
Uchwała Nr XXXVI/108/2012 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 28 grudnia 2012 roku 
w sprawie: terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi 
 
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 15 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami) i art. 6l ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391)  

 

 
Rada Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje 

 
§ 1 

 
1) Ustala się, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się raz za kwartał 

w następujących terminach: 

a. za I kwartał do dnia 15 stycznia danego roku, 
b. za II kwartał do dnia 15 kwietnia danego roku, 
c. za III kwartał do dnia 15 lipca danego roku, 
d. za IV kwartał do dnia 15 października danego roku. 

2) Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi za III kwartał 2013r. należy 
uiścić w terminie do 15 października 2013r. 

3) W przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunalnymi opłatę za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się w terminie 30 dni od dnia, w którym 
nastąpiła zmiana. 

4) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest uiszczana na wskazany rachunek 
bankowy Urzędu Gminy Kosakowo. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 
 

§ 3 
 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 lipca 2013r. 
 

 

 
 

 

 
 



Uzasadnienie 
 

  
 W związku z nowelizacją ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu 
czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2012, poz. 391), z dniem 1 lipca 2013 roku 
gminy przejmują obowiązek pozbywania się odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości położonych w granicach administracyjnych Gminy Kosakowo. W celu 
wywiązania się z obowiązków ustawowych Rada Gminy powinna przyjąć uchwałę w sprawie 
ustalania terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi. 
 W uchwale przyjęto kwartalny tryb uiszczania ww. opłat, z możliwością wnoszenia 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w ratach kwartalnych, w celu ułatwienia 
właścicielom nieruchomości wywiązywania się z nałożonego na nich obowiązku. Gmina 
rozpocznie świadczenie usługi w zakresie odbioru odpadów komunalnych z dniem 1 lipca 
2013 roku, w związku z czym 15 dzień danego kwartału będzie ostatecznym dniem w którym 
należy dokonać opłaty za odbiór i gospodarowanie odpadami komunalnymi. 
 


