
UCHWAŁA NR LVII/482/21 
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 10 grudnia 2021 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  2021  r., poz.  888  i 1648) oraz art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z  dnia 
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 i 1834), 
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 opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego 
z 2021 r., poz. 3309), § 2 otrzymuje brzmienie: 

„§ 2. 1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi na terenie gminy Mosina dla nieruchomości zamieszkałych, 
w  wysokości 30  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. 60  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  stycznia 
2022 roku. 

 

   

Wiceprzewodniczący Rady 
 
 

Dominik Michalak 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z  art.  6k ust.  1  ustawy z  dnia 13  września 1996  r. o utrzymaniu 
czystości i  porządku w  gminach, 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 2022, szacowanego przyrostu masy 
wytworzonych odpadów oraz liczby mieszkańców wynika, że dochody z tytułu tej 
opłaty przy dotychczasowej stawce opłaty za zagospodarowanie odpadów 
komunalnych w  wysokości 27,00 zł/miesiąc/mieszkańca, nie  pokryją kosztów 
funkcjonowania systemu w  gminie. Konieczne jest więc jej podwyższenie. 
Określając stawkę opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych, wzięto 
pod uwagę: 

- liczbę mieszkańców zamieszkujących gminę Mosina, 

- masę 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. 

Założenia do oszacowania kosztów funkcjonowania systemu w roku 2022: 

1) z    tytułu odbioru i    transportu odpadów i    prowadzenia PSZOK  
– 4.582.570,81 zł, 

2) z tytułu utrzymania aplikacji Ecoharmonogram – 5.000,00 zł, 

3) z tytułu zagospodarowania odpadów w instalacji – 6.661.121,11 zł, 

4) z tytułu administrowania systemem – 273.854,00 zł, 

5) z tytułu wydatków inwestycyjnych – 60.000,00 zł, 

6) łącznie koszty – 11.582.545,92 zł, 

7) średnia liczba mieszkańców uiszczających opłatę 32.300 osób; 

8) od stycznia do grudnia 2022 r. odpady papieru i tworzyw w ilości łącznej 
1200 Mg będą kierowane na punkt przeładunkowy w Mateuszewie; pozostała 
masa odpadów będzie transportowana do Witaszyczek. 

Wyliczenie wysokości opłaty: 

11.582.545,92 zł : 12 m-cy : 32.300 osób = 29,88 zł ~ 30 zł. 

 Wiceprzewodniczący Rady 
  

Dominik Michalak 
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