
UCHWAŁA 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "GOSPODARKA ODPADAMI 

AGLOMERACJI POZNAŃSKIEJ" 

z dnia 18 maja 2020 r. 

 NR LV/276/2020 

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia 
stawki takiej opłaty, oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 69 ust. 3, art. 40 ust. 1 w związku z art. 64  
ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713  ze zm.), art. 6k 
ust. 1, ust. 2, ust. 2a, ust. 3 w związku z art. 6j i art. 3 ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 ze zm.) oraz § 5 ust. 3 pkt 19 i § 13 pkt 1 
Statutu Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” (Dz. Urz. Woj. Wlkp. 
z dnia 16 lipca 2013 r., poz. 4609 ze zm.), Zgromadzenie Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej” uchwala, 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 i 3. 

2. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny w wysokości 14,00 zł (słownie: czternaście złotych) miesięcznie od jednego mieszkańca 
w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne. 

3. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób 
selektywny w wysokości 16,00 zł (słownie: szesnaście złotych) miesięcznie od jednego mieszkańca 
w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym znajdują się nie więcej niż 4 lokale 
mieszkalne. 

4. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
42,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym 
znajdują się więcej niż 4 lokale mieszkalne. 

5. Określa się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel 
nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości 
48,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w przypadku nieruchomości zabudowanej budynkiem, w którym 
znajdują się nie więcej niż 4 lokale mieszkalne. 

§ 2. 1. W przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy ustala się stawkę za pojemnik 
lub worek o określonej pojemności, przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie 
nieruchomości, od właścicieli, na których nie zamieszkują mieszkańcy w wysokości: 

a) pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 6,35 zł, 

b) pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 12,70 zł, 

c) pojemnik o pojemności 300 l - w wysokości 15,88 zł, 

d) pojemnik o pojemności 360 l - w wysokości 19,05 zł, 

e) pojemnik o pojemności 1 100 l - w wysokości 58,21 zł, 

f) pojemnik o pojemności 1 300 l - w wysokości 68,79 zł, 

g) pojemnik o pojemności 2 500 l - wysokości 132,30 zł, 

h) pojemnik o pojemności 3 000 l - wysokości 158,75 zł, 

i) pojemnik o pojemności 5 000 l - wysokości 264,59 zł, 
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j) pojemnik o pojemności 8 000 l - w wysokości 423,35 zł, 

k) worek o pojemności 120 l - w wysokości 13,55 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: 

a) pojemnik o pojemności 120 l - w wysokości 19,05 zł, 

b) pojemnik o pojemności 240 l - w wysokości 38,10 zł, 

c) pojemnik o pojemności 300 l - w wysokości 47,64 zł, 

d) pojemnik o pojemności 360 l - w wysokości 57,15 zł, 

e) pojemnik o pojemności 1 100 l - w wysokości 174,63 zł, 

f) pojemnik o pojemności 1 300 l - w wysokości 206,37 zł, 

g) pojemnik o pojemności 2 500 l - wysokości 396,90 zł, 

h) pojemnik o pojemności 3 000 l - wysokości 476,25 zł, 

i) pojemnik o pojemności 5 000 l - wysokości 793,77 zł, 

j) pojemnik o pojemności 8 000 l - w wysokości 1 270,05 zł, 

k) worek o pojemności 120 l - w wysokości 40,65 zł. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami 
Aglomeracji Poznańskiej”. 

§ 4. W dniu wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr XLIII/230/2019 Zgromadzenia 
Związku Międzygminnego „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej” z dnia 28 stycznia 2019 r. 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej 
opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r. 

 

  
 

Przewodniczacy 
Zgromadzenia Związku 

Międzygminnego 
"Gospodarka Odpadami 

Aglomeracji Poznańskiej" 
 
 

Tomasz Robert Zwoliński 
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UZASADNIENIE

W związku z wprowadzeniem zmian w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku

w gminach przeprowadzono wnikliwą analizę wprowadzonych przez ustawodawcę zmian

w przepisach prawa oraz zweryfikowano treść uchwał podjętych dotychczas przez tutejszy Organ i

tym samym stwierdzono zasadność podjęcia uchwały w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za

gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki takiej opłaty oraz stawki opłaty

za pojemnik o określonej pojemności, uwzględniając zapisy art. 6k ustawy o utrzymaniu czystości

i porządku w gminach, tj.:

1) Rada gminy określi stawki opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami

komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów

komunalnych w sposób selektywny, wysokości nie niższej niż dwukrotna wysokość i nie

wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej odpowiednio na podstawie ust. 1 albo

w art. 6j ust. 3b.;

2) 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 – 3,2% przeciętnego miesięcznego

dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za pojemnik o pojemności 1100 litrów lub

1% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem za worek o

pojemności 120 litrów, 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.

W celu dostosowania prawa miejscowego do prawa powszechnego postanowiono
o dokonaniu zmian w niniejszej uchwale.

Jednocześnie mając na uwadze powyższe, w tym konieczność ustalenia stawek za pojemniki
przeprowadzono analizę mającą na celu ustalenia wszystkich kosztów składających się na odbiór,
transport i zagospodarowanie pojemnika o pojemności 1100 l. Analiza wskazała, iż stawka
maksymalna określona w ustawie nie jest w stanie pokryć wszystkich wyżej wymienionych
kosztów. Jednakże mając na uwadze zapisy art. 6k ust. 2a pkt 5 ustawy o utrzymaniu czystości i
porządku w gminach przyjęto stawkę maksymalną za pojemnik o pojemności 1100 l i określono
stawki na pozostałe pojemniki i worki zgodnie z zasadą proporcjonalności.

Z uwagi na powyższe niezbędne jest podjęcie przez Zgromadzenie Związku uchwały
w zakresie określenia wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
ustalenia stawki takiej opłaty, oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności.

Mając na uwadze powyższe Zgromadzenie Związku uznało za zasadne przyjęcie niniejszej
uchwały.
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