
UCHWAŁA NR XXIV/244/21
RADY GMINY WIERZBINEK

z dnia 28 października 2021 r.

w sprawie zaopiniowania ceny za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych na rok 2022.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 
1372) oraz art 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 679) 
w związku z Uchwałą nr XIII/108/11 Rady Gminy Wierzbinek z dnia 8 grudnia 2011 r. w sprawie powierzenia 
Spółce pod firmą: Miejski Zakład Gospodarki Odpadami Komunalnymi Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 
w Koninie świadczenia usług publicznych na rzecz Gminy Wierzbinek w zakresie gospodarki odpadami 
komunalnymi oraz wyrażenia zgody na zawarcie w tym zakresie umowy Rada Gminy Wierzbinek uchwala, co 
następuje: 

§ 1. Opiniuje się pozytywnie cenę za odzysk i unieszkodliwianie odpadów komunalnych w Miejskim Zakładzie 
Gospodarowania Odpadami Komunalnymi Sp. z o.o. w Koninie na rok 2022 dla odpadów komunalnych według 
wykazu stanowiącego załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wierzbinek. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Wiceprzewodniczący Rady 
Gminy

Bogdan Kaczalski



Uzasadnienie
Zgodnie z § 4 pkt. 4.4 Umowy Wykonawczej z dnia 29 grudnia 2011 roku na świadczenie usług w zakresie 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych i nadzoru zrekultywowanych składowisk odpadów zawartej 
pomiędzy MZGOK Sp. z o. o., a Gminą Wierzbinek, Rada Gminy opiniuje przedłożoną propozycję cennika do 
30 października danego roku. Wnioskiem z dnia 29.09.2021 r. Nr 14/2021 Zarząd MZGOK Sp. z o. o. w Koninie 
zwrócił się do Rady Gminy w Wierzbinku o zaopiniowanie cennika na rok 2022 za odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów z grupy 20.... - odpady komunalne z frakcjami gromadzonymi selektywnie. Z treści wniosku, o którym 
mowa wyżej, wynika, iż cena dla niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych na rok 2022 pozostaje 
bez zmian. Natomiast ceny dla pozostałych kategorii odpadów z grupy 20...... gromadzonych selektywnie wzrosną 
względem roku 2021 w następujący sposób: papier i tektura (20 01 01) z 1,08 zł brutto/Mg na 27,00 zł brutto/Mg, 
szkło (15 01 07, 20 01 02) z 1,08 zł brutto/Mg na 10,80 zł brutto/Mg, tworzywa sztuczne (20 01 39) z 1,08 zł 
brutto/Mg na 81,00 zł brutto/Mg, odpady komunalne niewymienione w innych podgrupach – popioły (20 03 99) 
z 139,32 zł brutto/Mg na 162,00 zł brutto/Mg 




