
OBWIESZCZENIE NR XLIII/4/21            
RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE 

z dnia 25 marca 2021 r. 

w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie wyboru 
metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

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

1. Na podstawie art. 16 ust. 3 ustawy z  dnia 20  lipca 2000  r. o  ogłaszaniu 
aktów normatywnych i  niektórych innych aktów prawnych (Dz.  U. z  2019  r., 
poz. 1461), ogłasza się w załączniku do niniejszego obwieszczenia jednolity tekst 
uchwały 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, 
poz. 3487), z uwzględnieniem zmian wprowadzonych: 

1) uchwałą Nr XIX/136/19 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 28 listopada 2019 r.  
zmieniającą uchwałę 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, poz. 10688); 

2) uchwałą Nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2020 r.  
zmieniającą uchwałę 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, poz. 2454). 

2. Podany w  załączniku do niniejszego obwieszczenia tekst jednolity uchwały 
nie obejmuje: 

1) § 2  i  § 3 uchwały Nr XIX/136/19 Rady Miejskiej w  Mosinie z  dnia 
28  listopada 2019  r. zmieniającej uchwałę 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, poz.   10688), które 
stanowią:                                                                                             
„§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.               
§ 3. Uchwała wchodzi w  życie 14  dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, z    mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2020 r.”; 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 73D295BF-9517-43DD-B380-A79CA55DB091. Podpisany Strona 1



2) § 2 i § 3 uchwały Nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 
2020 r. zmieniającej uchwałę 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, poz. 2454), które stanowią:                                
„§ 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.”. 

 

   

Wiceprzewodniczący 
Rady 

 
 

Dominik Michalak 
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UCHWAŁA 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 

 

Na podstawie art. 6k ust. 1 pkt 1, w związku z art. 6j ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  

13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) 

oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  

z 2020 r., poz. 713 i 1378), Rada Miejska w Mosinie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Dokonuje się w odniesieniu do nieruchomości, na których zamieszkują 

mieszkańcy, wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,  

tj. liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość. 

2. Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowi iloczyn liczby 

mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość oraz stawki opłaty określonej w § 2 

uchwały. 

§ 2.1) 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. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Mosina.  

 
1) W brzmieniu ustalonym przez § 1 uchwały Nr XXV/174/20 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 27 lutego 2020 r. 
zmieniającej uchwałę 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, poz. 2454), która weszła w życie z dniem 1 kwietnia 2020 r. 
 

Załącznik do obwieszczenia Nr XLIII/4/21           
Rady Miejskiej w Mosinie
z dnia 25 marca 2021 r.
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§ 4. Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/365/16 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia  

27 października 2016 r. w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz stawki opłaty za pojemnik o określonej 

pojemności (Dz. Urz. Woj. Wielkopolskiego, poz. 6739).  

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2018 r., po ogłoszeniu w Dzienniku 

Urzędowym Województwa Wielkopolskiego. 
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