
Uchwała Nr LII/102/2013 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 30 grudnia 2013 roku 

w sprawie: wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat od właścicieli 
nieruchomości na terenie gminy Kosakowo 

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 2013 r. poz. 594, z późn. zm.) i art. 6k ust. 1 ustawy z dnia 13 września 
1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 z późn. zm.) 
 
 

Rada Gminy Kosakowo 
uchwala, co następuje 

 
§ 1 

 
1. Dokonuje się wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, 
określonej w art. 6j ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, zgodnie z którą opłata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi stanowi iloczyn ilości zużytej wody z danej nieruchomości oraz stawki 
opłaty określonej w § 2. 

2. W wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, o której mowa w ust. 
1, zgodnie z art. 6k ust. 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, nie uwzględnia się ilości zużytej wody na cele inne niż bytowe. 

 
§ 2 

 
1. Ustala się stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 

nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w wysokości 4,68 zł/1m³ zużytej 
wody z danej nieruchomości. 

2. Ustala się niższą stawkę opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od właścicieli 
nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, w wysokości 3,60 zł/1m³ zużytej 
wody z danej nieruchomości, jeżeli odpady są zbierane w sposób selektywny. 

 
§ 3 

1. Podstawę wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w roku 
obecnym stanowić będzie średnia miesięczna ilość zużytej wody w roku poprzednim, 
z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. W przypadku, gdy nieruchomość nie była zamieszkała przez pełny rok, podstawę 
wyliczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie średnia 
miesięczna ilość zużytej wody przez okres, gdy nieruchomość była zamieszkała, nie 
mniejszy jednak niż 3 miesiące. 

§ 4 



1. W przypadku nieruchomości zamieszkałych, na których nie można ustalić ilości zużytej 
wody (brak opomiarowania, brak podłączenia do sieci wodociągowej), opłatę ustala się 
na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na jednego mieszkańca w gospodarstwach 
domowych, według obowiązującego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 
określenia przeciętnych norm zużycia wody. 

2. W przypadku nieruchomości nowo zamieszkałej, pierwszą wysokość opłaty za 
gospodarowanie odpadami oblicza się na podstawie przeciętnych norm zużycia wody na 
jednego mieszkańca w gospodarstwach domowych według obowiązującego 
Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia 
wody. 

3. W przypadku nieruchomości zamieszkałej tylko sezonowo, podstawę wyliczenia opłaty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi stanowić będzie średnia miesięczna ilość 
zużytej wody z okresu użytkowania nieruchomości w poprzednim roku. 

§ 5 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kosakowo. 

 
§ 6 

Traci moc Uchwała Rady Gminy Kosakowo Nr XXXVI/109/2012 Rady Gminy Kosakowo 
z dnia 28 grudnia 2012 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat 
od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kosakowo. 
 

§ 7 
Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym 
Województwa Pomorskiego z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie  

 

Dnia 28 grudnia 2012 roku Rada Gminy Kosakowo przyjęła Uchwałę 

Nr XXXVI/109/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi, wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłat 

od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Kosakowo. 

Proponowane w projekcie Uchwały zmiany wyczerpująco regulują problemy oraz 

kwestie sporne, które pojawiły się w trakcie obowiązywania nowego systemu.  

Od momentu wejścia w życie znowelizowanej ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaistniała konieczność uregulowania 

zagadnienia dotyczącego obliczania podstawy opłaty za gospodarowanie odpadami. 

W proponowanych zmianach uwzględnia się obliczenie podstawy opłaty poprzez określenie 

średniego miesięcznego zużycia, biorąc pod uwagę co do zasady cały poprzedni rok 

kalendarzowy. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy nieruchomość była zamieszkała przez niepełny 

rok kalendarzowy - w takim przypadku należy bazować na średnim miesięcznym zużyciu 

z tego okresu, nie krótszym jednak niż 3 miesiące. Minimalny okres 3 miesięcy jest 

niezbędny do ustalenia średniego miesięcznego zużycia. Wskazanie średniego zużycia na 

podstawie krótszego okresu mogłoby je sztucznie zaniżać lub zawyżać. 

W projekcie uwzględniono przypadki obliczania opłaty za gospodarowanie odpadami 

poprzez określenie podstawy opłaty według obowiązującego Rozporządzenia Ministra 

Infrastruktury w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody. Ustalanie opłaty 

według tego wskaźnika powinno nastąpić w dwóch przypadkach. Po pierwsze, będą to 

nieruchomości zamieszkałe, których właściciele nie są w stanie ustalić ilości zużytej wody. 

Wynika to głównie z tego, że część mieszkańców posiada własne ujęcia i nie jest wyposażona 

w infrastrukturę wodno-kanalizacyjną. Po drugie, będą to nieruchomości, które dotychczas 

były niezamieszkałe oraz te nieruchomości, które są zamieszkałe przez nowych właścicieli. 

Istnieje konieczność wprowadzenia jednolitej regulacji dla osób, które są nowymi 

mieszkańcami gminy Kosakowo. Proponowane rozwiązanie uwzględnia sprawiedliwe 

określenie norm zużycia wody wobec tych samych grup osób. W związku z tym jako 

podstawę opłaty należy przyjąć początkowo średnie zużycie wody wynikające z wyżej 

wymienionego Rozporządzenia. Z zapisów projektu wynika także, że po 3 miesiącach 

użytkowania takie osoby będą mogły złożyć korektę deklaracji dot. gospodarowania 

odpadami ze wskazaniem swojego rzeczywistego zużycia. 

W Gminie Kosakowo istnieje wiele nieruchomości, które są użytkowane tylko 

sezonowo, głównie w okresie letnim. W związku z tym proponuje się, aby ustalić podstawę 



opłaty na rok obecny na podstawie danych z poprzedniego roku. Podstawę opłaty stanowiłoby  

średnie miesięczne zużycie wody, obliczane według całkowitego zeszłorocznego zużycia 

wody i okresu, w jakim w poprzednim roku była użytkowana nieruchomość. Takie 

rozwiązanie zapewni jednakowe traktowanie wszystkich właścicieli domków letniskowych 

oraz innych nieruchomości użytkowanych sezonowo. Nie ma konieczności, aby takie osoby 

ponosiły opłatę za gospodarowanie odpadami przez okres całego roku, skoro przebywają na 

terenie Gminy jedynie w pewnych miesiącach. 

Głównym celem proponowanych zmian jest dokonanie usprawnienia i zwiększenia 

spójności systemu gospodarki odpadami. Wprowadzenie zmian sprawi, że struktura będzie 

uporządkowana, a także będzie funkcjonowała bardziej przejrzyście i klarownie. Podjęcie 

przedstawionych modyfikacji ułatwi realizację celów systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w Gminie Kosakowo. 

 


