
Uchwała Nr LXI/221/2018 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 26 września 2018 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 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 944) i art. 6l ustawy 

z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2018 r. 

poz. 1454). 

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) Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszczana jest gotówką lub kartą 

płatniczą albo przelewem na właściwy rachunek bankowy Urzędu Gminy Kosakowo. 

§ 2 

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

§ 3 

Traci moc Uchwała nr XVIII/84/2015 Rady Gminy Kosakowo z dnia 29 października 

2015 roku w sprawie terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi. 

§ 4 

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r. 

 
 

 



Uzasadnienie 

 

 Zgodnie z art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości  

i porządku w gminach (Dz. U. z 2017, poz. 1289) Rada Gminy Kosakowo określa termin, 

częstotliwość i tryb 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.  

Uchwała w niniejszej treści zachowuje dotychczasowy sposób uiszczania opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Doprecyzowano kwestę uiszczania opłaty  

ze względu na wprowadzenie w Urzędzie Gminy Kosakowo możliwości płatności kartą 

płatniczą. 

 Mając na uwadze powyższe okoliczności podjęcie przedmiotowej uchwały  

w proponowanym brzmieniu jest uzasadnione. 

 

 


