
UCHWAŁA NR LVI/536/2022 

RADY MIEJSKIEJ W WYRZYSKU 

z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 

o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2022 r., poz. 559, poz. 1005 i poz. 1079) oraz art. 6j 

ust. 1 pkt 1 i ust. 3 oraz art. 6k ust. 1, 2, 2a, 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 

i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 1297, poz. 1549 i poz. 1768) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, dokonuje się wyboru metody 

ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, określonej w art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy, tj. 

opłata stanowi iloczyn liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość i stawki za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

§ 2. Stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w § 1 ustala się 

w wysokości 36,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. 

§ 3. Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych 

w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w wysokości 72,00 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. 

§ 4. 1. Ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek dla nieruchomości niezamieszkałych 

stanowiących własność Gminy Wyrzysk. Dla wskazanych nieruchomości, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, ustala się stawkę opłaty za pojemnik lub worek: 

1) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l - stawkę 26,00 zł; 

2) za pojemnik lub worek o pojemności 240 l - stawkę 52,00 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 1100 l - stawkę 238,00 zł. 

2. Jeżeli właściciel wskazanych w ust.1 nieruchomości niezamieszkałych nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, ustala się stawkę opłaty podwyższonej: 

1) za pojemnik lub worek o pojemności 120 l - stawkę 52,00 zł; 

2) za pojemnik lub worek o pojemności 240 l - stawkę 104,00 zł; 

3) za pojemnik o pojemności 1100 l - stawkę 476,00 zł. 
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§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Wyrzyska. 

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLIV/444/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 27 stycznia 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz 

ustalenia stawki takiej opłaty. 

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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Uzasadnienie 

do uchwały Nr LVI/536/2022 Rady Miejskiej w Wyrzysku z dnia 26 października 2022 r. 

w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

oraz ustalenia stawki takiej opłaty 

Zgodnie z art. 6 r ust. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2022 r. 

poz. 1297 z późn. zm.) Rada Gminy, w drodze uchwały dokona wyboru ustalenia opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j ust. 1 pkt 1 i ust.3 oraz 

ustali stawkę takiej opłaty. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi na nieruchomościach 

zamieszkałych położonych na terenie Gminy Wyrzysk stanowi iloczyn liczby mieszkańców 

zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty, co wypełnia dyspozycje art. 6j ust. 1 pkt1 

ustawy. Na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Wyrzysk, na których nie zamieszkują 

mieszkańcy a powstają odpady komunalne, zgodnie z dyspozycją wynikającą z art. 6j ust. 3 ustawy, 

opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników 

lub worków, przeznaczonych do zbierania odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, 

oraz stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Z pobranych opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi gmina pokrywa koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, które obejmują: odbieranie, transport, zbieranie, odzysk i unieszkodliwianie odpadów 

komunalnych; tworzenie i utrzymanie punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych; obsługi 

administracyjnej oraz edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami 

komunalnymi. Po analizie kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi oraz przeprowadzonej kalkulacji ustalono nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi. Zgodnie z art. 6k ust. 1-2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1297 z późn. zm.) Rada gminy, określając stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi bierze pod uwagę: liczbę mieszkańców zamieszkujących daną gminę, ilość wytwarzanych 

na terenie gminy odpadów komunalnych, koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi, o których mowa w art. 6r ust. 2 i ust. 2d ww. ustawy. Dostosowując wyliczenia do 

obwieszczenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie przeciętnego 

miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem w 2021 r. ogłasza, że przeciętny miesięczny 

dochód wyniósł 2061,93 zł. W związku z powyższym zgodnie z art. 6k ust. 3 przedmiotowej ustawy, rada 

gminy określa opłatę podwyższoną za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny, wysokości 

nie niższej niż dwukrotność wysokości i nie wyżej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez 

Radę Gminy. W przypadku metody, o której mowa w art. 6j ust. 2a pkt 1 - 2% przeciętnego miesięcznego 

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem  - za mieszkańca tj. 2061,93 zł x 2% = 41,23 zł, natomiast 
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w przypadku o którym mowa w art. 6j ust. 2a pkt 5 - 1,3 % przeciętnego miesięcznego dochodu 

rozporządzalnego na 1 osobę za pojemniki lub worki o pojemności 120l przeznaczone do zbierania 

odpadów komunalnych na terenie nieruchomości; za pojemnik lub worki o mniejszej lub większej 

pojemności stawki opłat ustala się wysokości proporcjonalnej do ich pojemności tj. 2061,93 zł x 1,3% 

=26,80 zł 

W związku z powyższym Rada Miejska po przeanalizowaniu kosztów funkcjonowania systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi, ustaliła: 

1) stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli odpady komunalne są zbierane 

w sposób selektywny w wysokości 36,00 zł od jednego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomości 

na terenie Gminy Wyrzysk oraz stawkę opłaty podwyższonej w przypadku nie wypełniania obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny w wysokości 72,00 zł na miesiąc od jednego 

mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość, położoną na obszarze Gminy Wyrzysk. 

2) stawkę opłaty za pojemnik lub worek przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych na terenie 

nieruchomości niezamieszkałych stanowiących własność Gminy Wyrzysk, jeżeli odpady zbierane są 

w sposób selektywny w wysokości: 

- za pojemnik lub worek o pojemności 120 l - 26,00 zł 

- za pojemnik lub worek o pojemności 240 l - 52,00 zł 

- za pojemnik lub worek o pojemności 1100 l - 238,00 zł oraz stawkę opłaty podwyższonej 

w przypadku nie wypełniania obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny 

w wysokości: 

- za pojemnik lub worek o pojemności 120 l - 48,00 zł 

- za pojemnik lub worek o pojemności 240 l - 104,00 zł 

- za pojemnik lub worek o pojemności 1100 l - 476,00 zł 

Rada Miejska mocą odrębnej uchwały postanowiła o zwolnieniu w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym. 
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