. Pojemnika o pojemności 2500 l - 330 zł brutto 

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kawęczyn

§ 8. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Wielkopolskiego



UZASADNIENIE 

DO UCHWAŁY NR  XXVII/145/2012

RADY GMINY KAWĘCZYN 

z dnia 20 grudnia 2012

w sprawie wyboru metod ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie 
nieruchomości, stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Zaproponowana  w  projekcie  uchwały  metoda  ustalenia  opłaty  za  gospodarowanie  odpadami 
komunalnymi  naliczania  według  ilości  mieszkańców  jest  najbardziej  sprawiedliwa  społecznie,  gdyż  ilość 
powstających  odpadów na nieruchomości  jest  zależna przede  wszystkim od liczby zamieszkujących  na niej 
osób.  
Ten  sposób  ustalenia  opłaty  jest  uzależniony  od  uwarunkowań  lokalnych  oraz  poziomu  zwodociągowania 
gminy. Gmina Kawęczyn nie posiada 100 %  olicznikowania wszystkich gospodarstw domowych co wyklucza 
możliwość zastosowania tej bardziej wiarygodnej metody. 

Metoda uzależniona od powierzchni lokalu mieszkalnego nie odzwierciedlałaby w sposób prawidłowy 
rzeczywiste wytwarzanie odpadów ze względu na brak bezpośredniej korelacji obu tych wielkości. Ponadto w 
odniesieniu do tej metody ustawa nie określa precyzyjne „ rodzaju” powierzchni mieszkalnej będącej podstawą 
do wymiaru opłaty ( czy powierzchnia użytkowa, całkowita itp. ).

Ostatnia  możliwa metoda dotycząca  określenia opłaty od gospodarstwa domowego jest  szczególnie 
niekorzystna dla osób starszych, samotnych, niezamożnych stanowiących większość lokalną społeczności. 

Określając wysokość opłaty Rada Gminy uwzględniła liczbę mieszkańców, szacowaną ilość odpadów 
komunalnych  i  przewidywane  koszty  funkcjonowania  systemu  gospodarowania  odpadami  komunalnymi. 
Ustalono też niższe stawki opłaty za selektywne zbieranie i odbieranie odpadów komunalnych. 

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  na nieruchomościach niezamieszkałych na 
których powstają odpady stanowi iloczyn liczby pojemników z odpadami komunalnymi powstałymi na danej 
nieruchomości oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności




