
UCHWAŁA NR XXV/174/20 

RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 27 lutego 2020 r. 

zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia stawki opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi 

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

czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 i 2020) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy 

z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), Rada 

Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. W Uchwale Nr LXV/758/18 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina oraz ustalenia 

stawki tej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 3487),  

§ 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie gminy Mosina 

dla nieruchomości zamieszkałych, w wysokości 27,00 zł miesięcznie za jedną osobę zamieszkującą daną 

nieruchomość, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny. 

2. Ustala się stawkę opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli 

właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób 

selektywny, w wysokości 2-krotności stawki ustalonej w ust. 1, tj. 54 zł za jedną osobę zamieszkującą 

daną nieruchomość.”. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie po ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, 

z mocą obowiązującą od dnia 1 kwietnia 2020 roku. 

 

 

         Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                         (-) Małgorzata Kaptur 



 

 

UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku 

w gminach (Dz. U. z 2019 r., poz. 2010 z późn. zm.), rada gminy, w drodze uchwały, dokonuje wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi spośród metod określonych w art. 6j 

ust. 1 i 2 oraz ustala stawkę takiej opłaty. 

Z wyliczenia, wykonanego na podstawie kalkulacji szacunkowych kosztów funkcjonowania systemu 

w roku 2020 i szacowanego przyrostu liczby odpadów oraz mieszkańców, wynika, że obecna stawka opłaty 

za zagospodarowanie odpadów komunalnych w wysokości 13,00 zł/miesiąc/mieszkańca, nie wystarczy 

na pokrycie kosztów. Konieczne jest jej podwyższenie. Określając stawkę opłaty za zagospodarowanie 

odpadów komunalnych, wzięto pod uwagę: 

- liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę Mosina; 

- ilość wytwarzanych na terenie gminy odpadów komunalnych; 

- koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, o których mowa w art. 6r 

ust. 2-2b i 2d ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. 

Wyliczenie stawki wykonano w oparciu poniższe dane: 

Rok 2017 Zmiana 
ilości 2018 Zmiana 

ilości 2019 

Szacunkowa 

zmiana ilości  

w 2020 r. 2020 r. 

Ilość osób zameldowanych 

na stale 
31 045 588 

(1,89%) 31 633 300 
(0,95%) 31 933 150 

(0,47%) 32 083 

Ilość deklaracji (stan  

na dzień 31 grudnia 

każdego roku) 
8 540 652 

(7,64%) 9 192 553 
(6,02%) 9 745 400 

(4,11%) 10 145 

Ilość osób ujętych  

w systemie gospodarowania 

odpadami (stan na dzień 

31 grudnia każdego 
roku) 

 

 
28 717 

 

 
1088 

(3,79%) 

 

 
29 805 

 

 
1010 

(3,39%) 

 

 
30 815 

 

 
550 

 

 
31 365 

Przyjęta ilość wytworzonych w 2019 r. odpadów komunalnych na nieruchomościach zamieszkałych : 

Rok 2017 
Zmiana 

ilości 2018 
Zmiana 

ilości 2019 

Ilość odpadów zmieszanych (Mg) 8 413,540 Mg - 252,09 Mg  

(-3%) 8 161,450 Mg 827,420 Mg 

(10,12%) 
8 988,870  

(~8 900) Mg 

Ilość odpadów segregowanych (Mg) 1 445,330 Mg Mg 
(5,96%) 1 666,544 Mg Mg 

(%) 
1 715,878  

(~1 700) Mg 
Ilość odpadów biodegradowalnych 
(Mg) 

1 869,34 Mg - 90,84 Mg  

(-0,95%) 1 778,500 Mg 290,390 Mg 

(1,16%) 
2 068,89  

(~2 000) Mg 

Ilość odpadów wielkogabarytowych 

(Mg) 
480,740 Mg 95,720 Mg (%) 576,460 Mg 138,130 Mg (%) 

 

 

714,590 
(~715) Mg 



 

Szacunkowe koszty funkcjonowania systemu w roku 2020: 

a) okres 1-31 stycznia 2020: 

760 Mg x 473,04 = 359 510,40 zł 

b) okres 1 luty - 31 grudnia 2020: 

7 544 Mg x 486,00 = 3 666 384,00 zł 

c) transport odpadów zmieszanych w ciągu 12 miesięcy: 

8 304 Mg x 242,00 - 2 009 568,00 zł 

Łączna kwota: 6 035 462,40 zł 

2) zagospodarowanie bioodpadów. 

Określając ilość odpadów biodegradowalnych wzięto pod uwagę ilość tych odpadów, które zostały 

zebrane na terenie gminy Mosina w 2019 roku, tj. 2000 Mg, które umniejszono o 300 Mg ze względu  

na fakt, iż wprowadzono możliwość skorzystania ze zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi 

jednorodzinnymi, kompostujących bioodpady, stanowiące odpady komunalne, w kompostowniku 

przydomowym, która zmniejszy ilość przekazywanych odpadów biodegradowalnych: 

a) 1 700 Mg x 238,68 zł = 405 756,00 zł 

b) transport: 1 700 Mg x 225,00 zł = 382 500,00 zł 

Łączna kwota: 788 256,00 zł 

3) zagospodarowanie odpadów segregowanych: 

a) 160 Mg x 100,00 = 16 000,00 zł 

b) tworzywa: 787,42 x 430,00 zł = 338 590,60 zł 

c) papier: 464,15 x 185,00 zł = 85 867,75 zł 

d) szkło 721,43 x 62 zł = 44 728,66 zł 

e) transport odpadów segregowanych: 2 133 Mg x 225,00 zł = 479 925,00 zł 

Łączna kwota: 965 112,01 zł 

4) zagospodarowanie odpadów wielkogabarytowych: 

a) 715 Mg x 890,00 zł = 636 350,00 zł 

b) transport odpadów wielkogabarytowych: 715 Mg x 225,00 zł = 160 875,00 zł 

Łączna kwota: 797.225,00 zł 

5) prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych: 

2 x 7 880,00 = 15 760,00 zł 

10 x 9 880,00 = 98 800,00 zł 

Łączna kwota: 114 560,00 zł 

6) pozostałe koszty funkcjonowania systemu: 235 700 zł: 

- wynagrodzenia i pochodne 130 200,00 zł 

- zakup energii, usługi telekomunikacyjne (naliczone w stosunku do 2,5 etatu) 10 500,00 zł 

- eko harmonogram, ulotka 15 000,00 zł 

- wysyłka zawiadomień 80 000,00 zł 

W związku z powyższym szacowany łączny koszt funkcjonowania systemu gospodarki odpadami 

na terenie gminy Mosina wynosi: 8 936 315,41 zł. 

Przy wyliczeniu stawki opłaty wzięto również pod uwagę fakt, że przedmiotowa opłata w wysokości 

27 zł/mieszkańca/miesiąc miałaby obowiązywać od 1 kwietnia 2020 r. Dlatego w styczniu, lutym i marcu 



 

2020 r. szacowany przypis z tytułu deklaracji o wysokości opłaty zagospodarowanie odpadami 

komunalnymi, wyniesie: 

13 zł x 30 815 x 3 osób = 1 201 785,00 zł 

Poniżej przedstawiono sposób jej wyliczenia: 

8 936 315,41 zł- 1 201 785,00 zł = 7 734 530,41 zł 

7 734 530,41 zł / 31 365 mieszkańców = 246,60 zł 

246,50 zł /9 m-cy = 27,40 zł ~ 27,00 zł 

Jednocześnie, zgodnie z art. 6k ust. 3, rada gminy została również zobowiązana do określenia stawki 

opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości 

nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, w wysokości nie niższej 

niż dwukrotna wysokość i nie wyższej niż czterokrotna wysokość stawki ustalonej przez radę gminy  

za zagospodarowanie odpadów komunalnych. W związku z tym stawkę opłaty podwyższonej  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi, jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku 

zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, wskazano, iż stanowić będzie ona 2-krotność stawki 

ustalonej, tj. 54,00 zł za jedną osobę zamieszkującą daną nieruchomość. 

Po przyjęciu niniejszej uchwały zostanie dokonana zmiana uchwały budżetowej na 2020 r. 

 

         Przewodnicząca Rady 

 

                                                                                                         (-) Małgorzata Kaptur  

 


